
Jeden zestaw naprawczy, wszystkie
części. Oszczędność czasu, zmniejszenie kosztów 
Zestawy wahaczy poprzecznych do BMW i Mini – maksymalny komfort jazdy!

Wytarte części układu zawieszenia redukują nie

tylko komfort jazdy, ale wpływają także na działanie

sąsiednich części. Skutkiem są hałasy w układzie

zawieszenia., zmniejszenie komfortu i bezpieczeństwa

jazdy. Radzimy, aby wytarte wahacze poprzeczne

wymieniać zawsze w zestawach wzgl. parami. Poza

tym przy wymianie wahacza poprzecznego rozsądna

jest równoczesna odnowa sąsiadujących części

układu zawieszenia po to, aby usunąć rzeczywiście

wszystkie usterki podczas jednej naprawy i uniknąć

wymagających większych nakładów następnych

napraw.

Od zaraz MEYLE oferuje do tego kompletne zestawy

wahaczy poprzecznych w znanej jakości HD, które

umożliwiają szybką, fachową i trwałą naprawę.

Wraz z zestawem wahacza poprzecznego Mini i

nowymi zestawami wahaczy poprzecznych do BMW

MEYLE poszerza swoją ofertę wysokojakościowych

i długożywotnych części zamiennych. Dla jeszcze

lepszego serwisu w zestawie wahacza poprzecznego

Mini łożyska są już zamontowane.

Każdy zestaw naprawczy zawiera wszelkie , części,

składa się z wahaczy poprzecznych, przegubów

wahacza, drążków połączeniowych, drążków

kierowniczych, łożysk wahacza i niezbędnych części

dodatkowych wzgl. zestawów śrub. Przeguby kulowe

i nośne są w porównaniu do oryginalnych części

zamiennych technicznie ulepszone i doposażone w

wysokojakościowy smar MEYLE.

Następujące zestawy wahaczy poprzecznych MEYLE-HD są 
obecnie dostępne:

316 050 0070/HD dla Mini
Nr skrócony: MCK0017HD

316 050 0101/HD dla BMW 1, 3, X1
Nr skrócony: MCK0032HD

MEYLE AG, Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany, www.meyle.com

4 lata gwarancji na 
wszystkie zestawy wahaczy
poprzecznych MEYLE-HD.



316 050 0103/HD dla BMW 5 (E39)
Nr skrócony: MCK0033HD

316 050 0105/HD dla BMW 7 (E65, E66)
Nr skrócony: MCK0035HD

316 050 0107/HD dla BMW X3 (E83)
Nr skrócony: MCK0037HD

316 050 0104/HD dla BMW 5 (E60, E61)
Nr skrócony: MCK0034HD

316 050 0106/HD dla BMW X5 (E53)
Nr skrócony: MCK0036HD

316 050 0108/HD dla BMW X5 (E70); BMW X6 (E71, E72)
Nr skrócony: MCK0038HD

MEYLE AG, Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany, www.meyle.com


