
Optymalne w zawieszeniu i amortyzacji.
Elementy zawieszenia w najlepszej jakości MEYLE.



>    Najwyższą jakość produktów od niemieckich przedsiębiorstw
>    Wieloletnie doświadczenie w produkcji części samochodowych
>    Własne zakłady produkcyjne i międzynarodowi partnerzy w produkcji
>    Szeroki program produktów z wysoką dostępnością
>    Obszerne usługi serwisowe markowej firmy
>    Wielostopniowe kontrole procesów i produktów we własnych laboratoriach

Naszą ambicją jest zostanie najlepszym oferentem części podlegających zużyciu w niezależnym handlu
częściami zamiennymi i gwarantowanie naszym klienton szybkiego serwisu. Dlatego MEYLE oferuje 
wartościowe części zamienne, które wyróżniają się wysoką precyzją i jakością.
Produkcja odbywa się we własnych zakładach lub też we współpracy z wybranymi międzynarodowymi  
partnerami. Wybierając nasze produkty decydujecie się na sprawdzoną jakość MEYLE i pierwszorzędny serwis.

Z produktami MEYLE zyskujecie Wy i Wasi klienci:

Najwyższa jakość produktu od MEYLE.





Asortyment MEYLE obejmuje amortyzatory do wszystkich popularnych typów samochodów i zawiera także 
dodatki, jak odboje i osłony przed kurzem.

Dla najwyższego bezpieczeństwa jazdy, niezawodności i komfortu starannie dopasowane są do siebie amor-
tyzatory MEYLE i sprężyny MEYLE. Przy konstrukcji, produkcji i kontrolach jakościowych przykładamy wielką 
wagę do obciążeń naszych części. W celu zredukowania zużycia na prowadnicach, przegubach i uszczelkach, 
a równocześnie wydłużenia żywotności całego amortyzatora normą jest chromowanie na twardo, wysoka 
twardość i niska chropowatość powierzchni tłoczyska.

Zużycie amortyzatora jest widoczne często dopiero wtedy, gdy jest już za późno. Ryzyko wypadku wzrasta 
wraz z zużyciem elementów zawieszenia. Dlatego tym bardziej ważne jest stawianie na długowieczne i wysoko 
jakościowe produkty MEYLE. Żywotność naszych amortyzatorów mogła zostać udowodniona w długotrwałych 
badaniach przy różnych częstotliwościach.

Amortyzatory MEYLE dużo wytrzymują i  
długo trzymają.





Ciężar sprężyn oryginalnych został w ostatnich latach jeszcze bardziej zredukowany. Zastosowanie cieńszego 
drutu i zmniejszenie liczby zwojów mogła skompensować najwyższej jakości stal. 

Ze sprężynami MEYLE zwracamy Wam sprawdzoną jakość! Nasze sprężyny spiralne są wytwarzane z  
solidnej elastycznej stali. Grubszy drut i więcej zwojów wyróżniają nasze sprężyny i oznaczają, przy tej  
samej sprężystości, co oryginalne, żywotność i niezawodność. 

Dla ponad 95% popularnych samochodów dostępne są następujące wersje naszych niezawodnych sprężyn 
spiralnych w pierwszorzędnej jakości MEYLE:

>    sprężyny cylindryczne
>    sprężyny Mini-Block
>    sprężyny Side-Load

Grubszy drut sprężyny dla  
większego obciążenia.





Większość sprężyn pęka na końcach. W szczególności w przypadku sprężyn Mini-Block krytyczna jest 
zmniejszająca się średnica drutu. Takie sprężyny o zmiennej średnicy drutu nie wytrzymują długotrwałego 
obciążenia i często dochodzi do pęknię.

Wszystkie sprężyny MEYLE, łącznie z naszymi sprężynami Mini-Block, wytwarzane są z formowanego na 
zimno drutu o stałej średnicy, który także na końcach jest w stanie sprostać wysokim obciążeniom. Dzięki 
formowaniu na zimno wszystkie sprężyny MEYLE są wytrzymałe, może im zaszkodzić jedynie korozja.  
Dlatego dla skutecznej ochrony przed korozją wszystkie sprężyny są fosfatowane cynkowo lub powlekane 
proszkowo. Odporność na korozję została potwierdzona na stanowisku z solądrogow.

To już koniec z pęknieciem sprężyny – sprężyny 
MEYLE o stałej średnicy drutu.





Geometria połączenia guma-metal zawodzi częściowo w wyniku niedoskonałej konstrukcji. Nie najlepsza  
obróbka i zastosowanie materiałów niższej jakości prowadzą do szybszej podatności na zużycie, a tym  
samym do wcześniejszego uszkodzenia łożyska.

Łożyska kolumny amortyzatora MEYLE charakteryzują się bezpiecznym połączeniem guma-metal. Nasze  
wzmocnione łożyska MEYLE-HD własnej konstrukcji przekonują większą powierzchnią połączenia między 
gumą i metalem. Są przez to bardziej solidne, mniej podatne na uszkodzenia i tym samym wykazują  
wyraźnie dłuższą żywotność.

Na wszystkie łożyska kolumny amortyzatora MEYLE-HD dajemy 4 lata gwarancji.

Nasz ekstra dodatek w serwisie: Program MEYLE obejmuje kompletne  
zestawy naprawcze do fachowego montażu.

Bezpieczne połączenie guma-metal  
dla długiej żywotności.
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Podzespoły MEYLE są dostępne za pośrednictwem:
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