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Posilovač spojky umožňuje řidiči sešlápnout a uvolnit spojku 
s minimální silou vyvinutou na spojkový pedál. Posilovač spojky 
je pneumaticko-hydraulické spojkové zařízení, které umožňuje 
citlivé a přesné použití spojky ve vozidle.

O produktu
• Řada výrobků ProVia zahrnuje typy s brzdovou kapalinou a minerálním 

olejem, které splňují hlavní požadavky na produkty OEM.
• Posilovač spojky ProVia zaručuje nekompromisní bezpečnost 

v případech, kdy se kvalita originálních výrobků při výpočtu celkových 
nákladů na vlastnictví vozidla již nevyplatí

• Navržena tak, aby sloužila pro pokrytí požadavků na většinu produktů 
OE

Hlavní vlastnosti
• Vysoká odolnost proti korozi ověřená při 96hodinovém testu 

s neutrálním solným sprejem
• Nízké úniky zaručují spolehlivou výkonnost a trvalou kvalitu

Standardy a kvalita
• Navrženo, testováno a schváleno odborníky druhovýroby pro potřeby 

druhovýroby



OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Data nebo informace obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pouze autorizovaným distributorům značky ProVia a nesmějí 
být předávány třetím stranám.

Tento dokument slouží pouze pro informační účely a nemůže být považován či vykládán jako záruka přesnosti, vhodnosti, 
úplnosti, včasnosti nebo užitečnosti údajů či informací nebo vlastností produktů.

Společnost WABCO nenese odpovědnost za chyby nebo opomenutí v datech či informacích, a to mj. za ušlý zisk či následné 
škody související jakýmkoli způsobem s použitím dat nebo informací, a sice s výjimkou situace, kdy příslušná škoda vyplývá 
z události způsobené úmyslně nebo hrubým opomenutím.
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O značce ProVia

ProVia je značka nízkonákladových náhradních dílů pro užitkové automobily, které poskytují 
spolehlivou výkonnost bez zbytečných nadstandardních prvků, ale v každém případě bez 
kompromisů z hlediska kvality a bezpečnosti pro nákladní automobily, autobusy a přípojná 
vozidla.

ProVia je k dispozici pro distributory, autodílny a provozovatele flotil 
a dodává se do celého světa zákazníkům ze segmentu užitkových 
automobilů.

Více informací naleznete na stránkách www.provia-auto.com.

Produktové číslo  
ProVia Značka Produktové číslo  

originálního dílu

PRO 051 001 0 MAN 81307256116

PRO 051 002 0
DAF 1506465

MAN 81307256084

PRO 051 003 0

DAF 1527600

MAN 81307256104

Mercedes Benz A0002540447

Scania 1935609

PRO 051 004 0 KAMAZ 501006570

PRO 051 008 0

DAF 1506468

Mercedes Benz
A0002540047

A0002541247


