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DINEX JOST

Wyznaczamy 
kierunek

• Już teraz dostępne w sieci dystrybucji 
JOST – www.jost-polska.pl

• Gwarantowana jakość OEM

Bezpiecznie i łatwo dzięki JOST
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Z JEDNEGO ŹRÓDŁA: ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE DO OSI 
NACZEPOWYCH MERCEDES-BENZ I JOST
Po przejęciu  w styczniu 2015 roku Mercedes-Benz TrailerAxleSystems  i rozpoczęciu produkcji osi pod własną marką w zakładzie JOST  w Nowej Soli, JOST 
Achsen Systeme GmbH rozpoczął kolejny ważny etap czyli produkcję i sprzedaż oryginalnych części zamiennych do osi. 

Oznacza to, że po raz pierwszy, oryginalne części zamienne do osi naczepowych Mercedes-Benz są  dostępne u Partnerów Handlowych oraz  
Serwisowych JOST.

Części zamienne do osi naczepowych Mercedes-Benz oraz osi JOST pochodzą z tej samej produkcji seryjnej jak elementy używane do produkcji osi  
i spełniają te same wysokie wymagania jakościowe jak standardowe elementy wykorzystywane w osiach. Ponadto, oryginalne części zamienne JOST  
są testowane przez Mercedes-Benz i spełniają wysokie wymogi jakości Mercedes-Benz.

Dostawy części zamiennych JOST do osi serii DCA obejmują nie tylko nowe osie, ale również części zamienne do wszystkich osi naczepowych Mercedes-
Benz wyprodukowanych do 2015.  Oznacza to, że po raz pierwszy w historii, oryginalne części zamienne do osi naczepowych Mercedes-Benz są dostępne 
na niezależnym rynku części zamiennych (IAM) w całej Europie. 

Oryginalne części JOST są łatwe do identyfikacji m. in. dzięki łatwo rozpoznawalnym niebieskim opakowaniom z logo JOST i hologramem 
zabezpieczającym. Oprócz pojedynczych części zamiennych, portfolio dostaw obejmuje również wygodne w użyciu zestawy naprawcze. 

Identyfikacja poszczególnych podzespołów z dotychczasowymi oznaczeniami 
Mercedes-Benz i przejście na oznaczenie JOST jest proste i szybkie dzięki nowej 
internetowej wyszukiwarce części Part Finder. W przejrzystym widoku drzewa 
system pozwala na wyszukiwanie części zamiennych według modelu i podzespołu. 
Alternatywnie dostępna jest również możliwość wyszukiwania po numerze seryjnym 
osi lub numerze części zamiennej odpowiedniego elementu. Po wprowadzeniu 
numeru seryjnego nowa wyszukiwarka części Part Finder automatycznie uwzględnia 
odpowiednią specyfikację osi, która obowiązywała w momencie dostawy osi  
i wyświetla tylko odpowiednie oryginalne części zamienne JOST.

 Twórcy wyszukiwarki zapewnili również opcję wyszukiwania konkretnych 
oryginalnych części zamiennych JOST. Istnieje też możliwość wyszukiwania części 
zamiennych według numeru części zamiennej JOST, numeru artykułu Mercedes-
Benz lub nazwy produktu. Part Findera można znaleźć na stronie JOST pod adresem 
www.jost-part-finder.com.

Dinex.net

Dinex jako lider technologii 
i producent elementów 
kompletnego układu 
wydechowego do pojazdów 
użytkowych podąża za 
globalnym zapotrzebowa-
niem na te elementy. 

Wraz z wprowadzeniem przepisów 
normy Euro 6 zwiększono nacisk 
na redukcję cząstek stałych i 
tlenków azotu (NOx), celem zmin-
imalizowania ilości zanieczyszczeń 
przedostających się do atmosfery. 
W celu osiągnięcia założonych  
wytycznych Dinex zatosował technologię 
ceramicznych filtrów działających zarówno 
jako katalizatory jak i filtry cząstek 
stałych.

Ceramiczne wkłady filtrów cząstek stałych 
są elementami własnej produkcji, spełnia-
jącymi najwyższe standardy jakości oraz 
posiadającymi żywotność porównywalną z 
wersjami OE, zachowując atrakcyjniejszy 
poziom cenowy. Dodatkowo zostały one 
zaprojektowane i wyprodukowane w taki 
sposób, aby ich wymiana była szybka i 
łatwa.

Kolejny krok 
ku najwyższym 
standardom

Techniki izolacji
Stosowane 
w układach 
wydechowych 
o najwyższych 
normach emisji 
spalin.

Elementy mon-
tażowe
Produkowane 
przez Dinex celem 
dostarczenia 
klientom kom-
pletnego systemu 
wydechowego.

Elementy elastyczne
Dinex stosuje tech-
nologię 2S+ oraz 3S 
w produkowanych ele-
mentach elastycznych 
celem zapewnienia 
ich najwyższej szczel-
ności.

Czujniki
Czujniki Dinex
Są zaprojek-
towane do moni-
torowania para-
metrów układu 
wydechowego
i zapewnienia 
jego właściwej
pracy. 

Technologie emisji
Rozwiązania stosowane 
przez Dinex:
DOC – katalizator 
utleniający
SCR – katalizator redukcji 
selektywnej
DPF – filtr cząstek stałych

Tłumiki
Dinex, w zakresie produkcji 
tłumików, stosuje technolo-
gie zawalcowanych krawędzi, 
tłoczonych przegród oraz 
spawów zewnętrznych i 
wewnętrznych, w oparciu o 
własny warsztat narzę-
dziowy.

Rury
Proces produk-
cji rur dotyczy 
średnic rur od 
22 mm do 152,4 
mm z zastoso-
waniem stali 
aluminiowanej 
oraz stali ni-
erdzewnej.

Rury wylotowe
Występują jako 
bezpośredni zam-
iennik produktów 
OE lub jako rury 
uniwersalne. Do 
ich produkcji 
Dinex stosuje stal 
aluminiowaną, 
nierdzewną oraz 
nierdzewną pole-
rowaną.

Obejmy
Portfolio Dinex 
zawiera obejmy 
płaskie, obejmy 
typu DIN,
obejmy typu V 
i U oraz opaski 
zaciskowe do rur 
elastycznych. 


