
Eaton jest światowym liderem wśród dostawców sprzęgieł średniej i wysokiej 
obciążalności do pojazdów użytkowych. Sprzęgła Eaton są znane z ich 
niezawodności, trwałości oraz wysokiej sprawności.

Globalny Lider:

Produkowane i sprzedawane 
na całym świecie, sprzęgła 
Eaton są Numerem Jeden 
wsród sprzęgieł do pojazdów 
użytkowych w Ameryce 
Północnej. Eaton dostarcza 
swoją wiedzę i doświadczenie 
do klientów w Australii, 
Ameryce Południowej,  
Europie, krajach Bliskiego 
Wschodu i Afryki.

Gwarancja Jakości:

W technologii sprzęgieł 
430mm Eaton-a zastosowano 
wysokogatunkową stal do 
produkcji tłoczonej obudowy 
docisku sprzęgła, wytrzymałe 
sprężyny talerzowe oraz 
wysokiej jakości okładziny 
cierne.

Sprzęgła Eaton

poddawane są rygorystycznym 
testom na etapie projektowym 
i produkcyjnym. Każde 
sprzęgło posiada numer 
seryjny otrzymany po przejściu 
kontroli końcowej której celem 
jest weryfikacja parametrów 
odpowiedzialnych za komfort 
i trwałość sprzęgieł. Wyniki 
testów sa automatycznie 
zapisywane pozwalając na ich 
poźniejsze odtworzenie.

Sprzęgła Eaton 430 mm



Sprzęgła Eaton 430 mm
Specyfikacja:

Zespół docisku sprzęgła: typu ciągnionego lub pchanego ze 
sprężyną talerzową 
Max. moment obrotowy: 2950 Nm
Tłumienie drgań: tłumik główny o obniżonej sztywności oraz 
tłumik biegu jałowego 
Zabudowa: zgodnie z normą SAE 1 
Typ koła zamachowego: płaskie o wymiarze 475 / 470 mm
Zastosowanie: europejskie pojazdy użytkowe. 
Transport dalekobieżny, pojazdy specjalne, autobusy i autokary

Cechy:

• Wykonane w 100% z nowych części.

• Miękko zestrojony tłumik zabezpiecza przed szkodliwymi 
drganiami skrętnymi silnika, wydłuża żywotność układu 
napędowego i obniża koszty eksploatacji.

• Wysokiej jakości okładziny cierne z systemem amortyzacji dla 
płynnego załączania sprzęgła.

• Wykonane zgodnie ze standardami na pierwszy montaż (OE) by 
zapewnić znakomitą sprawność i maksymalną trwałość sprzęgła.

• Dodatkowy tłumik drgań skrętnych eliminuje hałas skrzyni 
biegów na biegu jałowym.

• Wyprodukowane w Polsce.

Eaton 
Eaton Truck Components Sp. z o.o.  
Dział Realizacji Zamówień 
30 Stycznia 55, Tczew, Polska 
Tel: +48 58 53 29 104 
ClutchEMEA@eaton.com 
www.eaton.com

© 2017 Eaton
Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Wydrukowano w Polsce. 
Publikacja nr CLSL1320PL, 
marzec 2017

Eaton zastrzega sobie prawo do  
zmiany informacji publikowanych  
tutaj bez wcześniejszego zawiadomienia.




