
EXPERȚII 
ȘTIU DE CE
Când un drum șerpuiește în curbe stânse, piesele de direcție și 
suspensie premium sunt puse în valoare. Din acest motiv,
experții la nivel mondial apelează la Sidem.

sidem.eu

Sidem este un lider european producător și designer de piese pentru direcție și suspensie premium a pieței pieselor de 
schimb și asamblare a mașinilor în sectorul auto. Datorită atenției acordate propriei fabrici de producție, a cunoștințelor 
tehnologice avansate, experienței accumulate dealungul anilor și  optimizării continue, Sidem oferă cea mai completă gamă 
de piese de direcție și suspensie de calitate europeană cea mai bună, astfel mecanicii sunt mulțumiți și clienții la fel vor fi.

PIESE
FĂCUTE SĂ REZISTE
DESIGNUL PIVOȚILOR CU 
CANELURĂ
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Clientelă mulțumită

98%

DE CE 
EXPERȚII 
ALEG SIDEM

La Sidem, noi producem intern piese de direcție și suspensie pentru 
ansamblul automobil și piața pieselor de schimb. Calitate și producție 
fac parte din ADN-ul nostru și suntem foarte mândrii de asta. Pentru 
că putem controla fiecare pas în procesul de producție, mecanicii de 
mașină și tehnicienii – experții pieții moderne – se pot baza pe cea 
mai bună calitate!

Suntem în întregime o companie Europeană: Producția pieselor 
de direcție și suspensie ale noastre se află în Romania și depozitul  
nostru central cu mărimea de 27,000 m2 se află în Belgia. De acolo, 
noi exportăm în peste 90 de țări din lume.

Fiind un brand, Sidem există din 1933. Datorită echipei noastre  
puternice și mai mult de 80 de ani de experiență, atât valorile familiale 
 cât și aprofundarea cunoștințelor interne fac parte din mândria  
noastră ca afacere de familie.

Pentru că brandurile OE apreciază abordarea noastră așa de mult. 
Companii de brand precum Porsche și Ford se bazează pe Sidem 
pentru piese de direcție și suspensie.

Suntem cel mai bine cunoscuți pentru catalogul nostru impresionant 
având peste 9,000 de referințe toate disponibile pe stoc. Putem  
spune cu încredere că oferim cea mai amplă gamă de piese de  
direcție și suspensie de pe piața pieselor de schimb. Suntem singurul 
brand care poate aproviziona mecanicii auto cu piese de schimb de 
calitate înaltă pentru aproape toate vehiculele fie de origine Europe-
ană sau Asiatică.

Prin urmare noi avem cei mai mulțumiți clienți. Mecanicii auto  
folosesc piese Sidem frecvent în atelierele lor de muncă și sunt  
multumiți că ne-au ales.

Referință pe piață

Încredere de OE

Experiența e un atu

Producția Europeană

Producător de piese de direcție și suspensie
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CEA MAI MARE GAMĂ 
Sidem are peste 9.000 de referințe de direcție și suspensie în catalogul 

său, astfel încât să găsiți întotdeauna piesele de care aveți nevoie.

CEA MAI MARE DISPONIBILITATE 
Catalogul acoperă piese pentru întreaga gamă de mărci auto 

europene și asiatice, toate disponibile pe stoc.
 
CĂUTARE RAPIDĂ ONLINE
Găsiți toate referințele de direcție și suspensie de care aveți 

nevoie în catalogul nostru online catalogue.sidem.be sau prin 

aplicația mobilă Sidem.
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DESIGNUL PIVOȚILOR CU CANELURĂ 
ETANȘARE 
IMPECABILĂ

Etanșeitatea pivotului este esențială pentru o du-
rată de viață lungă. Dacă etanșarea cedează, 
scurgerile vor permite parfului și umezelei să intre 
nestingherit în pivot și rezultatul va fi uzura prema-
tură a piesei.

În cazul Nissan Qashqai, de exemplu, burduful pi-
votului din asamblarea originală de la constructorul 
OE prezintă multă uzură foarte rapidă și ca rezultat 
etansarea cedează.

Din acest motiv piesa trebuie înlocuită foarte des. 
Piesa de înlocuire pentru pivot, în schimb, nu ga-
rantează nici ea o durată de viață lungă în multe 
cazuri. În astfel de situații, pivotul se va uza prea 
devreme din nou și siguranța șoferului va fi pusă 
în pericol.

Sidem has developed a new solution that provides an answer to this early wear 
Sidem a creat o soluție nouă care oferă un răspuns la problema uzurii premature. 
Este vorba despre un pivot care garantează o etanșare de durată. Piesa a fost re-
proiectată cu șanț sau un canal dedicat în boltul cu cap sferic pentru care burduful 
să fie poziționată în interior. Având burduful în poziție sigură, o etanșare perfectă 
este asigurată în toate situațiile. În plus, datorită marginii la capătul cilindric al 
pinului, nu există șansa ca burduful să fie forțat prea mult în jos. Drept urmare, 
piesa de schimb va garanta o durată de viață mai lungă pentru piesă și un service 
de calitate pentru șoferul client.

Acest pivot are referința 41293 și poate fi folosit în Nissan Qashqai, Nissan X-trail și Renault Koleos. 
O prezentare generală a aplicațiilor poate fi găsită în tabelul de mai jos:

Pivotul din brațul de suspensie se uzează prematur
PROBLEMĂ

Cum funcționează design-ul de pivot cu canelură?
SOLUȚIA SIDEM

Găsiți aici o prezentare generală a tuturor aplicațiilor
REFERINȚE

REF SIDEM
41283

41178

41179

REF OEM
O parte din 
54 50 04E A0B

54 50 1JY 00A

54 50 0JY 00A

DESCRIERE
Pivot

Braț suspensie roată stânga

Braț suspensie roată dreapta

 

APLICAȚII
Nissan Qashqai (J10E) 02/2007 -> 12/2013
Nissan Qashqai+2 (JJ10E) 10/2008 -> 12/2013
Nissan X-trail (T31) 03/2007 -> 07/2014
Renault Koleos I (HY) 09/2008 ->
Nissan Qashqai (J10E) 02/2007 -> 12/2013
Nissan Qashqai+2 (JJ10E) 10/2008 -> 12/2013
Nissan X-trail (T31) 03/2007 -> 07/2014
Renault Koleos I (HY) 09/2008 ->
Nissan Qashqai (J10E) 02/2007 -> 12/2013
Nissan Qashqai+2 (JJ10E) 10/2008 -> 12/2013
Nissan X-trail (T31) 03/2007 -> 07/2014
Renault Koleos I (HY) 09/2008 ->

!

TEHNOLOGIE REINVENTATĂ
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SIDEM REF
41283

Descoperiți mai multe despre designul pivotului Sidem cu canelură pentru 
Nissan Qashqai, Nissan X-Trail și Renault Koleos.
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TEHNICE 
CARACTERISTICI
DESIGN DE PIVOT CU CANELURĂ

Scanați codul QR și urmăriți 
video-ul pentru a descoperi mai 
multe despre designul pivotului cu 
canelură.

Videoclip cu montarea
Accesați site-ul Sidem 
www.sidem.eu și abonați-vă la 
newsletter-ul nostru pentru a 
primi mai multe actualizări 
tehnice.

Aflați mai multe
Accesați canalul Youtube al Sidem 
și urmăriți celelalte videoclipuri 
privind montarea

Sidem pe YouTube

URMĂRIȚI
VIDEOCLIPUL


