
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. sidem.eu
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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
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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 piesele de direcție și suspensie pentru o gamă 

întreagă de Tesla, toate disponibile pe stock
 
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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Suspensia multibraț frontală a unei Tesla Mode-
lul S și X au doua brațe de suspensie inferioare 
care functionează impreună ca un triunghi.  Com-
binate cu brațul de suspensie de nivel superior for-
mează o suspensie dublă de claviculă

În prima generție de Tesla Model S dintre 2012-
2015 și Tesla Modelul X din 2015 aceste brațe de 
suspensie au un pivot care este presat în came-
ra brațului.

Datorită puterii mari a acestor mașini electrice 
multă torsiune este eliberată instant când acce-
lerăm, ceea ce provoacă stres imens asupra 
pieselor de suspensie. Aceasta, în combinație cu 
impactul instant, ar putea rezulta în ruptură unde 
pivotul se separă de brațul de suspensie. Aces-
ta duce la pierderea controlului de direcție și situații 
foarte periculoase.

Sidem oferă un braț de suspensie roată cu un design diferit ca o 
soluție la acestă problemă. În brațul de suspensie Sidem, pivotul este 
incorporat direct în camera de aluminiu. 

Decât legătura slabă dintr un pivot presat în brațul de suspensie a roții 
a acestor mașini Tesla, brațul de suspensie înlocuitor Sidem este o 
singură piesă care functionează cu putere maximă. Pivotul nu poate 
fi detașat când este supus la impact ridicat. Totul are ca rezultat, o 
intalație mai sigură este garantată mecanic și pentru sofer.

Aceste brațe de suspensie Tesla desemnate au numerele de referință: 15072, 15073 și 15074 și pot 
fi folosite în modelele Tesla Model S (5YJS) și Tesla Model X (5YJX). O prezentare generală a apli-
cațiilor poate fi găsit în tabelul de mai jos

Brațele de suspensie a roților și pivoții din partea frontală a mașinii Tesla cedează 
când sumt supuse la impact mare.

PROBLEMĂ

Un pivot inchis pentru mai multa putere în braț.
SOLUȚIA SIDEM

Găsiți aici o prezentare generală a tuturor aplicațiilor
REFERINȚE

Pivotul este complet închis în camera de aluminiu a brațului.

REF SIDEM
15072

15073

15074

REF OEM 
1041570 00 B
6007998 00 C

1041575 00 B
6006664 00 C
1027351 00 C
1048951 00 A
1048951 00 B
1048951 00 C
6007997 00 D

DESCRIERE 
Braț suspensie roată stânga

Braț suspensie roată dreapta

Braț suspensie roată

APLICAȚII 
Tesla Model S (5YJS), Tesla Model X (5YJX)

Tesla Model S (5YJS), Tesla Model X (5YJX)

Tesla Model S (5YJS), Tesla Model X (5YJX)

!

NOU & UNIC soluție de proiectare

1 2 3

4

5
SIDEM REF
15072 (stânga)

SIDEM REF
15073 (dreapta)

Descoperiți mai mult despre brațele de suspensie Sidem cu pivotul inclus 
pentru prima generație de Tesla Model S (2013-2015) și Model X (< 2015).

SIDEM REF
15074
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CONFORMITATE OE 
Găsiți-vă piesa cu OE-ul portrivit!

PIESE PREMIUM  
Alege materialele de cea mai bună calitate care vă garantează 
calitate excelentă.
 
INSTALARE UȘOARĂ
Alegeți piese care vă permit o instalare rapidă. 

PERFORMANȚĂ MAXIMĂ  
Optați pentru piese de performanță cu durată îndelungată.

COMODITATE 
Comandați-vă toate piesele cu specialistul 
pieselor de direcție și suspensie.

SPECIALISTUL VOSTRU
PENTRU PIESE DE 
DIRECȚIE ȘI SUSPENSIE 


