
EKSPERCI 
WIEDZĄ DLACZEGO
Kiedy droga zaskakuje nas swoimi zakrętami, części układu kierowniczego i 
zawieszenia klasy premium udowadniają swoją wartość. Właśnie dlatego  
eksperci z całego świata zwracają się w stronę Sidem.

sidem.eu

Sidem to europejski lider w dziedzinie projektowania i produkcji elementów układu kierowniczego i zawieszenia dla 
producentów samochodów a także dla warsztatów samochodowych. Dzięki skoncentrowaniu się firmy na własnych  
mocach produkcyjnych, na zaawansowanej wiedzy technicznej, długoletniemy doświadczeniu i stałej optymalizacji, 
Sidem oferuje najbardziej kompletną listę części układu kierowniczego  i zawieszenia najwyższej erupejskiej jakości. 
Dzięki temu i mechanicy i ich klienci mogą być zadowoleni. sidem.eu
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Zadowoleni klienci

98%

DLACZEGO
EKSPERCI  
WYBIERAJĄ SIDEM

Sidem produkuje we własnym zakresie elementy układu kierownic-
zego i zawieszenia przeznaczone na rynek produkcji samochodów 
oraz części zamiennych. Najwyższą jakość produkcji mamy we krwi 
– to nasza duma. Dzięki temu, że kontrolujemy każdy etap procesu 
produkcji, mechanicy i technicy samochodowi – eksperci na tym rynku 
– mogą liczyć na najwyższą jakość!

Jesteśmy firmą w pełni europejską: produkcja naszych elementów 
układu kierowniczego i zawieszenia odbywa się w Rumunii, a nasz 
centralny magazyn o powierzchni 27 000 m2 znajduje się w Belgii. 
Stamtąd dostarczamy produkty do ponad 90 krajów na całym świecie.

Marka Sidem istnieje od 1933 roku. Dzięki silnemu zespołowi i ponad 
80-letniemu doświadczeniu, chlubą naszej rodzinnej firmy są zarówno 
wartości rodzinne, jak i dogłębna, praktyczna wiedza.

Dlatego właśnie marki OE tak bardzo doceniają nasze podejście. 
Marki takie jak Porsche i Ford ufają Sidem, jeśli chodzi o elementy 
układu kierowniczego i zawieszenia.

Dużą popularność zdobył nasz imponujący katalog, zawierającego 
ponad 9000 pozycji dostępnych w każdej chwili z magazynu. Z dumą 
możemy powiedzieć, że oferujemy najszerszą gamę części do układu 
kierowniczego i zawieszenia na rynku aftermarket. Jesteśmy jedyną 
marką, która jest w stanie dostarczać mechanikom samochodowym 
wysokiej jakości części zamienne do niemal wszystkich pojazdów  
pochodzenia europejskiego i azjatyckiego.

Dzięki temu mamy najbardziej zadowolonych klientów. Mechanicy 
często i chętnie używają części Sidem w swoich warsztatach.

Renoma na rynku

Zaufanie producentów OE

Naszym atutem jest doświadczenie

Produkcja europejska

Producent części do układu kierowniczego 
i zawieszenia

sidem.eu
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ZNAJDŹ WSZYSTKIE
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NAJSZERSZA OFERTA  
Firma Sidem ma w swoim katalogu ponad 9.000 części zapasowych dla 

układu kierowniczego i zawieszenia, dzięki czemu zawsze znajdziesz 

potrzebne elementy.

NAJWYŻSZA DOSTĘPNOŚĆ  
Katalog obejmuje wszystkie dostępne rodzaje wahaczy: górne i dolne, 

wahacze do zawieszenia przedniego i tylnego, zawieszenia z podwójnym 

wahaczem i zawieszenia wielozaworowe.
 
SZYBKIE WYSZUKIWANIE ONLINE
Znajdź wszystkie potrzebne części układu kierowniczego i zawieszenia w 

naszym katalogu online za pośrednictwem catalogue.sidem.be lub 

za pośrednictwem aplikacji mobilnej Sidem.

sidem.eu
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UKŁAD KIEROWNICZY I ZAWIESZENIE 
JAK ROZPOZNAĆ
ZUŻYTE CZĘŚCI?

Części układu kierowniczego i zawieszenia są niezbędne w samochodzie. Na przykład wahacz prowadzą-
cy łączy koła z ramą pojazdu i umożliwia płynny ruch kół w górę i w dół. Umożliwia on również stabilizację 
kół.

Uszkodzony wahacz prowadzący często oznacza, że przegub kulowy i mocowanie amortyzatora są zużyte 
lub złamane. Elementy układu kierowniczego i zawieszenia samochodu powinny być sprawdzane co najm-
niej raz w roku. W ten sposób unikniesz sytuacji, w której samochód zostanie odrzucony na przeglądzie 
samochodowym, a Twój klient będzie niezadowolony. Skąd wiadomo, czy należy wymienić wahacz pro-
wadzący czy przegub kulowy? Podczas jazdy możesz zauważyć, że samochód odbiega od linii prostej lub 
że trudno jest nim kierować podczas skręcania lub najeżdżania na garby na drodze.

Kontrola samochodu w celu sprawdzenia ewentualnego uszkodzenia wahacza prowadzącego składa się 
z kilku kroków.

Do czego służy wahacz prowadzący?
PYTANIE 1

Jak rozpoznać uszkodzony wahacz prowadzący? 
PYTANIE 2

Jak sprawdzać samochód pod kątem zużytych części? 
PYTANIE 3

1

Dowiedz się tutaj, dlaczego ważne jest szybkie rozpoznanie i wymiana zużytych części 
układu kierowniczego i zawieszenia. 

Na początku kontroli wzrokowej należy podnieść 
samochód, aż koła oderwą się od podłoża. Ch-
wycić koło od góry i od dołu i wykonać ruch pr-
zechylania. Ruch ten ma na celu sprawdzenie, 
czy nie ma luzu w przegubie kulowym wahacza 
prowadzącego. W przypadku luzu zawieszenie i 
układ kierowniczy samochodu nie reagują precy-
zyjnie podczas jazdy. Może to być ryzykowne w 
przypadku wybojów lub dziur w nawierzchni drogi. 
Zmniejsza to kontrolę nad samochodem. Jeżeli 
opór podczas wykonywania ruchu przechylania 
jest niewielki, oznacza to luz.

2 3

Następnie należy przystąpić do kontroli wzroko-
wej i podnieść samochód wyżej. Najpierw należy 
sprawdzić stan osłony przeciwpyłowej na przegu-
bie kulowym. Jeśli gumowy materiał osłony prze-
ciwpyłowej wykazuje zużycie lub pęknięcia, na-
leży wymienić przegub kulowy. Następnie można 
sprawdzić za pomocą dźwigni, czy na przegubie 
kulowym jest luz, czy nie. Wykonać to przez wy-
kręcanie w górę i w dół wahacza prowadzącego 
w stosunku do obudowy łożyska koła. Jeśli ramię 
porusza się w dół, podczas gdy przegub kulowy 
pozostaje w miejscu, wskazuje to na luz.

Na koniec należy sprawdzić stan mocowań amor-
tyzatora. Kontrola wzrokowa za pomocą lampy 
pozwala na wykrycie pęknięć lub zużycia. Włożyć 
ponownie dźwignię pomiędzy ramę pomocniczą 
a wahacz prowadzący i sprawdzić, czy możliwe 
jest uzyskanie ruchu. Jeśli można wykonać ruch 
o jeden lub więcej centymetrów, wskazuje to na 
luz i zużycie mocowań amortyzatora i one również 
powinny zostać wymienione.
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Zeskanować kod QR i obejrzeć 
film, aby dowiedzieć się, jak rozpo-
znać zużyte części.

Odwiedź stronę internetową Sidem 
www.sidem.eu i zapisz się do 
naszego newslettera, jeżeli chcesz 
otrzymywać informacje o 
nowościach technicznych.

Dowiedz się więcej
Odwiedź kanał YouTube firmy 
Sidem i obejrzyj inne nasze 
filmiki instruktażowe.

Sidem na YouTube

OBEJRZYJ  
FILMIK

KONTROLA 
TECHNICZNA
ZUŻYTE CZĘŚCI

Film techniczny


