
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

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 include toate tipurile disponibile pentru: brațe de suspensie 

roată superioare și inferioare, brațe de suspensie roată pentru suspen-

sia față și spate, suspensii cu brațe triunghiulare duble și multilink.
 
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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Piesele de direcție și suspensie sunt esențiale într-o mașină. Brațul de suspensie roată, de exemplu, face 
legătura dintre roți și puntea vehicolului și permite roților să se miște cu usurinta in sus și jos. În final, ele 
permit stabilizarea roților.

Un braț de suspensie roată defect deseori înseamnă că pivotul și bucșa sunt uzate sau defecte. Piesele de 
direcție și suspensie a unei mașini ar trebui verficate măcar odată pe an. În acest fel veți evita ca masina 
sa fie respinsa la inspeția tehnica precum și nemulțumire clientului. Cum știți daca un braț de suspensie 
sau un pivot trebuie înlocuiți? Veți putea observa când conduceti că mașina deviaza de la linia dreaptă sau 
că devine dificil să conduceti cand virati sau când treceti peste un drum denivelat.

O inspecție a mașinii pentru identificarea unei braț de suspensie defect constă în urmarea mai multor pași.

Ce face un braț de suspensie roată?
INTREBARE 1

Cum recunoasteți un braț de suspensie roată defect?
INTREBARE 2

Cum verifici dacă mașina are piese uzate?
INTREBARE 3

1

Aflați aici de ce este important să identificați rapid și să înlocuiți piese de direcție și 
suspensie uzate. 

La inceputul inspecției vizuale, ridicați mașina 
până roțile nu mai ating solul. Prindeti roata de 
deasupra si de desubt și executati o miscare de 
basculare. Acestă mișcare este pentru a verifi-
ca daca există sau nu joc în pivot-ul brațului de 
suspensie a roții. În caz in care are joc, direcția și 
suspensia mașinii nu reactionează precis în tim-
pul conducerii. Acesta ar putea fi riscant pe supra-
fetele drumurilor cu denivelari si cratere. Reduce 
controlul asupra mașinii. Dacă simtiti rezistență 
mică la aplicarea mișcării de basculare, acesta 
indică joc.

2 3

Apoi, continuați  cu analiza vizuală și ridicați mași-
na mai sus. Întâi, verificați starea burdufului pivo-
tului. Dacă pe materialul de cauciuc a burdufului 
se află semne de uzură sau fisuri, atunci pivotul 
trebuie înlocuit. După aceasta, puteți testa cu un 
levier dacă există sau nu joc la pivot. Faceți astea 
prin forțarea în sus și jos a brațului de suspensie 
în acord cu fuzeta roții.  Daca brațul se mișcă în 
jos cât timp pivotul rămâne pe loc, asta indicâ joc.

La final, verificați starea bucșelor. Inspecția vizu-
ală cu o lanternă vă permite să găsiți fisuri sau 
uzură. Puneți din nou un levier între punte și brațul 
de suspensie a roții și verificați dacâ se produce 
vreo mișcare. Dacă puteți mișca unul sau mai 
mulți centimetri, atunci există joc și uzură la bucșe 
și ar trebui înlocuite și ele.
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Scanați codul QR și urmăriți vi-
deo-ul pentru a descoperi cum să 
identificați peise uzate.

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

INSPECȚIE 
TEHNICĂ
PIESE UZATE

Video Technic


