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DRIVERS to niezawodne i mocne zestawy sprzęgła do samochodów 

osobowych i dostawczych. Oferta marki DRIVERS obejmuje  

ponad 400 praktycznych zestawów sprzęgła. 

Dzięki kompletnym zestawom masz pewność, 

że poszczególne elementy będą na pewno do siebie 

pasować i idealnie współpracować jako jeden produkt.

Ostatnią grupę sprzęgieł oferowanych przez markę DRIVERS 
stanowią komplety zestawów sprzęgła ze sztywnym kołem 

zamachowym. Jest to doskonała alternatywa dla awaryjnych 
kół dwumasowych. Rozwiązanie to jest coraz częściej wybierane 
z uwagi na atrakcyjną cenę oraz trwałość zestawu, spełniając 

jednocześnie wymagania klientów w zakresie komfortu.

Przykładowe referencje:  
DS21401, DS21501, DS21102

DRIVERS oferuje na motoryzacyjnym aftermarkecie wyjątkowy asortyment
elementów sprzęgła. Zestawy sprzęgła DRIVERS dostępne są w różnych 
kombinacjach. Najbardziej liczną grupę w ofercie, stanowią 
standardowe zestawy sprzęgła, składające się z docisku, tarczy oraz 
w zależności od rodzaju zestawu, łożyska oporowego. 
Oferowane rozwiązania zapewniają najlepszy możliwy kompromis 
pomiędzy komfortem jazdy, a ekonomią. 

Przykładowe referencje: 
DS10021, DS10643, DS11423

Marka DRIVERS oferuje też zestawy sprzęgła z centralnym wyprzęgnikiem, co umożliwia 
kompleksową naprawę sprzęgła z użyciem wszystkich wymaganych komponentów. 
Jest to doskonały wybór gdy następuje konieczność wymiany sprzęgła, ponieważ 
w jednym pudełku znajduje się kilka elementów.  

Przykładowe referencje: 
DS30114, DS30718, DS31508

 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ZESTAWY SPRZĘGŁA DRIVERS?
•  KORZYŚĆ POD WZGLĘDEM FINANSOWYM 
•  ZWIĘKSZONA WYTRZYMAŁOŚĆ ORAZ ŻYWOTNOŚĆ
•  ŁATWY MONTAŻ I PERFEKCYJNE PASOWANIE – W JEDNYM PUDEŁKU ZNAJDUJE SIĘ 
    KILKA KOMPONENTÓW
•  TŁUMIENIE DRGAŃ, CO PRZEKŁADA SIĘ NA WIĘKSZY KOMFORT JAZDY 


