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Špičkové v teste – výhodné pre 
vás: Originálne tlmiče pruženia 
Volkswagen pre T5

Tlmiče pruženia toho musia zvládnuť veľa. Počas 
svojej priemernej životnosti absolvujú približne 
milión záťažových cyklov – teda náhlych stlačení 
a uvoľnení pri prejazde nerovnosťami. To je naozaj 
pozoruhodné množstvo, ktoré ale nezvládnu všetky 
diely na trhu – čo  jasne ukázal porovnávací test 
Originálnych tlmičov Volkswagen a troch 
konkurenčných produktov, uskutočnený nezávislým 
skúšobným ústavom TÜV NORD.

Je jedno, či sú cesty hrboľaté či šmykľavé – tlmiče 
pruženia zabezpečia, že vaše vozidlo nikdy nestratí 
kontakt s cestou a stabilitu. Napriek zásadnému 
významu pre bezpečnosť iba dva zo štyroch 
testovaných tlmičov pruženia dosahujú stanovený 
cieľ milión záťažových cyklov.

Tlmia všetko. 
Okrem vašich očakávaní.

Originálne tlmiče Volkswagen 
ako jediné v teste bez problémov 
obstáli, čím sa stali jednoznačnou 
voľbou pokiaľ ide o jazdný 
komfort, bezpečnosť a dlhú 
životnosť.

Originálne tlmiče pruženia – 
neviditeľní pomocníci 
s mnohými prednosťami.
Bez nich to jednoducho nejde: tlmiče 
pruženia absorbujú počas jazdy všetky 
vibrácie a zabezpečujú, že sa vozidlo 
nerozkolíše. Tým prispievajú nielen 
k bezpečnej jazde, ale súčasne aj zvyšujú 
jazdný komfort a umožňujú optimálne 
naloženie vozidla.

Ako jediné v teste Originálne tlmiče 
Volkswagen dosiahli milión záťažových 
cyklov bez poruchy. 

Originálne tlmiče Volkswagen 
1 000 000 záťažových cyklov  

Aj tlmiče AL-KO absolvovali milión 
záťažových cyklov, no so silným 
opotrebením gumy v uchytení tlmiča 
a ľahkou tvorbou olejového filmu.

Tlmiče AL-KO 
1 000 000 záťažových cyklov

Po niečo vyše polovici testovacích cyklov 
sa predčasne zlomilo upínacie oko 
na tlmiči KYB.

Tlmiče KYB
600 093 záťažových cyklov

Kvôli vysokej tvorbe tepla a unikajúcemu 
oleju musel byť test tlmičov ZF Sachs 
predčasne ukončený.

Tlmiče ZF Sachs 
544 175 záťažových cyklov 

Zdroj: Porovnávací test produktov TÜV NORD, Institut für 
Fahrzeugtechnik und Mobilität, 45307 Essen pre spoločnosť 
Volkswagen Úžitkové vozidlá, marec 2015. Skúšobné protokoly 
TÜV Nord sú archivované a je možné do nich kedykoľvek 
nahliadnuť. Kontakt: Volkswagen Nutzfahrzeuge, Vertrieb 
After Sales, NV-KM/O, Brieffach 2946, Postfach 21 05 80, 
D-30405 Hannover.


