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Yalnızca yeni Garrett® VNT™
turbolarını isteyin – en uygun motor
gücü performansını garanti edin

Garrett® turbolarını seçin – sizi
yarı yolda bırakmayan teknolojiyi
tercih edin

Orijinal Garrett® VNT™
turbolarinin – klapeleri, veya
kanatlari en kaliteli malzemeden
üretilmektedir.

Garrett® turboları OEM
(Orijinal Ekipman Üreticisi)
performans standartlarını
karsılayacak
biçimde üretilir.
¸

Yenilenmis¸ VNT™
turbolarınin – klapeleri,
veya kanatlari, tekrar
kullanilmaktadir.

Garrett® turboları, dünyadaki
en kaliteli üretim merkezlerinde
tasarlanır, test edilir ve üretilir.

˙ sürüs¸ deneyimi
˙ ˙ yasayın!
Zevkli˙ bir
¸
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Performans, kalite, güvenilirlik… ve
kullanım ömür boyu aynı yüksek kalite
için Garrett® turbolarını tercih edin.

Turbo Technologies

Orijinal olmayan turbolar daha azı için daha fazlasını ödersiniz

Kullanılmıs¸ malzemelerden üretilen VNT™ turbo kullanarak, motorunuzun
 riske atarsınız
güvenilirligini

Dünyanın her yerindeki otomobil üreticileri, maliyet ve
performans arasındaki dengenin farkındadır – iste
¸ bu nedenle,
aralarından pek çogu
 motor güçlendirme için Honeywell’i
güvenilir bir ortak olarak tercih etmektedir.

+ Garrett ® turboları, kopyalardan 4 kat daha fazla kullanım
ömrü degeri
 saglar


Her Garrett turbo birimi; güç çıkısı,
¸ güvenilirlik, emisyon
kontrolü ve uzun dönemde yakıt verimliligini
 en uygun duruma
getirmeyi hedefleyen zorlu motor gereksinimlerini karsılamak
¸
üzere karmasık
¸ proseslerden geçirilir.

+ Test sonuçları, kopya turboların yakıt tüketimini ve atılan
CO2 miktarını artırdıgını
 göstermektedir.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Garrett® VNT™ turbo birimi
¸
çalısmaktadır…Bunlar,
otomotiv üreticilerinin zorlu performans
¸
parametrelerini karsılamak
amacıyla üretilen ve kalibre edilen,
oldukça karmasık
¸ birimlerdir. En uygun performansın yanı sıra,
yüksek bir güvenilirlik düzeyi de saglar.


®

Arastırmalar,
bu çok üst düzeyde teknolojiyle üretilen ve
¸
kalibre edilen birimlerin kopyalarının ne performans olarak,
ne de yakıt ekonomisi açısından aynı sonuca ulasabildigini
¸

gösteriyor…kullanım ömrü degerini
saymıyoruz bile.


+ Testler, kopya turboların daha düsük
güç sagladıgını
¸


göstermektedir

¸
Yeniden üretmeye veya ikame parçaları kullanmaya çalısmanız,
turbonun gerektirdigi
düzeyi nedeniyle oldukça
¸
 teknik karmasıklık
güçtür ve asagıdaki
ciddi sorunlara yol açması beklenebilir:
¸ 

Üçüncü düzey sonuçlar saglayan
en iyi ikinci mühendislik/

tasarım ürününe razı olmayın!

+ Motor yönetim sistemleriyle çakısma
¸
+ Zayıf tepkiye, düsük
genel performansa ve artan emisyona 		
¸
neden olan düsük
akıs/basınç
düzeyi
¸
¸

+ Çok yüksek ısılara yol açarak hem turbonun hem de 		
motorun zarar görmesine neden olan yüksek yogunluklu

dizel yakıt/hava karısımı
¸
+ Turbonun asırı
döner aksamda çatlamalara,
¸
¸ hızlı çalısmasına,
turbo ve motorda hasara neden olan yüksek 		
akıs/basınç
düzeyi
¸
+ Fiziksel motor hasarına neden olan asırı
¸ yüksek itme basıncı
Sonuçta turbo yenilemeniz gerektiginde,
orijinal Garrett® VNT™

istediginizden
emin olun.
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Garrett® VNT™ – En zorlu kosullarda
¸
garantili performans

