Produkty IPD do silników Volvo D12
D12
D12A
D12B
D12C
D12D
Standard jakości, innowacji, poziomu usług i wsparcia od roku 1955

O SZCZĘD NO ŚCI B EZ RYZY KA
IPD Wartościowe i Wydajne ...... Prawdziwe oszczędności na przejechanym kilometrze
Seria silników D12 stanowi napęd pojazdów drogowych pokonujących od
dziesięcioleci miliony mil. Elementy silników przemysłowych IPD są zaprojektowane i
wykonane przed jednego z najbardziej doświadczonych producentów części
silnikowych na świecie, wybieranego przez wymagające firmy zajmujące się
przebudową silników, prowadzące działalność na całym świecie; są one objęte
wyróżniającą się na tle branży gwarancją.


IPD jest wiodącym dostawcą wysokiej jakości części do napraw i części
zamiennych na potrzeby rynku wtórnego do silników przemysłowych.



Części IPD są zaprojektowane i wykonane w Stanach Zjednoczonych zgodnie
ze specyfikacjami, których podstawę stanowią części oryginalne (OE)
o IPD otrzymało patent na projekt tłoka dwuczęściowego przyznany przez
Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych - United
States Patent & Trademark Office (wiele innych patentów na projekty tłoków
jest w toku rozpatrywania)



60 lat wiodącej pozycji na rynku wtórnym (w kontekście technicznym,
inżynieryjnym, projektowym, wytwórczym oraz pod względem jakości)
o IPD jest spółką posiadającą certyfikację jakości ISO 9001-2008



Światowa sieć obsługi klienta i dystrybucji



Ochrona w formie wyróżniającej się na tle branży gwarancji
o 2 lata / nieograniczony przebieg (zastosowania drogowe)
o 1 rok / 3 600 godzin (zastosowania przemysłowe)

KONTROLA I ZAPEWNIENIE JAKOŚCI
Właściciele maszyn i urządzeń z całego świata ufają częściom silnikowymi IPD,
ponieważ zapewniają one niezawodność, jakość i trwałość na poziomie części
oryginalnych po przystępnej cenie. Części IPD przygotowane są tak, że spełniają
wymogi warunków, w jakich zwykle pracują silniki serii D12. Proces projektowania,
wytwarzania oraz zapewniania jakości IPD zapewnia precyzję części, z jednoczesnym
zachowaniem przystępnej ceny, niezawodności i trwałości. Wychodząc od procesów
metrologicznej dokładności, poprzez szczegółowe specyfikacje części, profesjonalne
wzornictwo i projekt, produkcję, aż po szczegółowe systemy jakości, najlepsze
opakowania, wyróżniające się na tle branży wsparcie klienta oraz pomoc
techniczną…części IPD stanowią klucz do Państwa sukcesu.

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW IPD
Spółka IPD zapewnia szeroki asortyment wysokiej jakości/ precyzyjnie wykonanych
elementów do napraw całej serii silników D12 (D12 / D12A / D12B / D12C / D12D) tj.:










Tłoki i trzpienie
o tłoki dwuelementowe (stalowe korony i aluminiowe płaszcze)
o Korony wykonane ze stali za stopem chromu/ molibdenu w celu uzyskania
odporności na oddziaływanie wysokich temperatur i ciśnienia
o Powlekane fosforanem korony i płaszcze w celu zyskania lepszej ochrony
przeciwkorozyjnej i smarowania
o Płaszcze posiadają dodatkową powłokę grafitową w celu uzyskania
dodatkowej smarowności
o Trzpienie wykonane tak, aby przekroczyć wytrzymałość na rozciąganie oraz
granicę plastyczności oryginalnych części
Tuleje cylindrów
o Precyzyjne wyszlifowane w celu maksymalnego zmniejszenia zużycia
pierścieni i poboru oleju
o Utwardzane indukcyjnie oraz nagniatane powierzchniowo w celu zwiększenia
wytrzymałości/ trwałości
o Wykonane zgodnie z najlepszymi dostępnymi specyfikacjami cylindrów
oryginalnych (przekraczające niższe wartości specyfikacji cylindrów)
Łożyska i tuleje silnikowe
o Łożyska główne i korbowodu wykonane z gładzi stopu miedzi w celu
uzyskania możliwości przenoszenia wysokich obciążeń, wytrzymałości na
zmęczenie oraz odporności na kawitację
o Tulejki rozrządu wykonano ze specjalnego stopu aluminium o wysokiej
zawartości cyny w celu uzyskania możliwości przenoszenia wysokich
obciążeń oraz właściwości wysokiej odporności na zmęczenie
o Podkładki oporowe wykonano ze stopu brązu z kanałami olejowymi w celu
zwiększenia właściwości przeciwciernych oraz zdolności przenoszenia
wysokich obciążeń
Uszczelka głowicy cylindra
o Stal ocynkowana elektrolityczne w celu zwiększenia odporności na korozję
o Wkładki ze stali nierdzewnej z odlewanymi uszczelkami fluoroelastromerowymi w celu zwiększenia trwałości i odporności na oddziaływanie
wysokich temperatur i silnikowych środków chemicznych.
Zestawy uszczelek IPDStyle 1-2-3™
o Innowacyjne zestawy 1-2-3 marki IPD pozwalają oszczędzać czas napraw
o Zapakowane w worki i oznaczone podzespoły (takiej jak przednie, górne,
dolne, paliwowe, chłodzenie oleju, przewody oleju i wody, paliwowe, turbo,
itp.)
o Pełny wykaz zawartości
o Zastępuje wiele zestawów typu OEM
o Najwyższej jakości materiału w celu zapewniania niezawodności/
długotrwałości/ dobrego działania
o Specjaliści IPD ds. konfiguracji określają, które części i materiały najlepiej
nadają się do realizacji całości remontu kapitalnego
Prosimy o zapoznanie się z „Krótkim wykazem referencyjnym IPD” w celu
uzyskania szczegółowych
informacji na temat numeru
określonej części.
Autoryzowani dystrybutorzy mogą
uzyskać dostęp do sieci IPDNet
(systemu katalogów i zamówień
IPD w trybie online). Prosimy o
kontakt z IPD w celu uzyskania
informacji szczegółowych.

ZASTOSOWANIA CZĘŚCI IPD DO SILNIKÓW
CATERPILLAR®
C-Series (C7, C9, C10, C12, C13, C15, C18, C27, C32)
G3600 Series (3606, 3608, 3612, 3616)
D3500 Series (3508/3512/3516/3524)
G3500 Series (3508/3512/3516/3520)
D3400/D3400E Series (3406/3408/3412)
G3400 Series (3406/3408/3412)
D3300 Series (3304/3306)
G3300 Series (3304/3306)
3200 Series (3204/3208)
3100 Series (3114/3116/3126/3176C/3196)
3000 Series (3064/3066)
D300 Series (D333/D339/D342/D343/D346/D348/D353/D379/D398/D399 )
G300 Series (G333/G342/G353/G379/G398/G399)
CUMMINS®

ISX/QSX & K19 Series

DETROIT DIESEL®

60 Series

WAUKESHA®

VHP Series (7042/7044)

VOLVO®

D12 Series

Markowe produkty IPD wysokiej jakości rozprowadzane przez:

IPD®
23231 Normandie Ave
Torrance, California 90501 USA
+1 (310) 530-1900
+1 (310) 530-2708 Fax
+1 (310) 602-5399 Sales
www.ipdparts.com
sales@ipdparts.com

All manufacturers’ names, numbers, symbols & descriptions are for reference only. It is not implied that any part is the product of the
manufacturer. Caterpillar®, Detroit Diesel®, Cummins®, and Waukesha® are registered trademarks of their respective owners.
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