
Kopplingar som klarar vridmoment på 6000 Nm i årets truckrace-
EM
Schaeffler Automotive Aftermarket har förnyat sitt sponsringsavtal med en av utmanarna till europeiska mästerskapet i
truckracing, tyska Mario Kress MKR Technology Truck Racing Team. Schaeffler bidrar förutom med kunskap och tips också med
en kraftfull servostyrningspump och en specialutvecklad koppling för just lastbilsracing, båda från LuK.

Tryckplattorna i vanliga kopplingar på personbilar hanterar vridmoment på runt 2500 till 3000 Nm. Men vid lastbilsracing blir det helt andra
påfrestningar på materialet, ofta up till 5200 Nm. Därför har Schaeffler och LuK utvecklat en koppling till MKR Racing som klarar upp till 6000
Nm. Dessutom är kopplingslamellerna på MKR:s racinglastbilar sintrade för att klara både hög friktion och höga temperaturer.

Servostyrningspumpen, också från LuK, ger optimal kraftöverföring och en exakt och lättmanövrerad styrning under racingförhållanden, vilket
kräver ovanligt snabba rattutslag för att vara i en lastbil. Utvecklad speciellt för racinglastbilar levererar servopumpen 15 - 20 procent högre
flödeshastighet jämfört med vanliga servostyrningspumpar i personbilar.

Förutom det tekniska stödet kommer Schaeffler Automotive Aftermarkets varumärken LuK och FAG att synas på MKR:s racinglastbilar och
förarnas kläder. Säsongen började i maj i Istanbul och avslutas på klassiska racingbanan Le Mans i oktober.

Mario Kress har varit aktiv inom truckracing i 23 år och har höga förväntningar på sina tre förare i teamet:

– Vårt mål i år är att vinna tillbaka EM-trofén och förbättra resultatet hos alla tre förarna, avslutar Kress,

Teamet deltar i år med tre identiska lastbilar. Racingkalender för serien med resultat och information om laget med bildgalleri finns redan på
www.schaeffler-aftermarket.de/races.

För ytterligare information kontakta gärna:

Mikael Lyckberg, Sales Manager Scandinavia, 08-595 109 74, mikael.lyckberg@schaeffler.com

Om Schaeffler

Schaeffler, med varumärken som INA, LuK och FAG, är en ledande leverantör av rullningslager, linjärlager och precisionskomponenter. Utöver
programmet av rullningslager är vi ledande i utveckling och produktion av bilkomponenter för motor, chassi och transmission, t.ex.
självjusterande kopplingar och dubbelmassasvänghjul.

Schaefflerkoncernen omsatte ca € 10,7 miljarder under 2011. Med ca 74 000 anställda världen över är Schaeffler ett av Europas största
familjeägda industriföretag. Tillverkning sker på drygt 180 platser i över 50 länder.
www.schaeffler-aftermarket.com


