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LuK RepSet Pro nu för semihydrauliska kopplingssystem 
 
Schaeffler Automotive Aftermarket lanserar nu det framgångsrika utbytessystemet LuK RepSet Pro 
även för fordon med semihydraulisk koppling. Reparationssatserna omfattar lamell, tryckplatta, 
urtrampningslager och slavcylinder. 
 
Med LuK RepSet Pro underlättas reservdelshanteringen betydligt hos både verkstäder och distribu-
törer, eftersom färre komponenter behöver beställas och lagerhållas. Utökningen av produktport-
följen till att omfatta även semihydrauliska kopplingssystem är en följd av de globala framgångarna 
för helhydrauliska produkter. 
 
Oavsett om det rör sig om helhydrauliska eller semihydrauliska kopplingar gör LuK RepSet Pro-
satserna det möjligt att enkelt byta samtliga viktiga komponenter i kopplingssystemen, inklusive de 
hydrauliska komponenter som sitter närmast själva kopplingen.  
 
Ett byte av alla ingående delar är det enda sättet att säkerställa en säker och bekymmersfri funktion 
av kopplingssystemet, eftersom både de mekaniska och de hydrauliska komponenterna konstant är 
utsatta för smuts, värme, nötning, fukt och oljedimma.  
 
Slavcylindrarna i LuK RepSet Pro-satserna är utvecklade helt i enlighet med OEM-cylindrarna. De är 
gjorda av armerad termoplast och därmed extremt tåliga mot värme och hydraulvätskor. De är fullt 
ut jämförbara med motsvarande cylindrar i metall, men är lättare och bidrar därmed till lägre CO2-
utsläpp. 
 
För att säkerställa att verkstäderna ska kunna klara det ökande antalet bilar med hydrauliska och 
semihydrauliska kopplingar tillhandahåller Schaeffler Automotive Aftermarket en omfattande 
support – allt från diagnosstöd till hjälp att välja rätt LuK RepSet Pro-sats. Förutom vanlig pappers-
buren dokumentation, i form av t ex installationsguider, tekniska broschyrer såsom ”LuK Felsöknings-
diagnos” och “LuK Dubbelmassasvänghjul” finns stöd även tillgängligt via Schaefflers internetportal 
RepXpert (www.repxpert.com). 
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För ytterligare information kontakta gärna:  
Mikael Lyckberg, Area Sales Manager Scandinavia, 08-595 109 74, mikael.lyckberg@schaeffler.com 
 
Om Schaeffler 
Med varumärken som INA, LuK och FAG, är Schaeffler en ledande leverantör av rullningslager, linjärlager och precisions-
komponenter. Utöver programmet av rullningslager är företaget ledande i utveckling och produktion av bilkomponenter för 
motor, chassi och transmission, t.ex. självjusterande kopplingar och dubbelmassasvänghjul. Schaefflerkoncernen omsatte 
drygt 11 miljarder euro under 2012. Med omkring 76 000 anställda är Schaeffler ett av Europas största familjeägda industri-
företag. Tillverkning sker på drygt 180 platser i över 50 länder. www.schaeffler-aftermarket.com  
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