
Participați la seminariile web 
gratuie Valeo DDC și obțineți un 
avantaj competitiv

Dezvoltarea service-urilor și a competenţelor anga-
jaţilor din service-uri este crucială pe piaţa pieselor 
de schimb,  astăzi. Pentru a dobândi noi cunoștinţe 
și abilităţi și, astfel, să vă menţineţi în faţa 
concurenţei, vă puteţi înscrie astăzi la seminarul 
Valeo pe subiectul nou pe piaţă, DDC (Dual Dry 
Clutch) pentru vehiculele KIA și Hyundai.

Participaţi la un seminar gratuit despre  ambreiaj 
dublu uscat DDC

La cele mai recente seminarii web în ceea ce 
privește ambreiajul dublu uscat DDC, compania 
Valeo, prima care aduce această soluţie pe piaţa 
aftermarket, explică, printre altele care este proce-
dura adecvată de înlocuire a ambreiajului. Special-
iștii tehnici ai companiei explică, de asemenea, 
procesul de calibrare al cilindrului secundar, care ar 
trebui efectuat de fiecare dată când se face o astfel 
de reparaţie.

Subiectele seminariilor web DDC sunt următoarele: 
https://gateway.on24.com/wcc/eh/1832157/cate-
gory/36648/romania?partnerref=ICRO.03.21

• DDC ambreiajul dublu uscat  - noutate în oferta 
Valeo 
• Procesul de asamblare al ambreiajului DDC 
• Demontarea cilindrului secundar în cutia de 
viteză cu ambreiajul DDC 
• Procesul de calibrare al ambreiajului secundar 
• Detalii și sfaturi de asamblare, plus răspunsuri la 
întrebările participanţilor

De ce merită să participaţi la acest seminar 
despre DDC?

Vehiculele echipate cu un ambreiaj dublu uscat 
DDC reprezintă o proporţie tot mai mare de mașini 
pe drumurile europene. KIA și Hyundai reprezintă o 
parte semnificativă a modelelor marcilor coreene 
populare. Multe dintre aceste vehicule au deja 
câţiva ani vechime, cu un kilometraj relativ ridicat 
după terminarea garanţiei producătorului. Datorită 
popularităţii în creștere rapidă a vehiculelor în care 
nu trebuie să acţionaţi manual vitezele, importul de 
mașini second hand echipate cu ambreiaje DDC 
din Europa de Vest este în creștere, de asemenea.

Toate aceste fapte ne permit să formulăm o conclu-
zie simplă - în viitorul apropiat, din ce în ce mai 
multe mașini vor fi aduse la service-urile noastre, 
necesitând înlocuirea operaţională a ambreiajului 
dublu uscat DDC.

Valeo deschide noi posibilităţi oferind ambreiaje 
DDC pe piaţa de schimb (anterior aceste piese erau 
disponibile doar pe piaţa de echipare originală) și 
oferă cursuri de instruire online gratuite pentru 
înlocuirea lor online, fără a fi nevoie să vă deplasaţi 
de acasa.

Cum funcţionează un ambreiaj DDC?

Ambreiajul dublu uscat DDC este o soluţie care 
permite schimbarea rapidă a vitezelor, accelerarea 
lină și puternică, cu zgomot și vibraţii minime. Actu-
atoarele de schimbare a vitezei utilizate în ambreia-
jul dublu uscat Valeo permit schimbarea mai 
rapidă cu 15%, comparativ cu cutia de viteze din 
generaţia anterioară în 6 trepte folosită la mașinile 
Hyundai și KIA.

Reducerea emisiilor de CO2 este una dintre 
priorităţile Valeo și a devenit baza procesului de 
creare a acestui ambreiaj. Decuplarea angrenajului 
funcţionează fără a fi nevoie de electricitate de la 
un actuator electromecanic. Toate aceste inovaţii 
îmbunătăţesc acceleratia, reducerea vibraţiilor și o 
rezistenţa minimă, rezultând într-un consum mai 
redus de combustibil și emisii reduse de CO2.

Doriţi să aflaţi mai multe despre ambreiajul DDC? 
Înregistraţi-vă acum și participaţi la seminariile web 
gratuite:
https://gateway.on24.com/wcc/eh/1832157/cate-
gory/36648/romania?partnerref=ICRO.03.21
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