
Service Faur 
in serviciul miscarii 

                   

 

 

 
 

 

Bd. 1 Decembrie 1918 

Incinta FAUR—Poarta 4, Sector 3, Bucuresti  

Telefon: +40 21 256 46 45 

Mobil: +40 730 015 646 

Fax: +40 21 256 46 48 

E-mail: ana.sprincenatu@servicefaur.ro 

www.servicefaur.ro 

Service Faur 
in serviciul miscarii 

1. Piese / unităţi de schimb origi-

nale ZF, de calitate, cu durata de 

viata indelungata, la preturi com-

petitive. 

2.  Service si suport tehnic continuu 

asigurat de catre Partenerul oficial 

ZF, SERVICE FAUR SRL. 

3. Reparaţii de calitate conform pre-

vederilor Manualelor produca-

torului, cu garanţie 1 an. 

4. Toate activitatile prestate sunt le-

gitimate de Autorizatie RAR nr. 

6435/2008. 
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 Casete direcţie  

  şi POMPE SERVO 

REPARAŢII ŞI  VÂNZĂRI   

 
 

 Autobuze,   Autocare                                  
Camioane  

 

Atelierul de reparaţii casete direcţie  

ATENŢIE! Sistemul de direcţie 

este o componentă de siguranţă. 

NU neglija nici o defecţiune! 

Şi altele…. 



TIP SERVOCOM (simplu şi dublu circuit) 

Este un sistem compact de casetă asistată hid-
raulic care funcţionează pe principiul supapei ro-
tative şi al şurubului cu bile recirculante.  

Dispune de supapă regulatoare şi limitator hidrau-
lic de capăt de cursă. 
 

TIP SERVOCOMTRONIC  

Funcţionează pe acelaşi principiu ca şi SERVO-
COM însă în plus, printr-un traductor electrohid-
raulic corelat cu viteza autovehiculului, se modi-
fică forţa necesară rotirii volanului.  

Casete Direcţie ZF— vehicule 
comerciale 

Pompe hidraulice ZF— vehicule  
comerciale :  
cu palete (CP, FP, FN ),  
tip tandem - doua circuite ulei (TN), 
tip ECO economice (EP, FP ECO),  
tip Varioserv (cu  pistoane radiale), 
tip Powerpack (EP1). 

Cilindri de forţă  

au aplicaţie atât în industrie, cât şi în sistemele de 
direcţie cu dublu cir-
cuit, de asemenea la 
vehiculele cu doua 
axe directoare. 

Atuurile noastre:  

1. Piese originale, direct de la fabrică, la preţuri 
atractive; 

2. Specialişti instruiţi la fabrica ZF Lenksysteme 
Germania (Actual: Robert Bosch Automotive 
Steering); 

3. Utilizare de scule, dispozitive specializate şi 
tehnologie de reparaţie conform specificaţiilor 
producătorului. 

4. Testarea sistemelor de direcţie reparate pe un 
stand de probă computerizat  Sim-Ster 4 fabricat 
în Italia, unic in Romania. 

 

Proba pe stand a casetei de  
direcţie după reparaţie 
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