
Po úspěšné prezentaci na veletrhu Automechanika 2016 uvádí společnost Schaeffler na aftermarket další opravárenskou sadu pro 
suché dvouspojkové systémy LuK RepSet 2CT, tentokrát pro vozy Alfa Romeo a Fiat (6stupňová převodovka C635 DDCT). Nová sada 
LuK RepSet 2CT a příslušné speciální nářadí jsou k dispozici od začátku roku 2017.

Představeným opravárenským řešením 
LuK RepSet 2CT pro vozidla značek Alfa Ro-
meo a Fiat (6stupňová převodovka C635 
DDCT) společnost Schaeffler systematicky 
doplňuje svůj sortiment opravárenských 
sad pro suché dvouspojkové systémy. 
Světová premiéra tohoto produktu se 
odehrála již na veletrhu Automechanika 
2012 a Schaeffler je stále jediným doda-
vatelem opravárenských sad pro suché 
dvouspojkové systémy pro aftermarket. 
V současné době je toto inovativní řešení 
k dispozici také pro vozidla značek Audi, 
Seat, Škoda a Volkswagen (1. a 2. gene-
race) se 7stupňovou převodovkou (0AM), 
pro značku Renault s 6stupňovou převo-

LuK RepSet 2CT nyní také pro Alfa Romeo a Fiat 
se 6stupňovou převodovkou C635 DDCT

dovkou (DC4) a pro značku Ford (6stupňo-
vá převodovka DPS6). 

Kromě suché dvojité spojky obsahují sady 
LuK RepSet 2CT všechny komponenty po-
třebné pro výměnu dvouspojkového sys-
tému a veškeré montážní příslušenství. 
Všechny díly jsou dodávány ve stejné 
kvalitě jako díly dodávané do prvovýroby. 
Díky nové sadě LuK RepSet 2CT, v kombi-
naci se speciálním nářadím LuK určeným 
pro správnou montáž a demontáž suché 
dvojité spojky a samozřejmě nezbytným 
školením a technickou podporou, mají 
nyní i nezávislé autoservisy možnost 
profesionálně, rychle a efektivně opravo-

vat suché dvojité spojky u 6-stupňových 
převodovek typu C635 DDCT u vozidel 
Fiat a  Alfa Romeo. Všeobecně platí, že 
všechny opravárenské sady LuK RepSet 
2CT jsou orientované na profesionální vý-
sledek při zachování co možná nejjedno-
duššího pracovního postupu.

Součástí nabídky je také modulární speci-
ální nářadí LuK, které lze vzájemně kom-
binovat a doplňovat díky použití modulo-
vých jednotek. To pak představuje ideální 
řešení pro profesionální opravy součas-
ných a budoucích systémů dvojitých spo-
jek LuK.

Pro vozidla značek Alfa Romeo a Fiat s 6stupňovou převodovku 
C635 DDCT je k dispozici také sada speciálního nářadí LuK. 

LuK RepSet 2CT je nyní k dispozici také pro vozidla Alfa Romeo 
a Fiat se 6stupňovou převodovkou C635 DDCT. 
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