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Ferdinand Bilstein е един от водещите в света доставчици и производители на 
решения за ремонт на леки и товарни автомобили.

Компанията произвежда от десетилетия резервни части за камиони, ремаркета и 
автобуси. Благодарение на обширното, динамично растящо продуктово фолио, 
febi Truck е в позиция да предложи персонализирани решения на всеки клиент.

Марката febi е стабилно разположена в автомобилния афтърмаркет и в сектора 
на товарните автомобили тя има водеща пазарна позиция с главна 
компетентност в кормилната система и окачването, NVH, съединители и 
термоуправление на двигателя.

Богат избор

С изборът между над 12,000 резервни части и 33,000 приложения с качество, 
съответстващо на ОЕ, febi Truck осигурява оптимална наличност на компоненти 
за товарни автомобили за всички популярни Европейски марки (“Големите 7”).

Част от нашата гама се произвежда в нашите собствени производствени халета, 
напр. шенкелни болтове и комплекти, вилки за изключване на съединителя, а 
също и водни помпи. Стриктните изисквания към качеството на производство на 
прецизни части постоянно се предават и към всички наши партньори 
производители.
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Продуктови акценти

Стабилност на пътя
Най-голямото предизвикателство към съвременните, технологично сложни 
товарни автомобили е баланса между характеристики, икономия и екологичност. 
Много от пътищата, използвани от товарните автомобили, не са в идеално 
състояние. Ето защо шасито и кормилната система са често подложени на 
екстремно натоварване, което на своя страна увеличава изискванията към 
качеството на износващите се части. 

Заради това, febi предлага само компоненти за окачване и кормилна система с 
проверено качество, съответстващо на ОЕ. В резултат, наличният асортимент 
включва широка гама компоненти за окачване и кормилна система, които 
значително допринасят за пътната безопасност.

С повече от 2,300 части за окачване и кормилна система, febi е една от водещите 
марки на независимия афтърмаркет (IAM) за нй-важните Европейски марки 
автомобили („Големите 7“).

Надлъжни носачи

Биалети

Шенкелни болтове



 Предимствата за Вас
 » Повече от 2,300 части за окачване и 
кормилна система в гамата ни

 » Една от най-обширните гами за 
части за окачване и кормилна 
система в IAM 

 » Качество, съответстващо на ОЕ 

 » Многобройни налични части, 
предлагани като пълен комплект

 » Висока устойчивост и дълъг живот

 » Прецизен монтаж

 » Строги стандарти за качество

Надлъжни кормлни щанги (  )
Накрайници за тях (  )

Напречни кормилни щанги (  )
Накрайници за тях (  )

V-образни носачи



Надлъжни & напречни кормилни щанги

Кормилната система се счита за една от най-критичните за 
безопасността системи във всеки автомобил, особенно важащо за 
големите камиони, поради малкото място на пътя за тях. 
Напречните и надлъжни кормилни щанги са основни елементи в 
увереността, че прецизното управление няма да откаже. Докато 
напречните щанги държат управляващите колела в определена 
позиция, надлъжните щанги предават управлението на 
съответните компоненти.

febi предлага изключителен асортимент от напречни и надлъжни 
щанги с прецизно закалени шарнирни болтове за оптимална 
стабилност и висококачествена графитна грес за защита от 
износване. За да гарантира трайни резултати, febi влага също и 
издръжливи уплътняващи маншони и защитни капачки, 
осигурявайки надеждно предпазване от повреда по време на 
транспортирането.

С 735 напречни и надлъжни щанги в нашата гама, febi предлага 
всички аксесоари, включително при необходимост гайки и 
шплентове, чрез нашия ProKit. 

i
 » Прецизно производство за абсолютно точен монтаж

 » Оптимално повърхностно антикорозионно покритие

 » Всички крепежи са с най-високо качество 

 » No.1 в афтърмаркета за кормилни щанги

Управление в правилната 
посока



Накрайници за кормилни щанги

Накрайниците за кормилни щанги са свързващите елементи, които 
затварят процеса на кормилно управление. Създавайки сигурна 
връзка, между кормилните щанги и кормилния хебел на 
кормилната кутия, накрайниците правят свръзка, която 
компенсира ъглите на завъртане.

Надхвърляйки горното за да предложи най-безопасните и 
надеждни накрайници за кормилни щанги, febi представя части, 
които притежават защитни капачки, надеждно защитаващи ги по 
време на транспорт, имат оптимално закалени шарнирни болтове 
и са прецизно изработени за осигуряване на точен монтаж.

С гама, състояща се от 96 накрайника за кормилни щанги, febi 
също предлага и всички аксесоари под формата на нашия ProKit. 

Създаване на 
свързаност

i  » Издръжливи защитни маншони

 » Висококачествена графитна грес за защита от износване

 » Материали покриващи или надхвърлящи спецификациите 

на производителя

 » No.1 в афтърмаркета за кормилни накрайници 



Поведението на автомобила при управление може да бъде неблагоприятно 
повлияно от много компоненти на шасито, включително износен шенкелен 
болт. Шенкелната ос се свързва към гредата на моста, чрез здраво пресован 
шенкелен болт. Той позволява въртеливото движение между шенкелната ос и 
гредата на моста.

Заради лоши пътни условия, претоварване на автомобила, замърсяване от 
пръски или липса на смазване, шенкелният болт може да се повреди и да 
заседне в гредата на моста. Последствията от това са самоволно завиване на 
колелото и постоянна промяна на следата на предния мост. В резултат, 
шенкелният болт, включително лагерът, трябва да бъдат незабавно сменени.

Шенкелни болтове & комплекти

i
 » Прецизно закаляване на шенкелния болт, за възможно най-добри 

трайност и стабилност

 » Сачмените лагери са с качество, равно на ОЕ

 » Направени в нашата производствена база, bilstein group Engineering

 » No.1 в афтърмаркета за комплекти шенкелни болтове

Качество „Made in Germany“

Производственото качество на febi

Докато има външни фактори, които влияят на 
функционалността и живота на шенкелния болт, febi 
отива по-напред за да създаде надеждни, трайни 
шенкелни болтове, проектирани да устоят на тези 
условия. febi произвежда шенкелните болтове, 
използвайки машини с висока точност, в своята 
собствена производствена база, bilstein group 
Engineering.

Най-щателно производство

Прецизно произведени, за да гарантират абсолютно 
точен монтаж, шенкелните болтове се правят от 
материали, които даже надвишават спецификациите на 
производителя. Те са индуктивно закалени, за да имат 
висока износоустойчивост. Освен това, изработени от 
температурно третирана стомана, създадена да 
предотвратява пукнатини и деформация, шенкелните 
болтове са проектирани с качество, отговарящо на ОЕ.

С повече от 94 артикула в нашата гама, шенкелните 
болтове се предлагат и като пълни комплекти през 
ProKit, с всички необходими компоненти за успешен 
ремонт.
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Индуктивно закаляване в нашата производствена база, bilstein group Engineering



Биалетите са динамични компоненти, които подпомагат процеса на 
кормилно управление. Те свързват стабилизиращата щанга към 
шасито и се използват да оберат силите, които се създават при 
завиване и да ги предадат към шасито.

febi гарантира най-високия клас биалети, които са от материали, 
покриващи или надхвърлящи спецификациите на производителя. 
Биалетите се изработват прецизно, за абсолютно точен монтаж с 
висококачествена графитна грес, използвана за 
износоустойчивост и оптимално повърхностно покритие, с цел 
корозоустойчивост.

Трайните защитни маншони се поставят, за да осигурят качеството 
на 52-та артикула в нашата гама.

Носачите са важни елементи от товарните автомобили. Те се 
използват за да държат мостовете в позиция и да обират 
надлъжните сили, възникващи по време на ускорение и спиране. 
Силите, които действат върху тези части са огромни, особенно при 
тежкотоварните камиони.

febi предлага носачи, които даже надвишават спецификациите на 
производителите. Създадени са и ремонтни комплекти за гъвкави 
ремонти, които да са съвместими с различни референции. С цел 
предотвратяване на нежелани вибрации и преждевременна 
повреда, носачите идват с тампони с точната твърдост на гумата и 
здраво съединяване между тръбите и шарнирите. 

Биалети 

Надлъжни Носачи

Устойчива стабилност

Усещане за плавност

i

i
 » Широка продуктова гама с 157 артикула 

 » Прецизно производство за абсолютно точен монтаж

 » Оптимално повърхностно покритие за корозионна защита

 » Защитни капачки надеждно предпазващи от повреда при 

транспорт

 » Прецизно закаляване на шарнирния болт за най-добра 

стабилност

 » Включени са всички аксесоари (при нужда гайка, шплент) 

като ProKit



V-образните носачи, подобно на надлъжните носачи, служат да 
насочват мостовете и да поглъщат силите, които въздействат на 
товарните автомобили. Докато те поглъщат надлъжните сили, 
v-образните носачи се занимават и с напречните сили. За да 
гарантира, че v-образните носачи ще могат да изпълнят тези 
важни задачи, febi доставя внимателно произведени v-образните 
носачи за абсолютно точен монтаж.

Освен това, febi прилага оптимално повърхностно покритие като 
средство за защита от корозия, което ни дава възможността да 
предложим 50 продукти в гамата.

V-Образни носачи

Не се страхувайте 
от силите

i
 » Ремонтни комплекти за многобройни референции 

 » Сигурно съединяване между тръбите и шарнирите

 » Твърдостта на гумата на тампона предпазва от нежелани 

вибрации и преждевременна повреда

Усещане за плавност



Ето още няколко примера за продукти от нашата 
гама кормилна система и окачване, които също 
постоянно се обновяват.

 » Демпфери за кормилна система 

 Тяхната задача е да намалят вибрациите в 
кормилната система и да осигурят добра директна 
стабилност. Обикновено дефект в демпфера 
означава, че има теч на масло от уплътнителя на 
буталния прът. Ако вече няма масло в демпфера, 
той не може повече да гаси вибрациите и трябва да 
бъде заменен. febi получава демпферите за 
кормилна система от известния производител за 
оригинално вграждане STABILUS.

 
 
 
 
 
 
 

 »  Работни цилиндри за кормилна система

Това са хидравлични цилиндри, които се използват 
за контрол на допълнителни управляващи мостове. 
Ако имат теч, ще се губи хидравлична течност. В 
най-лошият случай хидравличната кормилна 
система може напълно да се повреди. 
Следователно течът трябва възможно най-бързо 
да бъде отремонтиран.

Разнообразна Гама

Отиваме по-нататък

 » Кормилни помпи

Това са хидравлични помпи и се задвижват от 
двигателя, за да осигурят хидравлично налягане за 
кормилното управление. Причините за повреда са 
дефекти, поради замърсена хидравлична течност 
или въздух в хидравличната система. Без 
подпомагане на управлението камионът не може да 
бъде управляван или може да бъде, но с огромно 
усилие. Ето защо дефектна кормилна помпа трябва 
веднага да бъде сменена.



Цялостно решение

Разширено подпомагане

Със своите ProKit-ове за товарни автомобили, febi създаде 
иновативни, цялостни решения за ремонт за тежкотоварни 
автомобили!

 » Практично-ориентирани, пълните комплекти са перфектно 
насочени към специфичните изисквания за даден ремонт и 
съдържат всички необходими материали за монтаж, успоредно с 
отделните резервни части.

 » Допълнителното разкарване за намиране на заместители на 
артикули, като ръждясали винтове или гайки, вече е част от 
миналото

 » Спестява време и пари на автосервизите

Успоредно на извънредно широката гама резервни части за 
кормилна система и окачване, febi също така предлага разширено 
подпомагане, насочено както към дистрибуторите, така и към 
автосервизите. 

bilstein group Info: продуктово ориентирани бележки поставени в 
кутиите, даващи при необходимост информация с насоки за 
монтажа.

febi PROTIPS: предоставят Ви техническа информация/процедури, 
полезни съвети и най-добри практики.
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partsfinder

ТЪРСЕНЕТО
СТАВА НАМИРАНЕ
Можете да намерите цялата продуктова 
гама на febi за товарни автомобили и 
другите марки на bilstein group на:

partsfinder.bilsteingroup.com

ProKit

Техническа Помощ



Ето няколко примера за разнообразието на нашата продуктова 
гама за окачване и кормилна система

Гама Окачване И Кормилна Система

Избрани интересни продукти

febi 39405
за: MAN, Neoplan, Scania

febi 18885
за: MAN, Mercedes-Benz 
Trucks

febi 35662
за: Volvo Trucks

febi 02954
за: DAF, EvoBus, Faun, Irisbus, 
Iveco, Liebherr, MAN, Mercedes-
Benz Trucks, Neoplan, Renault 
Trucks, Scania, Setra, Solaris, 
Volvo Trucks

Накрайници за кормилни щанги

febi 21035
за: Mercedes-Benz Trucks

febi 23985
за: Volvo Trucks

febi 19898
за: MAN

febi 17258
за: Scania

Надлъжни и напречни щанги

Комплекти шенкелни болтове

febi 47153
за: Volvo Trucks

febi 19000
за: MAN, Neoplan

febi 15905
за: EvoBus, Mercedes-
Benz Trucks

febi 29730
за: DAF



febi 107349
за: Mercedes-Benz Trucks

febi 107356
за: Scania

febi 28698
за: DAF

febi 21208
за: MAN

Надлъжни носачи

 

febi 30275
за: EvoBus, Mercedes-
Benz Trucks, Setra

febi 11515
за: Volvo Trucks

febi 35354
за: Scania

febi 101109
за: MAN

Биалети

Работни цилиндри за кормилна система 
febi 100586
за: Mercedes-Benz Trucks

Демпфери кормилна система
febi 47609
за: MAN, Neoplan

Кормилни помпи
febi 47881
за: Volvo Trucks

Разнообразие на гамата

V-образни носачи

febi 23705
за: DAF

febi 21200
за: MAN

febi 32383
за: Renault Trucks, Volvo 
Trucks

febi 24006
за: Mercedes-Benz 
Trucks
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