
     Sady  úplných vložených válců značky  AGS Premium quality jsou určeny pro traktory typu ZETOR, ZTS, URSUS a MTZ. 
Jejich jednotlivé komponenty (        )  jsou vyráběny z materiálů v nejvyšší dostupné kvalitě dle schválené výkresové do-
kumentace a jsou průběžně rozšiřovány a modernizovány tak,  aby splňovali nejnáročnější požadavky uživatelů.  Zákla-
dem značky je pečlivý výběr stabilních dodavatelů jednotlivých komponentů  vyrábějících dle norem ISO 9001. Všichni 
dodavatelé současně  dodávají své výrobky pro první výbavu což zaručuje, že zákazník obdrží v balení AGS Premium 
quality dlouhodobě prověřený produkt nejvyšší jakosti. Sady vložených válců a jejich komponenty jsou konzervovány
a  baleny v originálních obalech AGS Premium quality (        ) tak  aby byla zajištěna snadná manipulace  a nedošlo 
k jejich poškození. Karton s ochrannými prvky je označen produktovými štítky s čárovým kódem a uzavřen ochrannou 
blombou zaručující originální balení.

     Válec   je na horním límci označen třídícím rozměrem a na boku válce se nachází značka výrobce 
AGS Premium quality (        ). Válec je konzervován a balen v antikorozní folii s logem AGS Premium 
quality.  Životnost konzervace je 12 měsíců.

     Píst je na dně označen logem AGS Premium quality, datumem výroby a třídícím rozměrem (        ). 
Při montáži do motoru je bezpodmínečně nutné  dodržet stejný třídící rozměr válce a pístu.

     Pístní kroužky jsou označeny logem na horní straně kroužku vedle zámku a touto značkou je třeba je montovat 
směrem nahoru. Zámky pístů je třeba při montáži pootočit proti sobě.

     Pístní čepy a pojistky jsou kaleny a broušeny na přesný průměr a při montáži je třeba píst nahřát na 250 °C
s  výjimkou pístů vrtání 102 mm, kde je plovoucí uložení čepů.

     Sady  úplných vložených válců značky  AGS Premium quality obsahují těsnící kroužky , které  jsou vyrobeny
z vysoce kvalitního materiálu MVQ modré barvy speciálně vyvinutého pro těsnění vložených válců.
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VÝROBEK VYŽADUJE ODBORNOU MONTÁŽ.
KVALITA GARANTOVÁNA.


