
 

 

 
CÁCH NHẬN BIẾT BÀN ÉP - ĐĨA LY HỢP 

XE FN129 – N SERIES 
ĐƠN VỊ SẢN XUẤT: QINGLING ISUZU (CHONGQING) MOTORS CO.,LTD 

ĐƠN VỊ CUNG CẤP: CÔNG TY TNHH VĨNH PHÁT MOTORS – VM MOTORS 
 

1. Thông tin phụ tùng chính hãng QINGLING ISUZU CO.,LTD 
Là những phụ tùng phải đáp ứng được các điều kiện sau:  

- Phụ tùng phải được sản xuất đúng với bản vẽ kỹ thuật hoặc theo tiêu chuẩn của Nhà 
máy Qingling Isuzu Co.Ltd.  

- Đã qua sự kiểm tra chặt chẽ về chất lượng và độ chính xác bởi Qingling Isuzu Co.Ltd.  
- Được bán theo hệ thống phân phối của Nhà máy Vĩnh Phát Motors, trong các đại lý 

hoặc Trung tâm bảo hành ủy quyền của Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors.  
 
2. So sánh phụ tùng chính hãng và phụ tùng không chính hãng 

 

Chi tiết 
Phụ tùng chính hãng do  
VM MOTORS cung cấp 

Phụ tùng không chính hãng và đã 
được một số khách hàng thay  

Đĩa  
ma sát   

 Mã sản phẩm: 1601010-P301 
 Đường kính ngoài : 325mm 
 Bề rộng bề mặt ma sát: 58mm 
 Bề cao then hoa: 54mm 
 Số lá ma sát: 24 

 Mã sản phẩm: khó nhận dạng 
 Đường kính ngoài : 325mm 
 Bề rộng bề mặt ma sát: 58mm 
 Bề cao then hoa: 37mm 
 Số lá ma sát: 16 

Mâm ép 
  

 Mã sản phẩm: EXEDY 1601040-
P301 

 Đường kính mặt ép  ngoài: 
326,5mm 

 Bề rộng mặt ép: 58,5mm 
 Đường kính lò xo màng: 57,5mm 
 Số lượng lò xo màng: 15  
 Chiều cao lò xo màng: 60mm 

 Mã sản phẩm: SKEKI 
 Đường kính mặt ép ngoài: 

327mm 
 Bề rộng mặt ép: 60mm 
 Đường kính lò xo màng: 62mm 
 Số lượng lò xo màng: 15  
 Chiều cao lò xo 

 



 

 

3. Ảnh hưởng của Đĩa bố ly hợp không chính hãng. 
 Thông số kỹ thuật cơ bản của 2 sản phẩm khác nhau nhiều, vì vậy sẽ ảnh hưởng trực 

tiếp đến hành trình làm việc, vị trí đặt lực của bạc đạn bi T, hệ số nén của lò xo màng. 
Nên sẽ không đảm bảo được hành trình tiêu chuẩn làm việc khi ngắt ly hợp. Vì vậy sẽ 
gây ra hiện tượng ngắt không hoàn toàn ly hợp => gây cháy ly hợp. 

 Do hàng thay thế không chính hãng vì vậy sẽ không đồng bộ kỹ thuật (khoảng cách, 
điểm đặt lực …) gây ra sai lệch vị trí làm việc. Nên hành trình và lực tác động không 
đạt => Hồi dầu kém 

 
Trân trọng. 
 
VM MOTORS CO.,LTD 


