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FILTRY MADE IN KOREA

FILTRY
FILTRY PALIWA

OYODO to renomowana marka części do samochodów japońskich i koreańskich, w tym hybrydowych, a od niedawna oferta poszerzona o części
do aut amerykańskich.
Oferta części OYOYDO skierowana do osób ceniących wysoką jakość, precyzję wykonania, wytrzymałość oraz bezpieczeństwo.
Produkty z linii OYODO zostały stworzone
w oparciu o niezawodne, japońskie technologie, które od dawna przodują w dziedzinie
motoryzacji. To właśnie dzięki najnowocześniejszym
rozwiązaniom technologicznym części OYODO
cechują się najwyższą jakością, doskonałą precyzją
oraz nadzwyczajną wytrzymałością. Takie połączenie daje użytkownikowi gwarancję najwyższego
poziomu bezpieczeństwa. Uzupełnieniem linii
OYODO jest jej submarka JPN.
Wysokiej klasy produkty z linii JPN oferują kilkaset
referencji części zamiennych. Części z linii JPN to
idealna alternatywa oferty części OYODO, która
zapewnia wysoką jakość i zaplecze technologicznie,
przy tym uwzględniając atrakcyjną cenę rynkową.
Komponenty OYODO i JPN spełniają
wymagania dyrektyw Unii Europejskiej –
GVO EC Nr 1400, dzięki czemu użytkownik
montując części samochodowe z linii OYODO
i JPN nie traci gwarancji producenta pojazdu!
Co więcej wybierając produkty OYODO i JPN
użytkownik otrzymuje nie tylko zapewnienie
o najwyższej jakości, ale również gwarancję
na części do 3 lat.

30F0530-OYO

30F0002-OYO

30F5027-JPN

FILTRY OLEJU

10F3002-OYO

10F2005-JPN

Oferta OYODO i JPN pokrywa ponad 95%
zastosowań do aut japońskich i koreańskich.
OYODO jest uznanym dostawcą filtrów paliwa,
oleju, powietrza oraz filtrów kabinowych na
aftermarket produkcji koreańskiej. Każdy filtr
OYODO, JPN zanim trafi do dystrybucji
przechodzi rygorystyczną kontrolę jakości
spełniającą wymagania producenta pojazdu.
To oznacza, że produkty OYODO, JPN są
porównywalne z jakością filtrów na pierwszy
montaż. Do prawidłowej pracy silnika oraz
odpowiedniego komfortu podróżowania
zaleca się systematyczną wymianę i stosowanie
filtrów spełniających wymagania wytrzymałościowe i eksploatacyjne jakie oferują produkty marki OYODO i JPN.

10F7001-OYO
FILTRY POWIETRZA

20F2044-JPN

20F4044-JPN

FILTRY KABINOWE PRZECIWPYŁKOWE

20F0316-OYO

20F0318-OYO

FILTRY KABINOWE Z WĘGLEM AKTYWNYM

Marka OYODO i linia JPN to wysoka jakość,
precyzja wykonania, wytrzymałość, bezproblemowa eksploatacja oraz bezpieczeństwo!
* 3 letnia gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia eksploatacyjnego towarów
oraz produktów elektrycznych. Ponadto nie obejmuje części zamontowanych
w pojazdach wykorzystywanych do celów zawodowych lub zarobkowych.
40F2006-JPN
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40F1016-JPN

40F1025-OYO

40F1010-OYO
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ELEKTRYKA

11E3011-JPN

11E3029-JPN

PRZEWODY ZAPŁONOWE
W ofercie OYODO znajdują się wysokiej klasy
przewody zapłonowe w izolacjach i osłonach
silikonowych z linii JPN. Przewody zapłonowe
pracują w ekstremalnych warunkach, mając
stały kontakt ze zmiennymi temperaturami,
wilgocią i solą. Dlatego bardzo ważna jest ich
izolacja, która musi być odporna na napięcia
rzędu 30 kV. W przewodach JPN z rdzeniem
WIRE WOUND ferromagnetyczny rdzeń składa
się z wykonanej z włókna szklanego i kevlaru
bazy, na którą wprasowana jest ferromagnetyczna mieszanka zwiększając w ten sposób
odporność rdzenia na działania czynników
mechanicznych. Baza jest ściśle owinięta
drutem ze stali nierdzewnej, powleczonym
dodatkowo półprzewodzącym lateksem, co
daje doskonałe przewodzenie jak i tłumienie
powstających przy rozruchu silnika zakłóceń
elektromagnetycznych. Taka konstrukcja rdzenia wysokiej klasy przewodów z linii JPN zapewnia maksymalną jakość iskry przy znikomych stratach prądu, jednocześnie utrzymując
doskonały poziom tłumienia impulsów elektromagnetycznych. Zastosowane izolacji silikonowych sprawia, że przewód doskonale sprosta
wymaganiom instalacji LPG/CNG zachowując
przy tym odporność 5,6 kOhm/m. Flagowe
przewody zapłonowe JPN posiadają najwyższą
klasę F i objęte są 3 letnią gwarancją.
–
–
–
–

UKŁAD
CHŁODZENIA

POMPY WODY
Pompy wody OYODO to produkty Made In
Japan, które pochodzą z fabryk na pierwszy
montaż. Zostały wyprodukowane spełniając
wszystkie warunki produktu OE, przede
wszystkim wykonanie z materiałów o najwyższej jakości zapewniając maksymalną
wydajność systemu chłodzenia w każdych
warunkach jazdy. Dostawcą dla OYODO
jest renomowana japońska firma NPW
(NISSAN PUMP WATER). Uzupełnieniem
oferty pomp wody OYODO są termostaty
z linii OYODO oraz pompy wody z linii JPN.
Układ chłodzenia to również chłodnice wody
JPN do samochodów japońskich, koreańskich,
a także do aut amerykańskich.

POMPY WODY

10C4047-OYO

Specyfikacja techniczna przewodów JPN:
przewodnik prądu: mieszanka
ferromagnetyczna + zwoje drutu 50/cm
rodzaj izolacji: SIL/SIL + oplot z włókna
szklanego, średnica 7 mm
odporność termiczna: -50°C / +250°C
dostępny w kolorystyce niebieskiej
lub czarnej

10C1056-JPN

CHŁODNICE

10C5021-JPN

TERMOSTATY

70E4012-OYO
70C2005-JPN
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60C4010-JPN

20C5009-OYO
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TARCZE, BĘBNY HAMULCOWE

UKŁAD
HAMULCOWY

Jakość wykonania tarcz hamulcowych
OYODO porównywalna jest z jakością części
na pierwszy montaż. W ofercie OYODO
znajduje się szeroki asortyment ponad 260
referencji, który jest stale poszerzany.

TARCZE
–
–
–
–
–

Dlaczego warto wybrać tarcze OYODO?
Jakość wykonania OE przy zachowaniu
korzystnej i konkurencyjnej ceny,
Użycie przy produkcji materiałów spełniających najostrzejsze normy jakościowe,
Stale rozwijająca się szeroka oferta,
Tarcze w całości pokryte metaliczną
powłoką antykorozyjną
DACROMET*.

ŁO˚YSKA, UKŁAD KIEROWNICZY
I ZAWIESZENIE
AMORTYZATORY

PIASTY I ŁOŻYSKA KÓŁ

20A0011-OYO

20A0598-OYO
SWORZNIE WAHACZA

WAHACZE

Zestawy łożysk OYODO zapewniają:
– komplet wszystkich koniecznych części
do wymiany uszkodzonego łożyska,
– dostęp dla wszystkich generacji łożysk,

KLOCKI, SZCZĘKI HAMULCOWE
30H1097-OYO

30H1098-JPN

KLOCKI

SZCZĘKI

Tarcze OYODO idealnie współpracują z klockami hamulcowymi OYODO. W ofercie znajduje się ponad 300 referencji do samochodów
japońskich i koreańskich.

25H1044-JPN

Zalety klocków OYODO:
Szeroka oferta,
Produkowane zgodnie z najwyższymi
standardami jakościowymi,
Jakość produktu potwierdza certyfikat ECE
R90 świadczący o spełnianiu norm wymaganych dla części układów hamulcowych,
Konkurencyjna cena,
Klocki wyposażone są w nakładki
antywibracyjne – tzw,. „shimy”, które
zapobiegają drganiom i piszczeniu
klocków podczas hamowania.

–
–
–

–
–

10H3039-OYO

* Dzięki metalicznej powłoce tarcze nie będą pokrywały się rdzą w miejscach nie współpracujących
z klockami hamulcowymi. Jest to szczególnie ważne przy zastosowaniu felg aluminiowych o dużej
średnicy, kiedy wyeksponowane tarcze hamulcowe „straszą” szybko pojawiającą się korozją
psując ogólny wygląd samochodu. Ochrona antykorozyjna poprawia również jakość powierzchni
styku tarcza-piasta oraz tarcza-felga. Brak korozji w tych miejscach zapewni użytkownikowi
bezproblemową eksploatację jakże ważnych układów takich jak hamulcowy i jezdny. Doskonała
powierzchnia przylegania tarczy hamulcowej do piasty to brak wibracji podczas hamowania.
Wolna od korozji powierzchnia przylegania felgi do tarczy gwarantuje użytkownikowi wykluczenie
jednego ze źródeł powstawania wibracji podczas jazdy.
6 | JAPOŃSKIE CZĘŚCI SAMOCHODOWE

Mocny hałas i szum? Może sygnalizować
uszkodzenie łożyska koła. Łożyska kół należą
do grupy części zamiennych, które mają
olbrzymi wpływ na bezpieczeństwo i komfort
podróżowania. Zestawy łożysk OYODO oferują
jakość oryginalnych części. Dostawcami dla
OYODO są tylko i wyłącznie japońscy i koreańscy producenci łożysk NTN, KOYO, NSK, ILJIN.

Alternatywą dla zestawów łożysk OYODO
są zestawy JPN w korzystnej cenie.
30Z0039-OYO

30Z0044-OYO

10Z0521-JPN

ŁĄCZNIKI STABILIZATORA

DRĄŻKI KIEROWNICZE

TULEJE WAHACZA

60Z0010-JPN

30K5043-OYO

50Z5036-OYO

UKŁAD KIEROWNICZY, ZAWIESZENIE
W ofercie OYODO znajduje się szeroka gama
drążków kierowniczych, końcówek drążka,
przegubów wahacza, łączników stabilizatora,
wahaczy oraz wielu innych elementów układu
kierowniczego do samochodów japońskich
i koreańskich.
Jakość wykorzystanych materiałów jest równa standardowi oryginalnego wyposażenia.
Osobną linią zawieszenia są wysokiej jakości amortyzatory OYODO objęte 3 letnią gwarancją.

ZESTAWY ŁOŻYSK

Klocki hamulcowe OYODO charakteryzują się
cichą pracą dając uczucie miękkiego hamowania, a niski współczynnik pylenia szczególnie ucieszy posiadaczy felg aluminiowych.
W ofercie znajdziesz również tarcze i klocki
hamulcowe z linii JPN.
10L0510-OYO

10L7009-OYO

10L0011-JPN

10L5023-JPN
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UKŁAD NAP¢DOWY

SILNIK
PRZEGUBY

PRZEGUBY

10P2082-JPN

10P5050-JPN

KRZYŻAKI

OSŁONY

ZESTAWY ROZRZĄDU PASKOWE
I ŁAŃCUCHOWE

Przeguby OYODO oraz JPN wyprodukowane
są z wysokiej jakości stopów metali, które
wydłużają żywotność produktu zapewniając
przy tym niezawodną pracę. Oferta przegubów obejmuje większość aplikacji do aut
japońskich i koreańskich. Oferowane są w zestawach z wysokiej jakości odporną osłoną
z gumy, śrubami, opaskami oraz wysokogatunkowym smarem. Uzupełnieniem oferty
układu napędowego OYODO jest linia JPN,
w której dostępne są między innymi krzyżaki,
osłony przegubów, półosie.

W ofercie OYODO znajdziesz elementy
rozrządu oraz kompletne zestawy najwyższej
jakości do silników napędzanych paskiem
rozrządu, rozrządu łańcuchowego oraz ich
poszczególnych elementów.

ZESTAWY ROZRZĄDU

Oszczędzaj w zestawie – wybierając zestaw
rozrządu otrzymujesz najwyższej jakości
wszystkie potrzebne części do wymiany, jak
na pierwszy montaż!
Warto wiedzieć…

55R0004-OYO

55R0304-OYO

ZESTAWY ROZRZĄDU

Ponadto polecamy zestawy sprzęgła OYODO,
które zawierają najwyższej jakości elementy
składowe. Koła dwumasowe OYODO to produkty najlepszych światowych producentów
w konkurencyjnej cenie.

Przy wymianie rozrządu zaleca się również wymianę pompy wody. Dlaczego?
Wymiana pompy wody to około 20 minut,
jeżeli jest jednocześnie wykonywana przy
operacji wymiany rozrządu. Oszczędzaj
dodatkowo ponosząc tylko jeden koszt
usługi u mechanika. Sprawdź ofertę pomp
wody OYODO!

PASKI, NAPINACZE, ROLKI ROZRZĄDU

90P8000-OYO

50P1002- JPN

KOŁA DWUMASOWE

SPRZĘGŁA

55R0308-OYO

55R8002-OYO

NAPINACZE PASKA ROZRZĄDU

NAPINACZE PASKA KLINOWEGO

W ofercie OYODO znajdują się referencje
elementów rozrządu do najpopularniejszych
aut japońskich i koreańskich. Paski rozrządu
OYODO wyprodukowane są z najwyższej jakości gumy. Są trwałe na ścieranie, olej i wysoką temperaturę. Produkty OYODO gwarantują bezpieczeństwo i bezstresową eksploatację pojazdu. Dostawcami dla OYODO są tylko
i wyłącznie japońscy producenci NTN, KOYO,
NSK, MITSUBOSHI.
Warto wiedzieć…

–
–
–
–
10S4003-OYO
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10S5005-OYO

91M2004-OYO

40R0300-OYO

Co wpływa na bezawaryjną pracę
paska rozrządu:
wytrzymałość paska,
jakość kół zębatych,
stan rolek napinających,
środowisko pracy paska.

20R0330-OYO
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WIĘCEJ AKTUALNOŚCI,
WIĘCEJ INFORMACJI,
WIĘCEJ CZĘŚCI!

CZ¢ÂCI DO AUT AMERYKA¡SKICH
OYODO to marka o ugruntowanej pozycji
na rynku części dedykowanych do samochodów japońskich i koreańskich. Oferta OYODO
została powiększona o segment części do aut
amerykańskich.

FILTRY POWIETRZA

20F0A18-JPN

20F0A08-JPN

20F0A15-JPN
FILTRY PALIWA

FILTRY OLEJU

www.oyodo.pl
Wszystko to znajdziesz na stronie www.oyodo.pl.
Jedyna taka strona o częściach samochodowych.
Sprawdź, gdzie możesz kupić produkty OYODO
i JPN w Polsce odwiedzając zakładkę „Punkty
sprzedaży”. Zobacz ostrą jakość OYODO.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku,
OYODO wypełnia lukę dostawcy części o jakości „na pierwszy montaż” w niszowych
modelach amerykańskich. W ofercie już się
znajdują filtry, klocki i tarcze hamulcowe oraz
elementy układu elektronicznego i zawieszenia
do amerykańskich samochodów.

KATALOG CZ¢ÂCI
ON-LINE
Co to jest? To dedykowana wyszukiwarka części
OYODO, JPN specjalnie dla Ciebie w wersji on-line.
Wystarczy, że wejdziesz na „Katalog On-line”
dostępny na www.oyodo.pl i w kilka chwil wyszukasz najlepsze części do swojego auta.

10F0A03-JPN

10F0A08-JPN

30F0A14-JPN

WAHACZE

SWORZNIE WAHACZA

MOCOWANIA AMORTYZATORA

ŁĄCZNIKI STABILIZATORA

30Z0A13-OYO

10Z0A00-OYO

70A0A00-JPN

60Z0A02-OYO

TARCZE HAMULCOWE

DRĄŻKI KIEROWNICZE

PASKI ROZRZĄDU

PODUSZKI SILNIKA

Cechy programu:
• Intuicyjny i przejrzysty wygląd,
• Autorskie drzewo modeli samochodów
wraz z miniaturkami modeli aut,
• Schematy zawieszenia,
• Zdjęcia części oraz nowość – widok 360°,
• Ilość typów części przy danym zastosowaniu,
• Szukanie po nazwie części,
• Płynne przechodzenie między zamiennikami
czy zastosowaniami.
To tylko niektóre atrybuty korzystania z onlinowego katalogu doboru części do aut japońskich
i koreańskich. Zobacz jakie to proste!
Znajdź części i odbieraj je u autoryzowanego
dystrybutora części OYODO.

30H0A05-JPN

30K0A02-OYO
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30R0A00-OYO

50K0A09-JPN

OYODO japońska sztuka motoryzacji • Wejdź na www.oyodo.pl
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