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Aandrijfashoezen en 
stuurhuishoezen 
Bardahl is ijzersterk als het gaat om het leveren van smeermiddelen, in welke vorm dan 
ook. De ashoezen met het bijbehorende homokineten vet zijn vanzelfsprekend van 
dezelfde hoge kwaliteit als u van ons bent gewend. Het homokineten vet biedt 
bescherming tegen roest, corrosie en slijtage. Zelfs bij hoge temperaturen blijft het 
materiaal soepel. Olie, vuil, vocht etc. krijgen geen kans om binnen te dringen bij de hoes. 
Waarom worden aandrijfashoezen zwaar belast? 
Het is van groot belang om aandrijfassen, homokineten en aandrijfhoezen tijdens een 
onderhoudsbeurt en/ of a.p.k. te controleren op slijtage en eventuele beschadiging. Met 
name de sterker wordende (diesel) motoren met hun enorme koppel zorgen ervoor dat 
deze onderdelen zwaar, en steeds zwaarder, belast worden. Aandrijfashoezen die in juiste 
conditie zijn beschermen, dure, onderdelen.  
 
Waarom ashoezen op tijd vervangen? 
(Aandrijf)-assen zijn ontworpen de gehele levensduur van de auto mee te kunnen. Echter 
in de praktijk blijkt dat in slechte staat verkerende aandrijfashoezen lang niet altijd 
preventief vervangen worden. Op tijd vervangen voorkomt een hoop (financiële) ellende 
en houdt de klant tevreden. De aandrijfassen en homokineten blijven alleen goed 
functioneren indien ze vrij blijven van vuil, olie en vocht. Een goede afdichting en lage 
slijtagefactor dragen bij aan een lange en probleemloze levensduur van de assen en 
homokineten.  
 
Welke hoezen levert Bardahl? 
Bardahl levert ashoezen voor personenauto’s, 4x4/SUV’s en een hoes voor stuurhuizen. 
De aandrijfashoezen van Bardahl zijn geschikt voor zo'n 95% van de auto's. Allemaal 
voorzien van afdichtringen en perfecte kwaliteit homokinetenvet. Tevens leverbaar is een 
hoesmontage unit (van kunststof of op perslucht) voor het snel en veilig monteren van de 
aandrijfashoezen.  
 
Ashoes 'normaal' personenauto (inclusief vet en klembanden) 
Artikelnummer 40051 
Inhoud 1 stuk 
 
Ashoes 'groot' personenauto / 4x4 (inclusief vet en klembanden) 
Artikelnummer 40251 
Inhoud 1 stuk 
 
Stuurhuishoes (inclusief klembanden) 
Artikelnummer 40451 
Inhoud 2 stuk   


