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Firma The Best Zabielski znana pod marką „Światregeneracji" specjalizuje się 

w kompleksowej obsłudze układu ABC (Active Body Control) w autach marki Mercedes. 

Układ ABC jest w pełni aktywnym zawieszeniem pozwalającym niemal całkowicie 

wyeliminować przechyły nadwozia podczas takich manewrów jak skręcanie, przyspieszanie czy 

hamowanie. Do seryjnej produkcjj został wprowadzony w 1999 roku przy okazji premiery nowej 
klasy S typoszeregu W220 montowany był również w modelach CL W215 oraz kabriolecie SL R230. 

Przy pomocy 
około 100 razy 
ciśnieniem do 
w dwa osobne 

kilkunastu czujników przekraczających informacje z częstotliwością 

na sekundę dwukomorowa pompa ABC zasila system w olej pod 
czterech niezależnych serwo-zaworowów, które są pompowane 

bloki zaworowe, po jednym na każdą oś pojazdu. System ABC 

odpowiada również za poziomowanie pojazdu oraz tłumienie wibracji o częstotliwości do 5 herców. 

Prawidłowa praca bloków oraz pompy ABC jest kluczowym elementem prawidłowego 
działania całego układu ABC mającego ogromny wpływ na komfort oraz bezpieczeństwo podróżowa

nia pasażerów. 

Nieprawidłowe działanie układu ABC może być spowodowane przez wiele czynników 

takich jak, brak serwisu układu ABC obejmującego okresową wymianę filtrów oraz 
oleju znajdującego się w układzie, kontrole cieśnienia oraz stopnia zużycia poszczególnych 

elementów układu takich jak bloki zaworowe, amortyzatory czy zawory kompensacji ciśnienia. 

Z myślą o bezpieczeństwie r komforcie użytkowników Mercedesów klasy S firma The Best 

Zabielski wprowadziła do oferty regeneracji bloków zaworowych oraz Pomp ABC wraz 

z kompleksową obsługą układu ABC. 

W ciągu kilku lat wprowadzania oferty zarówno Pomp jak bloków ABC zyskaliśmy spore 

grono zadowolonych ze współpracy klientów zarówno wśród prywatnych 
użytkowników jak i serwisów niezależnych oraz autoryzowanych. Wizyta w Naszym 
warsztacie ma na celu nie tylko wymianę uszkodzonej części, lecz również zdiagnozowanie przyczyny 
powstania uszkodzenia. Powierzając w nasze ręce swojego Mercedesa lub podzespoły mają 

Państwo zapewnione 100 procent jakości bezpieczeństwa i zadowolenia z naszych usług. 

THE BEST ZABIELSKI 

KONTAKT: 

sprzedaż i serwis: 

02-246 Warszawa
ul. Geologiczna 7
tel. (22) 868 38 42

czesci@swiatregeneracji.pl 

sprzedaż: 

52-015 Wrocław
ul. Krakowska 18

wjazd od ul. rybnickiej 
tel. +48 512 180 124 

wroclaw@swiatregeneracji.pl 
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	P08_KATALOG-skan_obróbka_4

