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Univerzální Tristop®-válec s IBV ještě hospodárnější
Stejně jako se při montáži vozidla přistupuje na stále kratší montážní časy, je i při zpravidla
neočekávaných opravách důležité mít rychle při ruce tu správnou náhradu. Vozidlo s
defektem musí být brzy schopno pokračovat dále v jízdě.
Nikdo si ale nemůže dovolit přeplnit sklad mnoha válci různých provedení – jen pro klasické
brzdy existuje přes tisíc variant. Z tohoto důvodu nabízíme již několik let úspěšně
univerzální varianty. Zkušené servisy převedou v krátké době požadovaný typ na potřebnou
náhradní variantu a vyvarují se tímto dlouhých prostojů vozidla.
Krom přizpůsobení délky pístnice a natočení kovové spony nebo pružinové části bylo třeba
rovněž dbát polohy trubky vyrovnávání tlaku.
Nyní s IBV (Integrovaný vyrovnávací ventil)
Vyrovnávací ventil integrovaný ve válci činí
trubku vyrovnávání tlaku mezi membránovou
a pružinovou částí zbytečnou. Toto je vlastně
dvojí výhoda univerzálníhoTristop®-válce:
•

Menší požadavky na přizpůsobení –
poloha vyrovnávací trubky již nemusí být
zohledňována.

•

Větší variabilita – díky většímu rozsahu
nastavení může být nahrazeno více
variant.

Díky IBV je použití univerzálních typů takto jednodušší a ještě úspěšnější. Navíc jsme
výrobní program obohatili o další velikosti; skoro všechny jsou v provedení IBV.
V přiložené tabulce najdete přehled WABCO objednacích čísel a jmenovitých hodnot.
Tiskovina „Universální Tristop®-válec pro klasickou bubnovou brzdu“ se t. č. zpracovává a
bude Vám v krátké době k dispozici. Zde najdete rady k přizpůsobení náhradních přístrojů
a tabulku s univerzálním typem hodícím se k originálu.
Informujte se u Vašeho WABCO partnera.
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