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Nový Trailer EBS E2 – nové funkce a výhody
Od 22.11.2010 se začínají vyrábět modulátory TEBS E s novou verzí software E2, tyto modulátory
jsou ihned dostupné pro trh a přinášejí ještě více výhod pro zákazníky než úspěšné předchozí verze.
V této marketní informaci Vám představujeme stručný přehled nových funkcí, které výrazně přispívají
ke zvýšení bezpečnosti a také hospodárnosti při výrobě a během provozu přípojných vozidel.

Trailer EBS E2 – nové funkce
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Intelligent Trailer Program (Program “inteligentní přípojné vozidlo”)
Funkce záznamníku:
Umožňuje uložení údajů
specifických pro vozidlo do ECU.

Výhoda pro Vás:
Informace o vozidle zůstanou
ve vozidle a nemohou se ztratit
jako list papíru.

Funkce změny délky vozidla
(„Trailer Extending Control“):
Pomocná funkce při „vytažení“
návěsů nebo přívěsů, které
mohou mít variabilní délku.

Výhoda pro Vás:
Po stisknutí tlačítka zůstane
zabrzděný zadní nápravový
agregát a zjednoduší se tak
změna délky vozidla (prodloužení
/ zkrácení).

Regulace v provozu
s paletovým vozíkem:
Umožní optimální rozdělení
hmotnosti u přívěsu
s centrálními nápravami
v provozu s paletovým vozíkem.

Výhoda pro Vás:
Bezpečná jízda díky optimálnímu
zatížení náprav v provozu
s paletovým vozíkem i bez něj.

Zelená kontrolka ECAS:
Informuje o stavu systému a
o jízdní výšce vozidla.

Výhoda pro Vás:
Řidič má zpětnou informaci při
aktivaci funkcí ECAS, jako je
např. jízdní výška.

ECAS pro přívěs s točnou:
Díky nové jednotce ELEX je
možné realizovat regulaci ECAS
na dvou nápravách.

Výhoda pro Vás:
Mnoho užitečných funkcí je
možné realizovat v jednom
systému s méně komponenty.

Vylepšený Multi-Voltage:
Modulátor TEBS Multi-Voltage
podporuje navíc komponenty,
které lze připojit na modulátor,
jako např. ventil zvedací
nápravy.

Výhoda pro Vás:
Také pro režim „12V“ jsou
k dispozici funkce jako ovládání
zvedací nápravy, pomoc při
rozjezdu a ABS relé ventil pro
říditelnou nápravu.
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Trailer EBS E2 – nové funkce
Zero Accident Program

(Program “nulová nehodovost”)
Výstraha při nouzovém
brzdění:
Blikající brzdová světla nebo
doplňková světla upozorňují
vozidla vzadu na nouzové
brzdění.

Výhoda pro Vás:
Ochrana pro Vaše vozidlo a
náklad před najetím vozidel za
Vámi při nouzovém brzdění.

TailGUARD:
Monitorování prostoru za
vozidlem během couvání.

Výhoda pro Vás:

Snížené riziko možné nehody.
Řidič je při couvání upozorněn
na možné kolize a vozidlo
automaticky zabrzdí.

Nové komponenty:
ELEX (Electronic Extension Module)
Nový modul elektronického rozšíření systému poskytuje další
přípojky GIO (Generic Input/Output) a umožňuje současnou
realizaci více funkcí na jednom vozidle, jako je např. imobilizér a
ECAS, OptiTurn™ a také nové funkce systému TailGUARD.
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TRC (Trailer Remote Control)
Revoluce v komfortu dálkového ovládání přípojného vozidla. Zvedání a spouštění,
pomoc při rozjezdu, imobilizér nebo pomoc při couvání na rampu: všechno lze
komfortně ovládat z kabiny řídiče. Světelné diody LED na displeji ihned zpětně
informují o provedení požadovaného příkazu nebo ukazují vzdálenost při couvání
na rampu.

S novými funkcemi a komponenty začíná nová éra pro výrobu a provoz přípojných vozidel. Rádi
s Vámi prodiskutujeme naše novinky. V případě otázek se prosím obraťte na Vašeho partnera
WABCO.
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