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Nový dvoumembránový brzdový válec pro přípojná vozidla
V oblasti přípojných vozidel se brzdové válce se dvěma membránami prosadili jako běžný standard.
Po úspěšném zavedení typu 16/24“ pro kotoučové brzdy rozšiřujeme naši nabídku a nabízíme Vám
další brzdový válec typu 20/24“. Na základě poznatků z již existující série jsme u této nové série ještě
dále vylepšili design válců, které tak získaly velmi kompaktní konstrukci.
Výhody pro Vás
• Zvýšená bezpečnost

•

o

Spojením membrány a aktivačního pístu odpadá potřeba vratné pružiny ve válci, čímž
se dosáhne maximální aktivační síly (patentovaná konstrukce). Protože brzdové
destičky již při velmi malém brzdném tlaku přicházejí do kontaktu s kotoučem, zkrátí se
rovněž brzdná dráha.

o

Lemový zámek pružinové komory významně snižuje nebezpečí nevědomého otevření
pružinové části válce a zároveň zamezuje vzniku případných netěsností.

Úspora nákladů díky dlouhé životnosti
o

•

Systém IBV (integrovaný respirační ventilek – pro vyrovnávání tlaku) zajišťuje čisté
a suché pracovní podmínky uvnitř válce a zabraňuje korozi. Aplikací speciální
antikorozní ochrany a použitím pružin s bezkontaktním vinutím se dosáhlo velmi
dlouhé životnosti.

Jednoduchá manipulace
o

Díky IBV může být brzdový válec jednoduše přizpůsoben pro každou montážní pozici,
stačí tedy mít skladem pouze jednu variantu válců z každého typu.

Atest naleznete na našich internetových stránkách na adrese: www.wabco-auto.com v produktovém
katalogu INFORM po zadání produktového čísla brzdového válce.
V následující tabulce jsou uvedeny reference k produktům od jiných výrobců. V případě otázek se
prosím neváhejte obrátit na Vašeho partnera WABCO.
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