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Dok. č. Y256624 (CS- Rev. 001)

Knorr-Bremse elektronické posilovače spojek nyní také dostupné jako EconX® verze
Od prosinec 2016 Knorr-Bremse nabízí EconX elektronické posilovače spojek. Nové originálně
renovované produkty Knorr-Bremse umožňují provozovat vozidlo ekonomicky bez nutnosti
kompromisu po stránce funkčnosti a bezpečnosti.
EconX elektronický posilovač spojky je ideálním řešením v případě hospodárné opravy vozidla s
omezenou délkou provozu. Životnost EconX produktů je uzpůsobena k očekávanému zbývajícímu servisnímu cyklu
vozidla - je kratší než u nového produktu, protože hlavní komponenty pochází z použitých výrobků. Navzdory jejich kratší
životnosti je funkčnost renovovaných EconX dílů stejná jako u nových.

Výhody:
- Úsporný
- Originálně renovovaný
- Udržitelný
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Výhody:


Úsporný
- Úsporná oprava vozidla s omezenou životností
- Redukce celkových nákladů vlastníka (TCO) vozidla
- Kratší doba použití jako hlavní rozdíl v porovnání s novým produktem



Originálně renovované
- Originální renovace provedena původním výrobcem
- Jedinečný proces renovace, který vychází ze standardů nastavených pro OE produkty
- Shodná funkčnost jako nový originální produkt



Ekologicky udržitelný
- Omezení emisí o 59% CO2 v porovnání s výrobou nového produktu

Nový EconX elektronický posilovač spojky bude dostupný pro objednání od prosinec 2016.

Další podrobné informace o Knorr-Bremse EconX produktovém portfoliu naleznete na našem webu: www.EconX.com.
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Následující tabulka uvádí dostupné EconX elektronické posilovače spojek:
Knorr-Bremse věcná čísla dílů
EconX

IAM nový
produkt

Převodník

OE

OEM

Aplikace

OE číslo dílu

K013727

ZF

AS Tronic 2
(High and Mid)

501219051
501212474
81.30716-6111

K013727N04
K013727X50

MAN

TGA, TGM,
Autobus s
AS Tronic

K013727N50

81.30716-6113
81.30716-6115
81.30716-6099
81.30716-6102
42568691

K013727N03

IVECO

Trakker, Stralis s
AS-Tronic

42569800
42560762
42536490

K013727N02

DAF

XF95

1938762

s AS-Tronic

1447248

Upozorňujeme, že OE reference uvedené výše slouží pouze pro identifikaci odpovídajícího IAM čísla dílu.

Aktuální informace o našich produktech naleznete
na webových stránkách: www.knorr-bremsecvs.com

KAŽDÉ VOZIDLO VYPRÁVÍ SVŮJ PŘÍBĚH.

Copyright © Knorr-Bremse AG
Všechna práva vyhrazena, včetně práv průmyslového vlastnictví. Knorr-Bremse AG
si vyhrazuje veškerá dispoziční práva jako například kopírování a předávání.

Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicles
Moosacher Strasse 80 | 80809 Munich | Germany

Poznámka
Změny informací zde uvedených jsou vyhrazeny i bez předchozího upozornění.
Tištěná kopie tohoto dokumentu nemusí být aktuální verzí. Pro aktuální verzi
tohoto dokumentu navštivte prosím www.knorr-bremseCVS.com, případně
kontaktujte Vašeho zástupce Knorr-Bremse. Figurativní značka „K“ a ochranné
známky KNORR a KNORR-BREMSE jsou registrovány jménem Knorr-Bremse
AG. Další práva a podmínky uplatněny; pro plné znění vyloučení odpovědnosti
navštivte naše stránky www.knorr-bremseCVS.com.
Jsou-li na základě zde uvedených informací prováděny servisní práce na vozidle, je
odpovědností dílny zajistit, že vozidlo bude plně otestováno a bude zajištěno, že
se vozidlo bude nacházet v plně provozuschopném stavu před jeho opětovným
nasazením do provozu. Knorr-Bremse nepřebírá žádné ručení za problémy, které
vzniknou kvůli tomu, že se jmenované testy neprovedou.
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Vyloučení odpovědnosti
Zde uvedené informace jsou určeny výhradně k použití kvalifikovanými odborníky
z průmyslu užitkových vozidel a nesmí být předány třetím osobám.
Všechna doporučení ohledně výrobků, jejich údržby a využití se vztahují na
výrobky Knorr-Bremse a neplatí pro výrobky jiných výrobců.
Tyto informace nepokrývají všechny oblasti a nepřebírá se žádná odpovědnost
z důvodu využití těchto informací. Ohledně správnosti, úplnosti a aktuálnosti
dat nemůžeme přebrat žádnou odpovědnost ani nabídnout záruku. Na základě
informací se nepřislibují žádné záruky, nebo zaručené vlastnosti ve spojení
s popsanými výrobky nebo systémy.
Na základě informací, jejich využití, uvedených doporučení nebo rad, se nemůže
přebrat žádné ručení. Ručení za škody, nebo ztráty, jsou zásadně vyloučena,
nebyly-li námi způsobeny úmyslně, nevznikly-li naši nedbalostí, nebo když platí
obligátní zákonné předpisy.
Pro právní spory, zakládající se na použití těchto informací, je směrodatné německé
materiální právo.
Tento Disclaimer / Omezení / vyloučení odpovědnosti je překladem německého
textu do českého jazyka. Německý text je směrodatným pro všechny právní účely..

