AIR SYSTEM PROTECTOR Plus (ASP Plus)

n

Lufttorkare med
oljeseparerande-filter

	Bästa torkresultat med
OPTIMERAD design och ny dubbel

TORKMEDELSTEKNOLOGI

n

n

n

	Unik DUBBELFILTERTEKNOLOGI där
oljeseperationsfiltret används både före och efter
torkmedlet
	Rekomenderad UTBYTESINTERVALL:
Utökad med 50%
	Passar på ALLA KOMMERSIELLA
FORDON: Idealiskt för fordon med hög
luftförbrukning
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Den nya generationen skydd av tryckluftsbromssystems

EGENSKAPER

Upplev en ny generation skydd av
tryckluftsbromssystem
n	Dubbelfilterteknologi: Unik
kombination av oljeseperationsfilter
före och efter torkmedelslagret
säkerställer optimal separation av
större oljedroppar och mindre
aerosoler.
n Mer torkmedel: Unik kombination
av oljeseperationsfilter före och
efter torkmedelslagret säkerställer
optimal separation av större
oljedroppar och mindre aerosoler.
n	Två lager av torkmedel:
Användningen av två olika
torkmedelsegenskaper säkerställer
maximalt torkresultat.

Robust design för bästa prestanda

FÖRDELAR

För att förbättra säkerhet, hållbarhet
och effektivitet på kommersiella
fordon, utvecklade WABCO den nya
Air System Protector PLUS (ASP PLUS).
Den erbjuder maximalt skydd för
tryckluftsbromssystem mot olja, vatten
och aerosoler. Med en rekommenderad
utbytesintervall på tre år för
normala förhållande och den bästa
lufttorkarprestandan, sätter ASP PLUS
en ny standard på filtermarknaden.
Ökad säkerhet och robusthet
n	Dubbelfilterteknologin – Med filtrering
både före och efter torkmedlet
– skyddar hela bromssystemet mot
olja, vatten och aerosoler.
n	Det extra torkmedlet och
användningen av två torkmedel med

olika egenskaper säkerställer bästa
möjliga torkprestanda och förhindrar
frysning och korrosion.
n	Jämn tork- och optimal
oljeseparationsprestanda säkerställs
mellan serviceintervallen av filtret.
Mindre underhåll och reparations
kostnader
n Den optimala separationen av
skadliga oljepartiklar förlänger
filtrets utbytesintervall till tre år under
normala förhållanden vilket innebär
en förbättring med 50%.
Mångsidighet
n Tillämpbar för mekaniska och
elektroniska lufttorkare.

APPLIKATIONER

ASP PLUS ger det mest avancerade
skyddet av tryckluftsbromssystems
till alla kommersiella fordon
på marknaden. I synnerhet är
ASP PLUS idealiskt för fordon med
HÖG LUFTFÖRBRUKNING, till
exempel: Stadsbussar, distributionoch avfallsfordon samt skogsbruks-,
tank- och entreprenadsfordon och
andra specialfordon.

Olika filter för olika behov
NYHET
Ett komplett utbud av lufttorkafilter
för alla typer av fordon
TILLÄMPNING

Körsträcka

Luftförbrukning

WABCO
Återvunnentorkarpatron
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ARTIKELNUMMER
432 410 222 7

Upp till 13 bar. M 39x1.5. Högergänga

432 410 020 2

Upp till 20 bar. M 42x1.5. Högergänga

432 410 220 2

Upp till 13 bar. G 1 1/4”. Högergänga

432 415 220 7

Upp till 13 bar. G 1 1/4”. Högergänga. Sexkantshuvud SW 30.

432 410 927 2

Upp till 13 bar. M 39x1.5. Högergänga

432 901 223 2

Upp till 13. bar. M 39x1.5. Vänstergänga (Tillgänglig från och med höstsäsongen 2010 on)

432 901 245 2

Upp till 13. bar. M 41x1.5. Högergänga (Tillgänglig från och med höstsäsongen 2010 on)

432 901 246 2

Upp till 13 bar. G 1 1/4”. Högergänga. Sexkantshuvud SW 30.

432 901 228 2

Upp till 13 bar. M 39x1.5. Högergänga

432 410 244 2

Alla torkarpatroner är lämpliga så väl för mekaniska som elektroniska torkare.
Return used cartridges to WABCO and help save the environment.

WABCO Vehicle Control Systems (NYSE: WBC) är en ledande tillverkare
av säkerhets- och kontrollsystem för kommersiella fordon. I över 140 år
har WABCO gjort pionjära genombrott i elektroniska, mekaniska och
mekatroniska teknologier för automatiserade broms-, stabilitets- och
transmissionssystem åt världsledande kommersiella lastbil, släp-, och
busstillverkare. WABCO har sitt huvudkontor i Bryssel, Belgien och under
år 2009 gjorde WABCO en försäljning på $ 1,5 miljarder. För att läsa mer om
WABCO, vänligen besök: www.wabco-auto.com
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