WABCO PremiumFlex

Römorklara bağlantı
için güvenli yöntem

452 713 005 0

452 713 001 0

452 713 006 0

452 713 002 0

452 713 003 0

893 900 033 2

452 713 004 0

WABCO Wendelﬂex, basınçlı havalı
fren sistemine sahip römorklarda
kullanılan spiral hava hortumlarında
bir kalite referansıdır ve gelecekte de
öyle kalacaktır. Bir çok araç üreticisi,
polyamid ürünü standart olarak kullanmaktadır.
Ancak, artık poliüretan malzemeden
son derece esnek yeni nesil spiral
hortumlar sunmaktayız. Bu malzeme
polyamidden daha esnektir. Bu, sürücünün hortumları düşük sıcaklıklarda
bile daha kolay takıp sökmesini sağlar
ve böylece kaplinlerde tasarruf sağlar.
Yeni WABCO PremiumFlex basınçlı
hava hortumları daha uzun hizmet
ömrüne sahiptir ve böylece işletim
maliyetlerinde düşüş sağlar.

Tutucular, bağlantı elemanlarının
takılmasını kolaylaştırır. Bu tutamaçlar basınçlı hava hortumu ile
bağlantı elemanı arasında yer alır ve
893 900 033 2 parça numarası ile kit
olarak sunulmaktadır.

FAYDALAR
 Çok düşük sıcaklıklarda bile son
derece esnek ve bükülmeye dayanıklı

 UV ışınları ile yağ, yakıt, asit, alkali
ve ozon gibi aşındırıcı ortamlara
dayanıklılık

 Dış darbelere karşı koruma amacıyla yüksek güçlü ve bükülmeye
dayanıklı yaylar

 Korozyona dayanıklı bağlantı
elemanları ve bükülmeye dayanıklı
yaylar

 Yüksek elastiklik ve elastik topralanma

 Her iki tarafta M 18 × 1,5 iç diş ve
M 16 × 1,5 dış dişle kullanım için
adaptör

 4m işletim ve yük taşıma uzunluğu,
12 × 2 hortum çapı (nominal çap 8)
 Yüksek aşınma dayanıklılığı

Parça No.

Tip

 Aracın işletim basınçları açısından
DIN 74323 ve 74324 ile uyumlu

Hortum rengi

Tel koruması

452 713 001 0

Tek bobin

Kırmızı

Çelik yay

452 713 002 0

Tek bobin

Sarı

Çelik yay

452 713 003 0

Tek bobin

Siyah

Kırmızı plastik

452 713 004 0

Tek bobin

Siyah

Sarı plastik

452 713 005 0

Çift bobin

Kırmızı/sarı

Çelik yay

452 713 006 0

Çift bobin

Siyah/siyah

Kırmızı/sarı plastik

WABCO spiral kablo

yedek parça
pazarı için

Sürücünün fren talebinin elektronik iletimi ile, römork frenleme kontrolünde
önemli bir aşama gerçekleştirilmiştir.
Bu talebin Römork EBS sisteminde
anında uygulamaya konması, acil
durumlarda çok önemli saniyelerin
kazanılmasına ve fren mesafesinin
düşürülmesine olanak sağlar.
Bu, eski ABS spiral artık sadece bir
güç kaynağı değil, aynı zamanda
önemli CAN hattı frenleme bilgilerinin
tek ileticisi olduğu anlamına gelmektedir. Bu ek emniyet fonksiyonu, dolayısıyla, kablo fonksiyonu ve kalitesini de
çok önemli hale getirmektedir.
WABCO spiral kablolarının tüm çeşitleri, ISO 7638 ve ISO 4141 emniyet
gereksinimleri ile uzun vadede uyumlu
olacak şekilde zorlu testlerden geçirilmektedir.
WABCO EBS Römork spiral kabloları,
aracınızla garaja güvenli ve sağlam
bir şekilde dönebilmenizi sağlar!

446 008 243 0

Maks. çalışma uzunluğu

446 008 244 0

446 008 700 0

3m

İletken kesitleri

2 × 4 mm² , 5 × 1,5 mm²

Koruma

IP54

Çalışma sıcaklığı

-40°C … +80 °C

Gerilim (kodlama)

24 V

Kablo çapı

Ø 13,3

Ø 13,3

Ø 12,2

Bobin çapı

Ø 110 +/-5

Ø 55 +/-5

Ø 53 +/-5

16 (+/-2)

35 (+/-2)

30 (+/- 2)

Dönmüş kısım

Dönmüş kısım

Kaşelenmiş kısım

4,5 m

4,5 m

4,0 m

Mükemmel

Mükemmel

iyi

Toplam helezon sayısı
Temas
İzin verilen uzatma boyu
Yıpranma direnci

Distribütör kaşesi
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Parça numarası

Helezon kablo “Standart”
446 008 700 0

