2159 WABCO TRAILER OPTIONS Swedish_Layout 1 01/02/2012 13:21 Page 1

Hur
din your
Intelligenta
Whatser
does
Intelligent
Trailer ut?
look like?
Discover hur
howdu
you
can
improveavkastningen
return on investment
in your business
Upptäck
kan
förbättra
på dina investeringar
i din verksamhet
by customizing
yourdin
trailer
functions.
genom
att anpassa
trailers
funktioner.

INTELLIGENT
digtoatt
INTELLIGENT TRAILER
TRAILER PROGRAM
PROGRAM hjälper
helps you
minska
DRIFTKOSTNADERNA
du ökar
reduce OPERATIONAL
COSTS medan
while increasing
SÄKERHETEN
och KOMFORTEN
för dina FÖRARE.
SAFETY and COMFORT
for your DRIVERS.
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Program: T
TrailerProgram:
IntelligentTrailer
Intelligent
HÅLLBAR FÖRBÄTTRING AV FORDONETS
EFFEKTIVITET OCH MILJÖ
□ TrailerGUARD™ Telematics
Denna telematik lösning ökar tryggheten,
säkerheten och effektiviteten genom övervakning,
rapportering och analysering av all kritisk trailer data.

WABCO vet
att i that
dagens
WABCO
knows
in
kostnadsmedvetna
värld,
today’s
cost-conscious
måste trailer
trailer alternativen
world,
options must
ge ett
mervärde
redan
från
add
value
from the
onset.
början.why we have
That’s
Det är därför vi har lanserat
launched
the Intelligent
Intelligent Trailer Program –
Trailer Program – a
en flexibel lösning för att
flexible solution to bring
ge dig precis den
you exactly the efficiency,
effektivitet, prestanda,
performance, safety and
säkerhet och förarkomfort
driver comfort functionality
som du vill ha.
that you want.
Simply check the boxes to start
building your customized system
and call a WABCO Technical Advisor
to discuss your needs further.

□ IVTM Däckstrycks övervakning
Integrerat däckstrycksövervaknings system varnar
för över eller under tryck för att öka effektiviteten och
säkerheten.

□ ECAS OptiLevel
Sparar upp till 100 Euro bränsle per trailer per år
genom att reducera luftmotstånd och ger minskad
luftkonsumtion.

□ Stöldskydd
Säkra din trailer med en unik PIN kod till ett låsnings
system.

□ Lyftaxel kontroll
Lyftaxeln är automatiskt lyftbar utan förarens
ingripande när trailern är tom, detta försäkrar då
optimal effektivitet.

□ Minnes Nivå
Ett programmerbart minne för trailerns höjdnivåer
som uppnår optimal on-the-road effektivitet och
säkerhet.

□ OptiLoad™
Förbättrar effektiviteten genom att automatiskt
undvika överbelastning på lastbilens drivaxel.

□ Varning för överbelastning
Alternatively, go to
www.wabco-auto.com/findwabco
Markera
helt enkelt rutorna för att
börja bygga ditt anpassade system
och ring en WABCO teknisk
rådgivare för att diskutera dina behov
ytterligare. Alternativt, besök

Ökar effektiviteten och säkerheten genom att mäta
lasten på dina axlar.

□ MultiVolt
Förenklar lastbils/trailer användningen genom att
tillåta anslutning av 12V och 24V lastbilar till din
trailer utan omvandlare.

www.wabco-auto.com/findwabco

□ Bellow Protector
Skydda släpets luftbälg genom att spara ett ”resttryck” och på så sätt, minskar slitage och ökar
komponenternas livslängd.

Granska
IntelligentTrailer
Trailerprogram
programs
funktioner på
Review Intelligent
functionalities
at
www.wabco-auto.com/intelligenttrailer
www.wabco-auto.com/intelligenttrailer
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är ditt! is Yours!
The
TValetChoice
FÖRAREFFEKTIVITETEN ÖKAR
□ Trailer Remote Control
En pekskärmsenhet inuti lastbilshytten erbjuder enkel kontroll över
de mest intelligenta trailer funktionerna.

□ OptiTurn™
Förbättrar förmågan att manövrera trailern genom rondeller och
skarpa horn.

□ Return-to-Ride
Skyddar fordon genom att automatiskt återgång till körnivå genom
programmerbar hastighet efter lastning/lossning.

□ Traction hjälp
Ökar säkerheten och effektiviteten genom att öka trycket på bilens
drivaxel vid start på halt underlag.

□ Operativsystem Data Recorder
En trailer “black box” som spelar in all kördata inklusive
förarbeteende analys och utnyttjande.

□ Finisher Broms
Synkroniserar trailerns lossning med ett fordon som lägger asfalt.

INGA
ZERO
OLYCKOR
ACCIDENTS

ÖKAD SÄKERHET.
□ TailGUARD™
Blind spot upptäckt med automatisk bromsning finns för en rad
olika konfigurationer.

□ Emergency Brake Alert
Bromsljusen börjar blinka automatiskt under nödbromsning för att
varna annalkande fordon.

□ Roll over Stability Support
Rollover Stability Support (RSS) bromsar automatiskt trailern när
den hotar att välta i en kurva.

□ Router
Maximerar funktionaliteten av Wabco T-EBS system i fordonståg
med flera efterföljande släp.

□ Gaffeltruck kontroll
Balanserar tyngden baktill av en påhängd gaffeltruck för att öka
stabiliteten på släpet under körning.

□ Tilt varning
Varnar föraren när tippen når sin max tillåtna lutning.

□ ABS
Anti-lock braking system (ABS) säkerställer trailerns styrbarhet
under nödbroms genom att förebygga att däcken låser sig och
halka på vägen.

WABCO Intelligent
Intelligent Trailer
WABCO
Trailer
Program supports
Program
stödjer the
European Road
European
RoadCharter
Charter
and ett
the årtionde
Decade of Traffic
och
Safety
(www.eurocharter.
av
trafiksäkerhet
eu), a European initiative
(www.eurocharter.eu),
launched
in 2011
to
ett
Europeiskt
initiativ
reduce traffic
accidents
lanserad
under
2011 för
by more
than
50% before
att
minska
trafikolyckor
med
50more
% innan
2020mer
and än
save
than
2020
och
rädda mer än
25,000
lives.
25,000 liv.

2159 WABCO TRAILER OPTIONS Swedish_Layout 1 01/02/2012 13:21 Page 4

TrailerGUARDTM
TrailerGUARD
Telematiksystem
Telematics

En
förfor
alla
typer
av släp.
Onelösning
solution
every
trailer
type
WABCO TrailerGUARD™ telematiksystem är utvecklat för att
WABCO TrailerGUARD™ telematics is designed
möta de vardagliga behoven hos en lastövervakare. Den kan
to meet the everyday needs of trailer operators. It can also
också vara kundanpassat så att det passar alla typer av
be customised for every operator. It boosts safety, security
brukare. Det ökar tryggheten, säkerheten och effektiviteten
and efficiency through monitoring, reporting and analysis of
genom övervakning, rapportering och analysering av all viktig
all critical trailer data.
trailerdata.
Ta reda på hur WABCO TrailerGUARD kan reducera kostnader
Findöka
out how
WABCO TrailerGUARD
can reduce costs and
och
produktiviteten
inom ditt åkeri.
increase productivity in your fleet.

För
att hålla
uppdaterad
med in
det
senaste
inom trailer
teknologi,
To keep
up todig
date
with the latest
trailer
technology,
subscribe
to prenumerera på
WABCO
www.wabco-auto.com/intelligenttrailer
WABCO Trailer
Trailer Newsletter on www.wabco-auto.com/intelligenttrailer

WABCO
ledande
leverantör
av trygghet
och systems
kontrollsystem
för kommersiella
WABCO (NYSE:
(NYSE:WBC)
WBC)är
is en
a leading
supplier
of safety
and control
for commercial
fordon.
I över
140 140
år har
WABCO
pionjerat
genombrott
inom elektroniska,
mekaniska
ochand
vehicles.
For over
years,
WABCO
has pioneered
breakthrough
electronic,
mechanical
mekatroniska
teknologier för
stabilitetand
ochtransmission
transmissions
automatiserade
som
mechatronic technologies
for bromsar,
braking, stability
automation
systemssystem
supplied
levererats
till världsledande
kommersiella
lastbils,
och buss tillverkare.
Medofen
försäljning
to the world’s
leading commercial
truck, trailer
and trailer
bus manufacturers.
With sales
$2.2
på
$2.2inmiljarder
under 2010,
WABCO harinsitt
huvudkontor
i Bryssel,
Belgien.
För mer
billion
2010, WABCO
is headquartered
Brussels,
Belgium.
For more
information,
visit
information,
besök
www.wabco-auto.com

www.wabco-auto.com
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