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Nieuwe generatie koppelstukken voor trailers
WABCO heeft de generatie koppelstukken met filters
voor de trailermarkt uitgebreid.
Deze nieuwe generatie onderscheidt zich door het
bijzonder vlakke ontwerp – de hoogte kon in vergelijking
met het bekende koppelstuk met filter met 16 mm
worden verlaagd.
Daardoor wordt het gewicht verlaagd en de nodige
montageruimte verkleind.
Bovendien werden twee varianten met voorgemonteerde insteekkoppelingen voor leiding
8x1 ontwikkeld. Dat spaart tijd en kosten bij de montage.
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Overzicht koppelstukken met filter voor trailers
Voertuig/
Toepassing

Aansluitingen

met deksel voor
reiniging filter

zonder deksel
voor
reiniging filter

Oplegger rem
(geel)

M 16x1,5

952 201 001 0

952 201 011 0

Oplegger voorraad (rood)

M 16x1,5

952 201 002 0

952 201 012 0

Aanhangwagen
rem (geel)

M 16x1,5

952 201 003 0

952 201 016 0

Aanhangwagen
voorraad (rood)

M 16x1,5

952 201 004 0

952 201 017 0

Oplegger rem
(geel)

M 16x1,5 en testaansluiting naar beneden

952 201 007 0

952 201 013 0

Aanhangwagen
rem (geel)

M 16x1,5 en testaansluiting naar beneden

952 201 008 0

Oplegger rem
(geel)

Met testaansluiting en
insteekkoppeling voor
leiding 8x1, aan de zijkant tegenover elkaar
liggend

952 201 014 0

Oplegger voorraad (rood)

Met insteekkoppeling
voor leiding 8x1, aan de
zijkant

952 201 015 0

USA (rood)

½“ – 14 NPTF

952 201 018 0

USA (blauw)

½“ – 14 NPTF

952 201 019 0
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Montagevoorschriften
De uitvoeringen voor opleggers kunnen op een console met een vierkant gat 27x27 mm
(gezekerd tegen verdraaien) worden bevestigd.
De plaatstalen console moet minstens 2 mm dik zijn. Het aanhaalmoment voor de bevestigingsmoeren M 24x1,5 is 45 +/-5 Nm.
Koppelingen met O-ringafdichting moeten met 30 +/-2 Nm worden aangetrokken.
Service
Het onderhoud moet volgens de wettelijke voorschriften voor voertuigonderzoek en de gegevens van de voertuigfabrikant worden uitgevoerd.
De filters van de koppelstukken zonder deksel kunnen na het loshalen van de leiding door
het doorblazen met hoge druklucht worden gereinigd.
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Aanwijzing
De kunststof deksels (rood of geel) moeten na het afkoppelen van het voertuig op de opening van de koppelstukken worden gedraaid. Hierdoor wordt indringen van vuil in de
koppelstukken voorkomen.
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