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WABCO se concentreză pe conectoare pneumatice cu tehnologia
“New Line”
După ani de utilizare a conectorilor cu tehnologia New Line pe modulatoarele EBS E pentru
remorci, suntem convinşi de rezistenţa şi siguranţa acestor fitinguri.
Pe lângă greutatea redusă, aceste fitinguri se dezasamblează uşor şi
sunt complet reutilizabile. Mulţumită procentajului înalt de plastic
utilizat, preţul aceste fitinguri nu este aşa de mult afectat de creşterea
preţurilor pe piaţa bronzului.
Reutilizabil
Piesa are montate deja toate fitingurile. În timpul montajului, tuburile
de plastic sunt pur şi simplu introduse in fitinguri. Un inel de reţinere
reţine tubul pe loc, o garnitură din fiting asigură o bună etanşare.
Pentru demontarea fitingului, un instrument de demontare în formă de
disc despicat este introdus între tub şi inelul de reţinere. Acest disc
reţine inelul de reţinere şi tubul poate fi extras afară. Apoi discul poate
fi uşor extras de pe inelul de reţinere. Fitingul poate fi reutilizat timp de
cîţiva ani, cât timp garnitura acestuia nu este stricată. Un test de
scurgere a aerului trebuie făcut de fiecare dată.
Beneficiile dumneavoastră privitoare la înlocuirea pieselor
•

Reducerea costurilor: Vechile fitinguri pot fi reutilizate cu noile
piese.

•

Reducerea timpului de lucru: tuburile de plastic nu trebuie
înlocuite/extinse şi nu se mai utilizează timp pentru
îndepartarea vopselei.
Procesul de demontare
a tuburilor de plastic
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Următorul table conţine o privire de ansamblu a codurilor:
Tub Ø

Port

Bronz

8x1

M 12x1.5

893 803 950 0

893 800 007 2

8x1

M 16x1.5

893 803 960 0

893 800 001 2

8x1

M 22x1.5

893 803 970 0

893 800 005 2

12x1.5

M 16x1.5

893 803 006 0

893 800 002 2

12x1.5

M 22x1.5

893 803 007 0

893 800 008 2

15x1.5

M 22x1.5

893 803 971 0

893 800 004 2

16x2

M 22x1.5

893 803 690 0

893 800 003 2
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Noul instrument de demontare
Până acum, am utilizat un set de instrumente
de demontare de plastic sub codul
899 700 920 2, care au un preţ rezonabil dar
care se uzează în timpul utilizării intense..
În plus, acum avem intrumente de demontare
din metal care nu mai sunt supuse acelui
fenomen de uzură. Aceste instrumente au de
asemenea un mâner pentru o utilizare
uşoară.
* Notă: Aceste variante vor fi valabile în
câteva săptămâni.

Tub Ø

Instrument
demontare

8x1

899 700 001 4

12x1.5

899 700 002 4

15x1.5; 16x2

899 700 003 4

Set

899 700 920 2

8x1

899 700 012 4

12x1.5

899 700 014 4*

15x1.5

899 700 015 4*

16x2

899 700 016 4

Figura

Trusă cu fitinguri
Trusa cu fitinguri 893 000 200 0 este ideală pentru orice atelier sau vehicul de service având
majoritatea fitingurilor gata a fi utilizate şi foarte bine organizate. Fitingurile drepte sunt în acest
caz cele cu tehnologia New Line.
Gama
Lucrăm în continuu să adaptăm gama noastră de fitinguri la
cerinţele atelierelor. Puteţi afla mai multe informaţii în catalogul
nostrum de fitinguri aici Link.
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Contactaţi partenerul dumneavostră WABCO!
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