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Нова EBS букса (ISO 7638) за връзка между влекача и
ремаркето
Сега WABCO предлага нов вариант на 7-пиновата букса, при
който връзката между контактите на буксата и проводниците
се осъществява чрез винтово съединение, което я прави
лесното за инсталиране решение при свързване на влекачи и
полуремаркета оборудвани с ABS или EBS.
Следните характеристики правят новата EBS букса с
резбовани контакти подходящия избор за вас:
• Цветовия код на контактния държач прави много полесно присъединяването на отделните проводници към
съответните контакти.

Букса с резбовани контакти 446 008 433 2

• Отделното изолиране на всеки един контакт в
контактния държач осигурява високо ниво на защита (клас IP69K).
• Допълнителна обвивка предпазва осигурителната пружина срещу повреди.
Всичко това ви осигурява следните предимства:
Безопасност:
• Защита срещу неправилно свързване: Възможността за лесно определяне на
правилното място на отделните проводници (цветови код), по време на
инсталирането им, предпазва от създаването на къси съединения.
• Съответствие с изискванията на ADR одобрени от TÜV.
• Продукт покриващ стандартите на ISO 7638: 100% тестван.
• Защита срещу навлизане на прах и вода, дори когато почиствате превозното
средство с уреди работещи под високо налягане – благодарение на отделното
изолиране на всеки един контакт.
Икономии:
• Бърз монтаж поради ясната идентификация за това къде трябва да бъдат
присъединени индивидуалните проводници.
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• Отпада необходимостта от специални инструменти за свързването на проводниците
с контактите.
7-пиновата букса с резбовани контакти може да бъде монтирана във всички най-често
срещани комерсиални превозни средства и ремаркета. Не пропускайте възможността да
подмените вашите стари букси с новите, по-надеждни и лесни за монтаж, букси от
WABCO.
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Сравнение на 7-пинови букси
Описание
връзка контактпроводник – чрез
винтово съединение
връзка контактпроводник – чрез
пресово съединение

Свързващи кабели

WABCO номер

Описание

446 008 433 2 нов
ISO 7638
(7-пинова букса)

446 008 404 2

WABCO номер
446 008 243 0
(Класически)
446 008 244 0
(Икономичен)
446 008 700 0
(Стандартен)
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Ако имате допълнителни въпроси, сържете се с вашия WABCO партньор или посетете
сайта ни www.wabco-auto.com.
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