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VEILIG DE WINTER DOOR MET WABCO VEERREMCILINDERS
Tijdens de winter met slechte weersomstandigheden en zout op de weg wordt veel gevraagd van zowel de
chauffeur als van het voertuig zelf. Voertuigcomponenten worden blootgesteld aan vocht, zout en temperaturen
onder 0 °C, wat kan leiden tot meer roestvorming en in het ergste geval onverwachte stilstand. Met de Internal
Breathing Valve (IBV) biedt WABCO een effectieve oplossing voor veerremcilinders om deze risico’s te
verminderen.

HET GEHELE JAAR ZEKERHEID
De meeste WABCO veerremcilinders
hebben een Internal Breathing Valve.
Dankzij het IBV is de parkeerrem
beschermd tegen invloeden van buitenaf;
vloeistof en vuil kan bijna niet in de
cilinder komen. Een andere beveiliging
tegen roest is de tonvormige veer, zodat
de ringen elkaar niet raken en roest bij
minimale wrijving wordt voorkomen.

Internal Breathing
Valve (IBV)

Uw voordelen van de IBV
veerremcilinders:



BETROUWBAARHEID: lange
levensduur van de cilinder
VEILIGHEID: hoge weerstand
tegen roest voorkomt onverwachte stilstand

WEERSTAND TEGEN ROEST BEWEZEN
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WABCO heeft een zoutsproeitest uitgevoerd waarbij de slechte winterse wegcondities werden nagebootst. Een
WABCO cilinder en twee concurrerende producten werden getest. Bij deze neutrale zoutsproeitest “Neutral Salt
Spray” (NSS) werden de cilinders gedurende 240 uur getest. De testresultaten laten een hogere
roestweerstand zien bij de WABCO cilinders met IBV in vergelijking met concurrerende producten. Bekijk de
plaatjes die de binnenkant van de componenten laten zien na de test en overtuig uzelf van de hoge
roestweerstand die WABCO biedt.
WABCO product

Concurrerend product 1

Concurrerend product 2

Geen roest

duidelijk zichtbare roest

duidelijk zichtbare roest
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KOOP WABCO ORIGINEEL
Elk WABCO onderdeel is gemaakt van hoogwaardig materiaal, is uitgebreid getest en is het resultaat van
150 jaar van baanbrekend werk op het gebied van innovatie en ontwerp. Tevens heeft u de zekerheid, dat de
kwaliteit van elk WABCO onderdeel wordt ondersteund door een krachtig wereldwijd service netwerk.

Informatie over WABCO producten kunt u vinden in onze productcatalogus INFORM (inform.wabco-auto.com)
door invoer van het bestelnummer in het zoekveld "Product Number".
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Neem voor meer informatie aub contact op met uw WABCO partner (www.wabco-auto.com/findwabco).

2/2

1318nl

