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ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ MAXX™22T
ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ SCHMITZ CARGOBULL
Η γκάμα προϊόντων MAXX™ της WABCO σε δισκόφρενα
πεπιεσμένου αέρα διευρύνεται με νέα και βελτιωμένα MAXX™22T,
ειδικά σχεδιασμένα για ρυμουλκούμενα, τα οποία χρησιμοποιούνται
ήδη από τον Ιούλιο 2013 στην εν σειρά παραγωγή της Schmitz
Cargobull AG.
Φρένο
MAXX™22T

Κωδικός προϊόντος
WABCO

Schmitz

Φρένο αριστερά

640 222 001 0

1156800

Φρένο δεξιά

640 222 002 0

1156802

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ
Το δισκόφρενο MAXX™22T διαθέτει μία νέα ολόσωμη σιαγόνα και
μία νέα ενισχυμένη μονάδα σύσφιξης μονής σφραγίδας,
επιτρέποντας υψηλές ροπές πέδησης μέχρι και 21.000 Nm και
διασφαλίζοντας μέγιστη ασφάλεια κατά την οδήγηση.

Δισκόφρενο πεπιεσμένου αέρα
MAXX™22T

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Το δισκόφρενο MAXX™22T βελτιώνει, επιπλέον, τη σχέση βάρους-απόδοσης της τεχνολογίας πέδησης
ρυμουλκούμενων μονής σφραγίδας PAN™ της WABCO, γνωστό ως ένα εκ των πιο επιτυχημένων φρένων
πεπιεσμένου αέρα του κλάδου.
Η μέχρι και 4 κιλά (–11 %) μείωση του βάρους σε σχέση με την προηγούμενη γενιά φρένων των
ρυμουλκούμενων μειώνει την κατανάλωση καυσίμου, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Το σχέδιο ανταλλακτικών για τα MAXX™22T δημιουργήθηκε βάσει του δοκιμασμένου σχεδίου για τη σειρά PAN.

© 2015 WABCO Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Ο τακτικός έλεγχος και η συντήρηση με γνήσια εξαρτήματα της WABCO διασφαλίζουν μία μακρόχρονη και
απρόσκοπτη λειτουργία.



Τα πατενταρισμένα ελατήρια ανασχέσεως επιτρέπουν την ασφαλή συγκράτηση των τακακιών στη θέση
λειτουργίας τους.
Ευελιξία στην αντικατάσταση: τόσο η μονάδα επαναφοράς όσο και ο δείκτης φθοράς μπορούν να
αντικατασταθούν χωριστά.

Ανταλλακτικό

Κωδικός προϊόντος

Σημειώσεις

WABCO

Schmitz

Ανταλλακτικό φρένο MAXX™22T (χωρίς
τακάκια)

640 222 003 0
640 222 004 0

1199856
1199857

Φρένο αριστερά
Φρένο δεξιά

Σετ επισκευής τακακιών

640 222 923 2

1195232

Ανά άξονα

Δείκτης φθοράς

640 222 925 2

1199859

Ανά φρένο
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Ανταλλακτικό

Κωδικός προϊόντος

Σημειώσεις

WABCO

Schmitz

Σετ επισκευής φλαντζών και κοχλιών
οδήγησης

640 222 928 2

1199858

Ανά φρένο

Σετ επισκευής φλαντζών

640 175 920 2

1068160

Ανά φρένο

Σετ επισκευής πλακών ώσης

640 225 926 2

1146640

Ανά άξονα

Εργαλείο (απαιτούνται και τα δύο σετ)

640 195 522 2
640 322 522 2

–
–

Βασικό σετ εργαλείων
Σετ εργαλείων MAXX™

Το έντυπο "Οδηγίες συντήρησης για MAXX™22T" (815 220 216 3) διατίθεται ως αρχείο PDF.
Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της WABCO μπορείτε να βρείτε στον κατάλογο προϊόντων μας INFORM
(inform.wabco-auto.com), εισάγοντας τον κωδικό προϊόντος στο πεδίο αναζήτησης "Κωδικός προϊόντος".

© 2015 WABCO Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδιο για εσάς συνεργάτη της WABCO (www.wabcoauto.com/findwabco).
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