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OPTIFLOW™ TAIL –
Η ΝΕΑ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ
Από το 2012, η WABCO έχει προσφέρει την αεροδυναμική γκάμα
προϊόντων OptiFlow™.
Μέχρι τώρα, η σειρά WABCO Optiflow ™ επεκτείνεται με το
OptiFlow™ Tail - ένα αεροδυναμικό εξάρτημα για το πίσω μέρος ενός
ρυμουλκούμενου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – OPTIFLOW™ TAIL










Με την εγκατάσταση Optiflow ™ Tail, ένα ρυμουλκούμενο
μπορεί να εξοικονομήσει έως και 1,1 l / 100 km στα καύσιμα
στις υψηλές ταχύτητες έως και 2,8 τόνων εκπομπών CO2
ετησίως. Optiflow ™ Tail είναι η καλύτερη επίδοση 50
εκατοστών ουριαίας επέκτασης στην Ευρώπη.
Γρήγορη ανάπτυξη και αναδίπλωση. Χρειάζονται περίπου 15
δευτερόλεπτα για να αναπτύξετε το σύστημα
Επιτρέπει στις πίσω πόρτες ανοίγμα γωνίας έως 260 μοίρες.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, παραμένει δυνατή η
κανονική λειτουργία συγκράτησης των οπίσθιων θυρών.
εύκολη προσαρμογή (όχι ψυγεία) και απλό στην
εγκατάσταση.
Συνδέσεις έχουν βελτιστοποιηθεί για ένα σύνολο 24 οπών,
δηλαδή 12 τρύπες ανά θύρα. Το όλο σύστημα είναι
συνδεδεμένο μόνο προς την επιφάνεια της πόρτας.
Τα πλαστικά εξαρτήματα και ανταλλακτικά χάλυβα έχουν δοκιμαστεί για να αντέχουν σε 1.000.000 χλμ
καθημερινής χρήσης.

Tail

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η ουρά μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα ρυμουλκούμενα, συμπεριλαμβανομένων κουρτίνες, ψυγεία , mega και
box-ρυμουλκούμενα, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:




Κατασκευής μετά Νοέμβρης 2012 (έγκριση τύπου που απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις)
Πίσω ανοιγόμενες πόρτες
Το ρυμουλκούμενο έχει επιβεβαιωθεί ως κατάλληλο στην παρακάτω λίστα με τις διαθέσιμες
διαμορφώσεις ή από την WABCO
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ:
ΨΥΓΕΙΑ, ΠΛΑΪΝΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ Ή BOX ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ
Η κύρια διαφορά μεταξύ των παραλλαγών σχετίζεται με το συνολικό πλάτος του ρυμουλκούμενου. Για το λόγο
αυτό, παραλλαγές για τα ψυγεία οχήματα έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν συνολικά 2.600 mm, πλάτος
τρέιλερ, ενώ οι παραλλαγές για ρυμουλκούμενο κουτί καλύπτει πλάτος μέχρι 2550 χιλιοστών.
Η δεύτερη διαφορά αφορά τη θέση της λαβής ασφάλισης της πόρτας στο τρέιλερ. Όσο υψηλότερη είναι αυτή,
τόσο μικρότερο το μήκος τηυ πλευρικού πλαισίου, αποφεύγοντας έτσι παρεμβολές κατά τη λειτουργία της ουράς.
Γενικά, τα ρυμουλκούμενα ψυγεία έχουν τις λαβές ασφάλισης στην πόρτα, ενώ τα ρυμουλκούμενα κουτιά έχουν
αυτές τις λαβές κάτω από τις πόρτες.
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1275 mm

1300 mm

Πλαίσια για
κουτί-, mega- και
πλαινές
κουρτίνες

Πλαίσια για
ψυγεία

2696 mm

2315 mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
Για να αποφευχθούν παρερμηνείες όσον αφορά τη συμβατότητα της ουράς, όλες οι παραλλαγές που φαίνονται
παρακάτω συνδέονται με μεμονωμένες OETs.

WABCO
Κωδικός

Έλεγχος
συμβατότητας
OET

παραλλαγή
όνομα
EU50

Mega
Box

Mega
Curtain

Mega
Reefer

Curtain

Box

Reefer

182 200 001 0

Krone / Kögel /
Berger

VA

-

✓

-

✓

-

-

182 200 006 0

Krone / Kögel

VA Box

-

-

-

-

✓

-

182 200 004 0

Krone

VD

-

-

-

-

-

✓

182 200 005 0

Schmitz Cargobull

VE

-

✓

-

✓

-

-

182 200 007 0

Schmitz Cargobull

VE Box

-

-

-

-

✓

-

ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ρυμουλκούμενα ψυγεία δεν είναι κατάλληλα για τη μετασκευή καθώς τα μονωτικά πάνελ μπορεί να υποστούν
ζημιά. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ελέγξετε το
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Φυλλάδιο προϊόντος
Installation manual Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, την αεροδυναμική τεχνολογία και τα τελευταία νέα,
παρακαλούμε επισκεφθείτε WABCO OptiFlow™ (www.wabco-optiflow.com).
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον WABCO partner για περισσότερες πληροφορίες (www.wabcoauto.com/findwabco).
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