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Představujeme Vám nový asymetrický brzdový kotouč určený k
aplikacím na brzdách SB/SN7 pro Daimler
Co je nového?

Nový brzdový kotouč nabízí inovativní “T-Pillar” technologii namísto původní “O-Pillar” technologie,
a asymetrický ventilační kanál.
Jaké jsou benefity?
- Zlepšený průtok vzduchu odvádějící teplo z kotouče
- Lehčí kotouč
- Optimální pracovní teplotu
- Snížené opotřebení brzdového obložení
- Lepší odolnost proti prasklinám vzniklých přehřátím
-

To vše bez dopadu na servisní intervaly- minimální tloušťka zůstává 37mm.

Brzdový kotouč II376380061 a K050084 jsou nahrazeny K075758

“O-Pillar”

“T-Pillar”

Ofset
Centrální osa
disku

Centrální
osa kanálu

Servis
V případě potřeby výměny kotouče, Knorr-Bremse doporučuje vyměnit
oba dva kotouče na nápravě.
Pro optimální aplikaci brzdových desek naleznete bližší informace v aplikaci - Knorr-Bremse
vyhledávač brzdových desek - www.knorr-bremsecvs.com/brakepadfinder

Změny v tomto dokumentu jsou vyhrazeny i bez předchozího upozornění. Tištěná kopie tohoto dokumentu nemusí být aktuální verzí. Pro aktuální verzi tohoto dokumentu navštivte prosím www.knorr-bremseCVS.com,
případně kontaktujte Vašeho zástupce Knorr-Bremse. Figurativní značka "K" a ochranné známky KNORR a KNORR-BREMSE jsou registrovány jménem Knorr-Bremse AG. Další práva a podmínky uplatněna; pro více
informací navštivte naše stránky www.knorr-bremseCVS.com sekce “Dokumentace”.
Poznámka: Jsou-li na základě informací, uvedených v tomto dokumentu, prováděny servisní práce na vozidle, je odpovědností dílny zajistit, že vozidlo bude plně otestováno a bude zajištěno, že se vozidlo bude nacházet
v plně provozuschopném stavu před jeho opětovným nasazením do provozu. Knorr-Bremse nepřebírá žádné ručení za problémy, které vzniknou kvůli tomu, že se jmenované testy neprovedou.
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