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De informatie in dit document is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving en mag derhalve niet de nieuwste release. Kijk op onze website www.knorr-bremseCVS.com voor de laatste update of neem contact op met uw lokale Knorr-Bremse-vertegenwoordiger. Het beeldmerk „K“ en de handelsmerken KNORR en KNORR-BREMSE zijn geregistreerd in de naam van Knorr-Bremse AG.
Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing; verwijzen wij u naar onze website www.knorr-bremseCVS.com voor de volledige Disclaimer. 
Let op: Als de service werkzaamheden aan een voertuig wordt uitgevoerd op basis van verstrekte informatie, is het de verantwoordelijkheid van de workshop om ervoor te zorgen het voertuig volledig is getest en volledig functioneel in orde zijn voordat het
voertuig wordt geretourneerd in dienst. Knorr-Bremse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die ontstaan als gevolg van passende tests niet uitgevoerd worden. 
Copyright © Knorr-Bremse AG - Alle rechten voorbehouden, met inbegrip van industriële eigendom toepassingen rechten. Knorr-Bremse AG behoudt elke beschikkingsrecht, zoals voor het kopiëren en overbrengen.

Olieafscheidend 
Luchtdrogerpatroon (OSC)

Conventioneel LuchtdrogerpatroonEconX® Olieafscheidend 
Luchtdrogerpatroon

Patroon Kenmerken
Aerosolscheiding prestatie +++ +++ / ++

Olieafscheiding prestatie +++ +++ / ++ +

Deeltjesafscheiding prestatie +++ +++ / ++ ++

Drogen prestatie +++ ++ ++

Aanbevolen service - interval Normaal Luchtverbruik
Hoog Luchtverbruik

Tot 36 maanden
Tot 24 maanden

Tot 24 maanden
Tot 18 maanden

Tot 12 maanden
Tot 12 maanden

Max. Werkdruk 14 bar 14 bar 14 bar
20 bar: Maximale werkdruk (II38789F004)

Voertuigtoepassing
High-end elektronische voertuigsystemen
Elektronische voertuigsystemen
Pneumatische voertuigsystemen

High-end elektronische voertuigsystemen
Elektronische voertuigsystemen
Pneumatische voertuigsystemen

Pneumatische voertuigsystemen

M39x1.5 Standaard hoogte (165 mm) K039454 K039454X00
II40100F
K001185
Lage temperatuur (-45°C)

M39x1.5  Standaard hoogte (165 mm)  
Links schroefdraad

K039453
K137956K50

K039453X00
K137956X50

M41x1.5 Standaard hoogte (165 mm) K039455 K039455X00

M41x2.0 Standaard hoogte (165 mm) K102196

M41x1.5 Gereduceerde hoogte (135 mm) II41300F

M42x1.5 Standaard hoogte (165 mm) K147320
Maximale werkdruk 20 bar

II38789F004
Maximale werkdruk 20 bar

G 1 1/4     Standaard met moer (178 mm)          SW 30 K115979X00 K087957

M39x1.5  Standaard met moer (178 mm) 
DAF kleine afdichtring     SW 30 K096383 

Patroon inzetstuk voor bayonet toepassing
Inclusief zeef K096837K50

Voor meer informatie bezoek ons website: www.knorr-bremseCVS.com
KEEP IT RUNNING

135 mm

KEEP IT RUNNING
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