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Změny informací zde uvedených 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 uplatněny; pro plné znění vyloučení odpovědnosti navštivte naše stránky www.knorr-bremseCVS.com. 
Poznámka: Jsou-li na základě zde uvedených informací 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. 
Copyright © Knorr-Bremse AG - všechna práva vyhrazena, včetně práv průmyslového vlastnictví. Knorr-Bremse AG si vyhrazuje veškerá dispoziční práva jako například kopírování a předávání..

Filtrační patrony s odlučováním oleje 
(OSC)

Konvenční filtrační patronyEconX® patrony s odlučováním oleje

Vlastnosti patron
Účinnost odlučování aerosolu +++ +++ / ++

Účinnost odlučování oleje +++ +++ / ++ +

Účinnost odlučování nečistot +++ +++ / ++ ++

Účinnost vysoušení +++ ++ ++

Doporučený servisní interval Běžná spotřeba vzduchu
Vysoká spotřeba vzduchu

až do 36 měsíců
až do 24 měsíců

až do 24 měsíců
až do 18 měsíců

až do 12 měsíců
až do 12 měsíců

Maximální pracovní tlak 14 bar 14 bar 14 bar
20 bar: Maximální provozní tlak (II38789F004)

Technologické použití na vozidlech
Nejmodernější mechatronické systémy vozidel
Mechatronické systémy vozidel
Pneumatické systémy vozidel

Nejmodernější mechatronické systémy vozidel
Mechatronické systémy vozidel
Pneumatické systémy vozidel

Pneumatické systémy vozidel

M39x1.5 Standardní výška (165 mm) K039454 K039454X00
II40100F
K001185
Nízké teploty (-45°C)

M39x1.5  Standardní výška (165 mm)  
Levý závit

K039453
K137956K50

K039453X00
K137956X50

M41x1.5 Standardní výška (165 mm) K039455 K039455X00

M41x2.0 Standardní výška (165 mm) K102196

M41x1.5 Snížená výška (135 mm) II41300F

M42x1.5 Standardní výška (165 mm) K147320
Maximální provozní tlak 20 bar

II38789F004
Maximální provozní tlak 20 bar

G 1 1/4     Výška s šestihranem (178 mm) SW 30 K115979X00 K087957

M39x1.5  Výška s šestihranem (178 mm) 
Menší těsnící kroužek pro DAF    SW 30 K096383 

Vložka pro patronu s bajonetem
včetně hlavního sítka K096837K50

Pro více informací navštivte: www.knorr-bremseCVS.com
KEEP IT RUNNING

135 mm

KEEP IT RUNNING
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