ECO Air Compact

- 50 %

BPW jest wiodącym na świecie producentem inteligentnych układów jezdnych do przyczep
i naczep. Posiada w ofercie kompletne zestawy, poczynając od osi, przez zawieszenie
i hamulce, a kończąc na elektronicznych układach sterowania hamulcami i systemach
telematycznych. Celem BPW jest zaproponowanie rozwiązań, które będą korzystne dla
użytkownika. Zawsze stawiamy na bezkompromisową jakość przejawiającą się w wysokiej
niezawodności i trwałości, na konstrukcje zoptymalizowane pod względem wagowym
i obsługowym, obniżające koszty eksploatacji, na doradztwo techniczne i gęstą sieć
fachowych serwisów, aby wsparcie techniczne było szybkie i łatwo dostępne. Dlatego
możecie być Państwo pewni, że z BPW podążacie zawsze ekonomiczną drogą.
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My podazamy zawsze
ekonomiczna droga

RTS-RIEGERTEAM.PL

Nowe zawieszenie modułowe ECO Air COMPACT z lekkimi kompozytowymi
zbiornikami powietrza ECO Air – tworzą optymalnie dobrany system i nowy standard
9 tonowych osi w eksploatacji długodystansowej on-road. Każdy element to:
100% jakości BPW, wieloletnie doświadczenie w budowie układów jezdnych i wiele
innych zalet. Te solidne podstawy pozwoliły stworzyć system prostszy, lżejszy
i szybszy w montażu. Niezależnie, czy podczas produkcji pojazdu, eksploatacji
na drodze, czy późniejszej obsługi - ECO Air COMPACT zapewnia zawsze lepszą
ekonomikę eksploatacji.

ECO Air Compact
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BPW ECO AIR COMPACT:
Szybciej, łatwiej, Lzej

nOWY

Standard

Nowa konstrukcja układu
podnoszenia osi
– krótszy czas montażu

- 60 %
Niska masa zbiorników powietrza
z kompozytu tworzyw sztucznych
- większa ładowność pojazdu

- 50 %

100 %

Ograniczona liczba elementów
- mocna i trwała konstrukcja

Bezobsługowe połączenie
osi z zawieszeniem
– niższe koszty obsługi

- 30 %
Mniej wersji zawieszeń
– większa uniwersalność
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Ekonomia w Kazdym DETALU
ECO Air COMPACT zostało opracowane tak, by ułatwić proces produkcji
pojazdów. Montaż pojazdu z nowym zawieszeniem można zoptymalizować
jeszcze bardziej. Mniejsza liczba wersji i krótsze czasy montażu obniżają koszty
produkcji. Zastosowanie ECO Air COMPACT przynosi korzyści także użytkownikom
pojazdów. Kompletny system modułowy, wraz z kompozytowymi zbiornikami
powietrza ECO Air, jest całkowicie bezobsługowy, a poszczególne elementy
zawieszenia można swobodnie wymieniać. Zapewniają to innowacyjne elementy,
takie jak diagonalne połączenia śrubowe, czy specjalne tuleje metalowo-gumowe
o zwiększonej trwałości – wszystko dla osiągnięcia długiej i ekonomicznej
eksploatacji pojazdu.

ECO Air Compact

Zalety
30 % mniej wersji zwiększa uniwersalność
50 % krótszy czas montażu nowego mechanizmu podnoszenia osi
50 % mniej elementów zawieszenia zapewnia wysoką trwałość i długie użytkowanie
100 % bezobsługowe połączenie osi z zawieszeniem redukuje koszty obsługi
60 % lżejsze od stalowych zbiorniki powietrza z tworzywa sztucznego
		
wzmacniane włóknem szklanym zwiększają ładowność pojazdu

NOWY ZBIORNIK POWIETRZA ECO AIR
ECO Air, nowe zbiorniki powietrza z kompozytu tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym są o 60%
lżejsze od zbiorników stalowych (dla zbiorników 2x60 litrów). Nowoczesne kompozytowe materiały wraz z opatentowanym procesem produkcyjnym zapewniają wyjątkową trwałość produktu.

MNIEJ ELEMENTów
Wieksza oszczednosc
Zawieszenie ECO Air COMPACT przeznaczone jest dla osi 9 tonowych
w eksploatacji on-road zarówno z hamulcami tarczowymi, jak i bębnowymi.
Wybierając jedynie spośród: 2 wsporników, 2 wahaczy i 3 wsporników miecha
można skonstruować szeroki zakres zawieszeń. Mniejsza liczba elementów
upraszcza dobór zawieszeń oraz ogranicza koszty magazynowania i produkcji.
Zawieszenie pneumatyczne ECO Air COMPACT (AC)
Wysokość jazdy*

Wspornik

Wersja

Miech

145 –175

NOWA MODUŁOWA KONSTRUKCJA

ACAU

Główne elementy zawieszenia ECO Air COMPACT to
dwuczęściowy odlewany wahacz i tuleja metalowo-gumowa.
ECO Air COMPACT jest szczególnie trwałą konstrukcją dzięki
zredukowanej liczbie elementów zawieszenia, optymalnemu
przenoszeniu sił przez diagonalne połączenia śrubowe
i współpracę zawieszenia z belką osi w czterech punktach
podparcia. Dodatkową zaletą jest brak połączeń spawanych,
co umożliwia łatwą wymianę poszczególnych części.

185 – 215
ACAM

NOWY DWUSTRONNY
MECHANIZM PODNOSZENIA OSI

240
ACBM
270 – 300

Wstępnie zmontowany mechanizm podnoszenia osi jest
przygotowany do zamontowania na wsporniku lub wahaczu
kilkoma prostymi czynnościami. Koszty montażu są o 50%
niższe niż dla dotychczasowych wykonań.

330 – 390
ACBO
*pusty bez powietrza
Belka osi 120x10

Opcje

ET 0

ET 120

Hamulec bębnowy

Hamulec tarczowy

SN 4218

TSB 3709

- dwustronne boczne urządzenie podnoszenia osi
- miech typu Kombi dla transportu kombinowanego
- miech długoskokowy

TSB 4309

GWARANCJA ECO PLUS
NOWA TULEJA STALOWO-GUMOWA
Specjalnie zaprojektowana asymetryczna, lita tuleja stalowo-gumowa
zdolna jest przenieść wszelkie zadane jej obciążenia. Gwarantuje
optymalne wzdłużne i poprzeczne prowadzenie osi zapewniając
wysoki komfort jazdy i niskie zużycie ogumienia. Doskonałe
przenoszenie obciążeń i równomierne odkształcenia zapewniają
bezproblemową i długotrwałą eksploatację.

5 + 3 lata gwarancji bez limitu przebiegu
– na terenie całej Europy

ECO Air – kompozytowe zbiorniki powietrza*
Pojemność

Średnica

Długość

Masa

30 l

276 mm

628 mm

5,4 kg

60 l

396 mm

650 mm

9,2 kg

40 l

276 mm

807 mm

6,4 kg

80 l

396 mm

824 mm

10,9 kg

60 l

276 mm

1077 mm

7,6 kg

100 l

396 mm

999 mm

12,7 kg

60 l

310 mm

960 mm

9,6 kg

120 l

396 mm

1173 mm

14,8 kg

*inne wersje dostępne na indywidualne zamówienie

Pojemność

Średnica

Długość

Masa

