
NEJNOVĚJŠÍ ČLEN RODINY 
AIR SYSTEM PROTECTOR WABCO

Air System Protector INSERT

O společnosti WABCO
WABCO (NYSE: WBC) je předním světovým dodavatelem technologií 
a služeb, které zvyšují bezpečnost, výkonnost a konektivitu užitkových 
vozidel. Společnost WABCO byla založená před téměř 150 lety a i nadále 
si udržuje postavení průkopníka na poli pokrokových inovací v oblasti 
pokročilých asistenčních systémů pro řidiče, brzdových systémů, systémů 
kontroly stability, odpružení, automatizovaných převodových systémů 
a aerodynamiky.
V rámci spolupráce s odvětvím dopravy, které hledá cesty k nezávislým 
způsobům řízení, i společnost WABCO pomocí moderních systémů 
řízení vozového parku a mobilních řešení unikátním způsobem propojuje 
nákladní automobily, přívěsy, nakládací systémy, řidiče, obchodní partnery 
a provozovatele vozových parků. V roce 2016 vykázala společnost WABCO 
obrat ve výši 2,8 miliardy dolarů. Společnost WABCO sídlí v belgickém 
Bruselu a má 13 000 zaměstnanců ve 40 zemích.
Více informací naleznete na www.wabco-auto.com.
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ZVOLTE SERVIS A KVALITU WABCO
Každý produkt WABCO je výsledkem 150-ti leté historie vynikajících výsledků společnosti WABCO 
na poli inovací a designu. To znamená, že všechny produkty WABCO jsou vždy vyrobeny z vysoce 
kvalitních materiálů a důkladně testovány, než jsou uvedeny do světa. Kromě toho Vám celosvětová 
distribuční síť nabízí prémiové globální služby, včetně rychlé dodávky a spolehlivé dostupnosti.



WABCO AIR SYSTEM PROTECTOR INSERT

NA KVALITĚ VZDUCHU ZÁLEŽÍ
Pro minimalizaci prostojů nákladních vozidel, omezení nákladů na údržbu a zajištění spolehlivosti 
a dlouhé životnosti by měla být patrona vysoušeče vzduchu vždy v optimální kondici. Patrony vysoušeče 
vzduchu WABCO jsou navrženy pro nejvyšších norem jakosti, aby pneumatické systémy fungovaly na 
optimální úrovni výkonnosti. 
To pomáhá tomu vozidlům zůstávat na silnici a mimo servisní dílny.

Pro bezpečný a efektivní 
provoz vozidel v náročných 
provozních podmínkách

Pro bezpečný a efektivní 
provoz vozidel v náročných 
provozních podmínkách

2 roky
doporučený servisní interval 
(za normálních podmínek)

2 roky
doporučený servisní interval 
(za normálních podmínek)

Pro bezpečný a efektivní 
provoz vozidel v nejnáročnějších 

provozních podmínkách

3 roky
doporučený servisní interval 
(za normálních podmínek)

1 Bajonetový kroužek

2 Stávající kryt patrony Volvo/Renault

3 WABCO Air System Protector INSERT 

4 Hlavní sítko WABCO

5 Uzavírací šroub
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• V tomto konkrétním případě se nahrazuje pouze 
aktivní vnitřní část a vkládá se do stávajícího 
krytu patrony Volvo/Renault, která se tak může 
znovu použít.

• Má jedinečné šestiúhlé bajonetové všesměrové 
provedení, které zkracuje dobu instalace.

• Je 100% kompatibilní s elektronickými 
pneumatickými jednotkami Volvo/Renault.

• Nabízí jednoduchou a přesnou instalaci 
a optimální výkon.

• Prémiová kvalita za konkurenční cenu.

NEJNOVĚJŠÍ ČLEN RENOMOVANÉ 
RODINY WABCO AIR SYSTEM PROTECTOR

PATRONY WABCO AIR SYSTEM PROTECTOR
• Se špičkovou koalescenční technologií WABCO.
• Vysuší vzduch, ale také zachytává olej a jemný aerosol.
• Odděluje 99,95 procenta všech kontaminujících částic ze vzduchu.
• Nabízí špičkový vysoušecí výkon ve svém odvětví a skvělé oddělování oleje.
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OE ČÍSLO DÍLU ZÁKLADNÍHO ZAŘÍZENÍ ZNAČKA ORIGINÁLNÍHO DÍLU OBJEDNACÍ ČÍSLO WABCO

K096837K50 Knorr 432 901 500 2

21412848 Volvo 432 901 500 2

22223804 Volvo 432 901 500 2

7421412846 Renault 432 901 500 2

7422223805 Renault 432 901 500 2

NOVINKA

AIR SYSTEM PROTECTOR INSERT

Aktivní vnitřní část patrony, 
která se vkládá do elektronických 

pneumatických systémů Volvo 
a Renault

AIR SYSTEM PROTECTOR

Patrona pro většinu 
elektronických a mechanických 

pneumatických systémů 
na trhu

AIR SYSTEM PROTECTOR PLUS

Patrona pro většinu 
elektronických a mechanických 

pneumatických systémů 
na trhu


