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Kromě toho, že Knorr-Bremse dodává originální díly pro elektronický brzdový systém EBS7 do prvovýroby na 
Scania Truck aplikace, je nyní také dostupná produktová řada EBS7 komponentů rovněž pro nezávislý aftermarket.

Knorr-Bremse neustále pracuje na zdokonalování svého produktového portfolia a servisních konceptů v souladu s požadavky 
zákazníků a trhu za účelem optimálního pokrytí různých vozidlových aplikací a regionálních rozdílů. Systém EBS7 pro aplikace 
Scania je první uvedený do OE v roce 2015 a od té doby bylo dodáno více než 195 000 kusů.

Za účelem kontinuálního poskytování co nejlepšího zákaznického servisu, Knorr-Bremse nyní nabízí následující EBS7 
komponenty v aplikaci Scania Truck pro aftermarket:

• pedálové brzdiče (FBM)

• jednokanálové modulátory

• dvoukanálové modulátory

• brzdiče přívěsu (TCM)

• ovládací jednotky (ECU)

Následující strany obsahují přehled všech komponentů pro vozidla Scania vybavených Knorr-Bremse EBS7 brzdovým systémem. 
Přehled také zahrnuje odpovídající servisní díly nebo každý příslušný modul.

NOVÉ KOMPONENTY EBS7 PRO IAM
EBS7 KOMPONENTY PRO APLIKACE SCANIA

Ve zkratce

 › samostatně dostupné komponenty

 › perfektní pasující a kompatibilní

 › OE kvalita
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Knorr-Bremse IAM 
věcné číslo

Knorr-Bremse OE 
věcné číslo

Scania OE  
reference * Servisní díly Servisní sady

Pedálový brzdič (FBM)
K055628N50 
 

K055628N05 2263181

Jednokanálový modulátor  
EPM (1Ch)
K050214N50 
 

K050214N05
2263182
2447827
2653379

Boční kryt
K045926K50

Tlumič hluku
K000847K50

Filtr (balení 10ks)
K004904K50

Dvoukanálový modulátor 
EPM (2Ch)
K125218N50 
 

K050212N05
K050213N05

2263183
2447828
2653385
2263184
2447829
2653386
2447835
2653387

Brzdič přívěsu (TCM)
K103131N50 
 

K103131N05 2199282

- Kompatibilní s NEO a KTS diagnostikou - Zálohovaný díl

PŘEHLED EBS7 KOMPONENTŮ PRO SCANIA APLIKACE
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Copyright © Knorr-Bremse AG 
Všechna práva vyhrazena, včetně práv průmyslového vlastnictví. Knorr-Bremse AG si 
vyhrazuje veškerá dispoziční práva jako například kopírování a předávání.

Vyloučení odpovědnosti
Zde uvedené informace jsou určeny výhradně k  použití kvalifikovanými odborníky 
z průmyslu užitkových vozidel a nesmí být předány třetím osobám.
Všechna doporučení ohledně výrobků, jejich údržby a využití se vztahují na výrobky 
Knorr-Bremse a neplatí pro výrobky jiných výrobců.
Tyto informace nepokrývají všechny oblasti a nepřebírá se žádná odpovědnost 
z  důvodu využití těchto informací. Ohledně správnosti, úplnosti a aktuálnosti dat 
nemůžeme přebrat žádnou odpovědnost ani nabídnout záruku. Na základě informací 
se nepřislibují žádné záruky, nebo zaručené vlastnosti ve spojení s popsanými výrobky 
nebo systémy.
Na základě informací, jejich využití, uvedených doporučení nebo rad, se nemůže 
přebrat žádné ručení. Ručení za škody, nebo ztráty, jsou zásadně vyloučena, nebyly-
li námi způsobeny úmyslně, nevznikly-li naši nedbalostí, nebo když platí obligátní 
zákonné předpisy.
Pro právní spory, zakládající se na použití těchto informací, je směrodatné německé 
materiální právo.
Tento Disclaimer / Omezení / vyloučení odpovědnosti je překladem německého textu 
do českého jazyka. Německý text je směrodatným pro všechny právní účely..

Poznámka 
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.

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.

Aktuální informace o našich produktech naleznete na 
webových stránkách: truckservices.knorr-bremse.com

Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicles 
Moosacher Strasse 80 | 80809 Munich | Germany
Tel: +49 89 3547-0
Fax: +49 89 3547-2767
truckservices.knorr-bremse.com

Knorr-Bremse 
IAM věcné číslo

Knorr-Bremse OE 
věcné číslo

Scania OE  
reference * Servisní díly Servisní 

sady

Elektronická řídící  
jednotka (ECU)
0486110502N50 
 0486110004N05

0486110005N05
0486110048N05
0486110049N05
0486110051N05
0486110052N05
0486110100N05
0486110101N05

2263004
2431629
2447822
2530922
2263005
2431631
2447824
2530946
2594185
2594187
2561589
2561590
2789422
2789427

ECU ochranný kryt

K109136K50

Uchycení krytu

K098807K50

Uchycení kabelu

K098806K50

Senzor natočení kol (SAS)
K097326N50 
 

K097326N49
K097326N05

K097326N49
K097326N05

- Kompatibilní s NEO a KTS diagnostikou - Zálohovaný díl

PŘEHLED EBS7 KOMPONENTŮ PRO SCANIA APLIKACE

Všechny modulátory a ECU jsou kompatibilní pouze s NEO Green diagnostikou SW verze 18.x (vydáno 09.2020) a NEO Orange 
Alltrucks diagnostikou SW verze 18.1 (vydáno 09.2020).

* Poznámka: Scania OE reference slouží pouze k identifikaci odpovídajícího IAM věcného čísla. Jedná se o informaci bez právní záruky.
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