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Kompletní řada Knorr-Bremse ventilátorových spojek je nyní dostupná v rámci zavedené aftermarketové 
obchodní sítě Knorr-Bremse.

Efektivní odvod tepla z motoru vyžaduje nejen vysoce výkonné chladiče, ale také větráky a pohony větráků, které dodá-
vají chladící vzduch tak efektivně, jak je to jen možné. Ventilátorové spojky jsou vyrobeny za účelem zajištění plynulého 
proudění vzduchu skrz chladič. V případě poruchy tohoto dílu, může dojít buď k vyšší spotřebě paliva nebo přehřátí 
motoru. Knorr-Bremse rozšířilo své portfolio nejenom o kompletní sestavy, ale také o servisní díly jako jsou větráky a 
kabely pro všechny hlavní aplikace výrobců užitkových vozidel.

Každý produkt je testován dle procesu výstupní kontroly výrobní linky pro zajištění nejvyšší možné kvality. Výkon a různé 
další parametry jsou kontrolovány za účelem zajištění bezproblémového fungování.

VENTILÁTOROVÉ SPOJKY OD KNORR-BREMSE

Ve zkratce

 › snižuje spotřebu paliva

 › prevence proti přehřátí motoru

 › srovnatelná kvalita v porovnání s OE kompo-
nenty, ověřeno důkladným testováním

 › dostupné jsou kompletní sady i jednotlivé díly
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Pneumatické

Signál k aktivaci odesílá ECU řídící 
jednotka a spuštění větráku je 

zajištěno tlakem vzduchu. V případě 
poruchy dodávky vzduchu, je spojka 

sepnuta neustále.

Použito na starších vozidlech.

Nejvíce používaný typ spojek  
použitý na velmi široké řadě vozidel.

Bimetalické

Bi-metal ve spojce přímo reaguje 
na teplotu motoru a tím aktivuje 

(spíná) spojku.

Elektromagnetické

Signál k aktivaci odesílá ECU řídící 
jednotka a spuštění větráku je 
zajištěno pomocí cívky uvnitř 
spojky. Toto řešení umožňuje 
regulaci otáček v závislosti na 

potřebě odvodu tepla.

Nejnovější typ spojky.  
Díky funkcím šetřící energii se 

používá na vozidlech splňujících 
normu EURO6.

Existují tři základní typy ventilátorových spojek v závislosti na konstrukci motoru - pneumatické, bimetalické a elektro-
magnetické. Viz. tabulka níže s bližšími detaily:

Pro maximální životnost ventilátorových spojek je nezbytně nutné pravidelně kontrolovat adaptér z důvodu jakýchkoliv 
známek poškození.
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Moosacher Strasse 80 | 80809 Munich | Germany 
Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicles 

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: www.knorr-bremsecvs.com

KAŽDÉ VOZIDLO VYPRÁVÍ SVŮJ PŘÍBĚH.

KNORR-BREMSE PŘEVODNÍK OE REFERENCÍ

Knorr-Bremse 
IAM věcné číslo OE reference Typ Výrobce vozidla Model

K187773N50 1916598 Spojka DAF CF85, XF105

K187779N50 99487209 Spojka IVECO EUROSTAR, EuroTrakker

K187821N50 51066300140 Spojka MAN TGA, TGS, TGX

K187714N50 A0002008222 Spojka MERCEDES-BENZ Actros I, Actros II, Actros III

K187704N50 7420993866 Spojka RENAULT TRUCKS Premium 2, Kerax

K187966N50 1392261 Kompletní sada SCANIA 3er, 4er, G, P, R, T

K187986N50 8149395 Kompletní sada VOLVO FH12, FL10, FM10, FM12, FM7, B7L
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