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Od roku 2010 společnost Knorr-Bremse dodávala elektronický modul dodávky vzduchu pro Volvo hybridní a 
elektrické autobusy. Druhá generace modulů těží ze zdokonaleného designu a optimalizované řady servis-
ních sad.

Čerpajíce z mnoha let vývoje a zkušeností v rámci kolejových a autobusových aplikací, se Knorr-Bremse šroubový 
kompresor 2. generace honosí nejvyšší kvalitou. Použitý v elektrických a hybridních autobusech 2. generace zlepšuje 
pocit z jízdy díky nízkým vibracím a hladině hluku.

Rovněž představujeme novou servisní strategii obsahující 18 různých servisních sad. Nové servisní sady zahrnují všechny 
nezbytně nutné komponenty pro širokou škálu specifických oprav s důrazem na efektivnost nákladů.

KNORR-BREMSE ŠROUBOVÝ KOMPRESOR 2. GENERACE 
PRO VOLVO HYBRIDNÍ & ELEKTRICKÉ AUTOBUSY A BYD ELEKTRICKÉ AUTOBUSY

Ve zkratce

 › nová technologie dostupná pouze v 
Knorr-Bremse

 › specifický vývoj pro OE

 › dlouholeté znalosti šroubových kompresorů 
těžící ze segmentu kolejových vozidel

 › optimalizovaný design šroubů
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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.

PŘEHLED KOMPRESORU A SERVISNÍCH SAD

Čísla dílu kompresoru

Věcná čísla servisních sad

V tabulce níže naleznete přehled věcných čísel kompresoru a odpovídajících servisních sad.

Za účelem zajištění nejvyšší kvality a optimálního servisu, Knorr-Bremse vyvinulo specifický servisní koncept pro šroubový 
kompresor. Servisní sady pokrývají širokou škálu možných servisních úkonů s důrazem na optimalizaci nákladů a aplikací.

Poznámka:  OE reference slouží pouze ke správné identifikaci odpovídajícího IAM věcného čísla. Jedná se o informaci bez 
právní záruky.

Servisní sada Knorr-Bremse  
IAM věcné číslo

OSC patrona K149537K50
Odlučovač oleje K149539K50
Přední příruba K149544K50
Olejový chladič K149546K50
Sada těsnění K149548K50
Senzor hladiny oleje K149550K50
Kabelový svazek K149554K50
Pojistný ventil K149557K50
Olejové zátky (x4) K149559K50

Nové Knorr-Bremse  
IAM věcné číslo

Knorr-Bremse  
věcné číslo OE reference

K136000N50  €

K136000N07 22685069

K162141A 12302016-00

K162141B 12301995-00

K162141C  12365746-00

K162141D 12491488-00

K162141E 12505551-00

€ - Zálohovaný díl

Servisní sada Knorr-Bremse  
IAM věcné číslo

Výpustní hadice K149562K50
Sada spojek K149564K50
Ventil minimálního tlaku K149566K50
Tlakový přepouštěcí ventil K149568K50
Výstupní zpětný ventil K149570K50
Vstupní zpětný ventil K149572K50
Spojka hřídele K149611K50
Olejová zátka (x1) K190839K50
Kanystr oleje (20l) K171126K50
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