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NÁŘADÍ PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ POŽADAVKY
NOVÝ SERVISNÍ KUFR PRO KOTOUČOVÉ BRZDY KNORR-BREMSE
Knorr-Bremse TruckServices dodává vlastníkům vozidel, servisním centrům a distributorům vysoce kvalitní
produkty a servisní řešení pro užitková vozidla všech typů a stáří.
Tímto zajišťuje, že je každé užitkové vozidlo připraveno zpět do provozu tak rychle a v perfektním stavu, jak je to
jen možné. Aby byl servis a údržba vozidla nejen bezpečná a rychlá, ale rovněž nákladově efektivní, Knorr-Bremse
TruckServices průběžně rozšiřuje svou nabídku speciálního a doplňkového nářadí pro údržbu.
Nový Knorr-Bremse servisní kufr pro kotoučové brzdy obsahuje všechny speciální přípravky nutné pro profesionální
opravy a údržbu Knorr-Bremse třmenů typů SB6/SN6 & SB7/SN7/SK7/SM7/SL7/ST7, tím je tento servisní kufr
nepostradatelnou pomocí pro servisní centra. Byl vyvinut ve spolupráci s předním specialistou na servisní nářadí, všechny
komponenty nabízí optimální kvalitu pro nejvyšší standardy, robustní design a jsou dokonale tvarované a funkční.

Ve zkratce
›› vyvinutý ve spolupráci s přední společností
specializující se na nástroje a nářadí
›› snadnější, bezpečnější, rychlejší a více nákladově efektivní údržby a opravy
›› robustní design pro každodenní úkoly servisních center
›› perfektně uspořádaný & snadná přeprava
›› podrobný servisní návod dostupný online
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S vybavením montážními přípravky servisního kufru K158880K50 pro Knorr-Bremse 19,5" & 22,5" Truck, Bus a návěsové
kotoučové brzdy, třmeny a EconX třmeny můžete profesionálně vykonávat následující servisní operace:
›› Montáž tlačítek a manžet
›› Výměna vnitřního těsnění
›› Výměna ložisek třmenu
›› Výměna kompletních třmenů
Pro správné používání nářadí si přečtěte odpovídající servisní manuál (viz. tabulka níže). UP2DATE informace o našich
produktech naleznete na webu www.knorr-bremsecvs.com

Typ brzdy

Servisní manuál

SB6...
SB7...

C16352-G #

SN6...
SN7...
SK7...

Y006471-G #

SL7...
SM7...

Y081564-G #

ST7...
Y173241-G #
# - odkáže web na nejnovější verzi

K158880K50 SERVISNÍ KUFR PRO KOTOUČOVOU BRZDU
Obsahuje všechny speciální nástroje požadované pro profesionální opravy a údržby Knorr-Bremse kotoučových brzd.
19,5"

SB6, SN6

22,5"

SB7, SBN7, SM7 / SL7, SK7, ST7
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19 mm

Brake type
Bremse typ

TB01

TB16

TB03

TB17

30 mm

TB18

TB07

TB09

TB08

TB19

Service Manual
Serviceanleitung

SB6...
SB7...
SN6...
SN7...
SK7...
SL7...
SM7...
ST7...

C16352-G #
Y006471-G #
Y081564-G #
Y173241-G #

# - Refer to website for latest revision
# - aktueller Revisionsstand siehe Webseite

TB04

www.knorr-bremseCVS.com

TB20
19 mm

TB21

TB05

27 mm

TB11

TB10

TB14
TB02

Safety and Environment Guidelines
Sicherheits- und Umweltrichtlinie

TB22
TB13
27 mm

!
Y075876

27 mm

TB23

TB12

TB06

TB24
TB25

K158880K50

www.knorr-bremsecvs.com

AIR DISC BRAKE

KAŽDÉ VOZIDLO VYPRÁVÍ SVŮJ PŘÍBĚH.

Aktuální informace o našich produktech naleznete
na webových stránkách: www.knorr-bremsecvs.com

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

Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicles
Moosacher Strasse 80 | 80809 Munich | Germany

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.
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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..
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