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QFS - System szybkiego płukania

Szanowni Państwo,
Dużym zagrożeniem dla osi przyczep podłodziowych jest słona woda
morska powodująca szybkie korodowanie elementów stalowych. Po
wodowaniu łodzi wewnątrz hamulca często pozostaje osad solny. Jeśli
nie zostanie on usunięty przez płukanie słodką wodą, sól szybko zniszczy
mechanizmy i spowoduje zakłócenia w prawidłowym działaniu hamulców.
Nikogo nie trzeba przekonywać, że prawidłowo działające hamulce to podstawa bezpieczeństwa na drodze.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo firma KNOTT wprowadziła na rynek system szybkiego płukania KNOTT
dla osi z hamulcem bębnowym. Jest to proste w montażu, łatwe w obsłudze oraz bardzo skuteczne
w działaniu rozwiązanie problemu rdzewiejących mechanizmów hamujących.

System szybkiego płukania KNOTT:
Skutecznie wypłukuje cząstki brudu oraz słoną wodę, co zwiększa
żywotność układu jezdnego, a w szczególności hamulców bębnowych.
Znacznie zwiększa bezpieczeństwo jazdy i komfort użytkowania przyczepy.
Prosta i kompaktowa konstrukcja systemu umożliwia montaż w istniejących już osiach. Możliwe jest
zamontowanie zestawu płukania również do starszych modeli przyczep.

Poniższe zdjęcia prezentują prawidłową kolejność wykonywania czynności montażowych.
1. Usunięcie zaślepki otworu rewizyjnego
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2. Prawidłowe spasowanie końcówki do przemywania hamulca

We make your brake

We make your brake

QFS - System szybkiego płukania

Budowa zestawu pozwala na takie jego połączenie, aby możliwe było
centralne płukanie hamulców wszystkich osi układu jezdnego podwozia
jednocześnie, bez wprowadzania zbędnych przeróbek czy też zmian
konstrukcyjnych.
3. Montaż końcówki do przemywania hamulca

4. Montaż końcówki do przemywania hamulca

1
5. Montaż wężyka w sprężynie zabezpieczającej
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6. Prawidłowo zamontowany wężyk
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Wszystkie elementy zestawu mogą być zamocowane za pomocą opasek
zaciskowych, dzięki czemu montaż jest bardzo prosty i szybki.
Możliwe jest też łatwe przełożenie zamontowanego już zestawu do nowej
osi.
7. Prawidłowo zamontowany wężyk

8. Montaż wężyka na ramie przyczepy

9. Montaż trójnika

10. Prawidłowe rozprowadzenie wężyka na ramie przyczepy
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Płukanie następuje poprzez podłączenie do szybkozłączki węża z bieżącą
wodą. Płukać należy przez ok. 5 min.
W razie potrzeby czynność można powtórzyć.

11. Zamocowanie płytki montażowej

12. Montaż końcówki szybkozłączki

13. Prawidłowy montaż końcówki szybkozłączki

14. Montaż wężyka oraz węża doprowadzającego wodę
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Zestaw do przepłukiwania hamulców na jedną oś.

System szybkiego płukania KNOTT dostepny jest w następujących zestawach:

Numer artykułu

Nazwa artykułu

415072.001

Zestaw do przepłukiwania hamulców na jedną oś z hamulcem 200x50

415072.002

Zestaw do przepłukiwania hamulców tandem z hamulcem 200x50

416773.001

Zestaw do przepłukiwania hamulców na jedną oś z hamulcem 250x40

416773.002

Zestaw do przepłukiwania hamulców tandem z hamulcem 250x40
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