
BPW utvidgar Airlight II – med det nya skiv- och trumbromsade luftfjädersystemet
AirlightDirect. Det nya hucke pack-aggregatet är mycket lättare, tack vare den integrerade
luftfjäderbälgen. AirlightDirect luftfjäderprincip grundar sig på en luftfjäderbälg, som är direkt
monterad på axelkroppen:

Vid konventionell luftfjädring fjädras axellasten,
beroende på hävarmslängden, delvis över luftbälgen
och leds delvis över främre fästet i fordonsramen.

Hos det nya BPW-luftfjädersystemet AirlightDirect

sitter luftfjäderbälgen direkt över  axeln, så att den
kompletta axellasten kan fjädras via luftbälgen.
Därmed erhålls en komfortabel fjädring och låg
chassisvängning.

● Ca 28 kg viktreducering per luftfjäderaxel i förhållande till tidigare hucke-pack-aggregat

● Automatisk delning alt. fogning av axel och luftfjäderbälg vid järnvägs- och färjelastning
utan risk att bälgarna knycklar och därmed skadas

● Större frirum under fordonsramen genom kompakt byggnadssätt

● Underhållsfritt luftfjädersystem med ECOPlus garanti

● Lätt att demontera bromsoket vid bromsservice

● Skyddad broms och bromscylinder genom placering bakom axeln

● Skyddade luftfjäderbälgar mellan axel och fordonsram

● Möjligt att reparera samtliga fordonskomponenter genom kompakt
byggnadssätt med elastisk styrfjäder

Det nya luftfjädersystemet AirlightDirect erbjuder, förutom bästa möjliga körkomfort och
optimal skonsamhet för last, följande fördelar:
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AirlightDirect

för hucke-pack trafiken
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Axellast: 9 t

Broms: Skivbroms Trumbroms
SB 3745 T / SB 4309 SN 4218
(inkl täckplåt)

Hjul: Enkelmontage med Enkelmontage med
inpressning ET 120 inpressning ET 0

Spår - fjädermitt: 2040-1300/2095-1300/2040-1200

ABS-sensor: Med/utan

BPW-bromscylinder: Monterad/lös

Körhöjd: 260 - 320 mm

Främre fästes-höjd: 268 mm

Utförande främre Stål/ rostfritt stål/alu-fäste
fäste, c-balk eller c-balk (stål)

Luftfjäderbälg: 36 N

Tillämpningsområde: Landsvägsfordon

AirlightDirect kan erhållas i följande utföranden:


