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Fälg 22,5 x 15.00 med ET 120
för däck 455/40 R 22,5

Fälgen 22,5 x 15.00 och det tillhörande lågprofil-
däcket 455/40 R 22,5 används speciellt för
volymtrailers så kallade megatrailer. Dessa for-
don har invändigt en fri höjd på upp till
3 000 mm. För att klara kraven när det gäller
lasthöjd används i dag i regel däck med dimen-
sionen 445/45 R 19,5 tillsammans med fälg
19,5 x 14.00. Nu är det möjligt att använda
däcket 455/40 R 22,5 med fälg 22,5 x 15.00 på
axlar tillsammans med skivbromsen SB 4309
(bromsskiva Ø 430).

I samarbete med det italienska företaget
Gianetti har prov med den ovan nämnda fälgen
nu genomförts med positivt resultat. Resulta-
ten visar tillsammans med BPW axlar såväl till-
räcklig hållfasthet som tillräckligt fritt utrymme
vid bromsok respektive bromscylinderns anslut-
ning. Förutom det redan befintliga godkännan-
det inom ramen för bromsutlåtandet för
SB 4309 (TDB 0787) finns det nu även ett ex-
pertutlåtande – nr GU 106.0 som tillåter använd-
ning tillsammans med SB 3745 (TDB 0562).

Utifrån dessa testresultat har BPW godkänt
att Gianettifälgen med nr 15 889 00 används
på 9 t ECOPlus-axlar med B-nav och SB 4309
resp SB 3745. För närvarande finns det från
andra tillverkare inte något godkännande av
motsvarande fälg.

Förrutom frigången vid bromsoket måste det
även beaktas att det finns tillräckligt med av-
stånd (min 30 mm) till angränsande delar som
fjäder, luftfjäderbälg etc.

Jämfört med en del konkurrenter behövs det
inte hos BPW några specialaxlar eller special-
utföranden. Befintliga axlar kan utan problem
förändras med hänsyn tagen till de fria avstån-
den till de angränsande komponenterna. På
samma sätt är det i motsats till vad som gäller
konkurrenterna även tillåtet att använda hjulet
på styraxlar typ LL.

BPW stel axel med
Gianetti fälg nr 15 889 00


