
Med introduktionen av ECOPlus2 axelserie i september 2007 erbjuder vi även en vidareutvecklad BPW
ECOMETER. Förutom den nya navkapseldesignen med bajonettfattning har ECOMETER även fått en re-
viderad display. De hittills synliga kontakterna sitter nu inne i BPW:s ECOMETER och är därigenom väl
skyddade mot smuts. En oavsiktlig aktivering är inte möjlig. Den tekniskt vidareutvecklade digitala BPW
ECOMETER är även lämplig för fordon för farligt gods (ADR-godkänd).

Kännetecken för digitala BPW ECOMETER för ECOPlus2:

● sensorkontakter och display ligger helt skyddade
bakom ett plastfönster.
Aktiveringen sker med ett elektriskt ledande material (t.ex. 
nyckel av metall) mellan de skyddade sensorkontakterna. 

● körd sträcka, rullomkrets och batterinivå visas. 
● kretskortet är vattentätt ingjutet i plast i kapseln 

och därigenom skyddat mot skador.
● hjulets omkrets ställs in via displayen 

(grundinställning 385/65 R 22,5).

Den digitala BPW ECOMETER för ECOPlus2 har följande fördelar:

● godkänd för transporter med farligt gods (ADR)
● endast en typ för alla däckdimensioner
● mer exakt än en mekanisk ECOMETER
● kan även läsas av enkelt i mörker
● kan inte manipuleras
● underhållsfri och lång livslängd
● kontroll av hur långt fordonet har rullat.

Ytterligare information finns i monterings- och bruksanvisningen (Nr 04.001.21.25.0).
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Håll koll med hjälp av BPWs nya digitala 
ECOMETER för ECOPlus2!
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Beteckning BPW artikelnr Anmärkning

Digital BPW ECOMETER 05.212.75.05.0 För ECOPlus2 (kan ej monteras på äldre axlar)

Batteri 02.0130.97.00 Livslängd minst ca fem år

Nyckel för hjulkapsel 03.339.05.07.0 För kapsel med bajonettfattning (NV 120)

Skyddade 
sensorkontakter

Garanti för alla tillfällen - från Atlanten till Ural
Sedan 10 år tillbaka har vår ECO Plus garanti funnits på marknaden. Denna garanterar on-road 
kunderna en 5-årig garanti utan kilometerbegränsning. 

Fordon med ECO Plus axlar i kombination med BPW luftfjädring, som trafikerar asfaltbelagda 
vägar, kommer nu att innefattas av ECO Plus garantin oberoende av var man befinner sig i 
Europa. Fordon som helt eller delvis trafikerar grusvägar eller är utrustade med mekanisk fjädring 
kommer även i fortsättningen att betraktas som off-road fordon.

BPW erbjuder ytterligare en möjlighet för kunder som kör med off-road fordon (t ex tippfordon, 
flisvagnar). Dessa fordon i kombination med BPW ECO Tronic EBS kan erhålla samma 5-åriga 
garanti om man kan påvisa körning på belagda vägar. 

Dessa förändringar trädde i kraft den 1 juli 2010. 
Observera att BPW insatsrekommendationer och underhållsföreskrifter gäller som tidigare.
Mer information finns att tillgå på www.fordonsmateriel.se eller www.bpw.de 
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Genom kontinuerligt 
arbete med ständiga 
förbättringar och optimering 
av luftfjädringen kan vi nu 
meddela, att ECO Plus 
garantin förbättras och 
väsentligt förenklas. 
Samtliga länder från Atlanten 
till Ural kommer nu att 
betraktas som on-road.
En on-road väg definieras 
som en belagd väg t ex 
asfalt eller betong. 
Däremot betraktas grusväg 
som off-road. 
Fordon som kortvarigt eller 
delvis trafikerar grusvägar 
klassas som 
off-road fordon.


