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Vzduchovéé pružženie

Číslo sady W21-760-2428 s 6” mechami
W21-760-2429 s 8” mechami

Výhody vzduchového pruženia
S

BE
EZ

Vzduchové pruženie Driverite udržuje ideálnu jazdnú výšku vozidla pri
akomkoľvek zaťažení (Neprekračujte celkovú hmotnosť).
Pôvodný systém pruženia sa nedemontuje. Semi Air systém bol navrhnutý tak,
aby pracoval spoločne s originálnym pružením.
Navrhnuté pre ľahké úžitkové vozidla, 4x4, obytná vozidla, a mnoho ďalších.
Montované medzi rám a originálne pruženie.
Umožňuje vyrovnanie zo strany na stranu, podľa umiestnenia ťažiska nákladu.
Znižuje únavu pružín a prevesenie vozidla, pri zvýšení komfortu a stability.
Typická inštalácia nevyžaduje vŕtanie.
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FIAT DUCATO
Vz duchovéé pružženie
Voliteľľnéé ovláádanie
W21-760-2428

Semi Air sada so štandardný
ým plniacim ventilom (Bezz kompresora))

Všetky Semi Air sady obsahujú dva plniace ventily, ktoré umožňujú manuálne plnenie
podobné plneniu pneumatík na čerpacích staniciach.

W21-765-2428

Semi Air sada s duáálnym manometrom (Bezz kompresora))

Duálny manometer s dvoma ručičkami a plniace ventily umožnujú obsluhe sledovať
a riadiť tlak v každom mechu zvlášť . Dva plniace ventily umožňujú manuálne
plnenie podobné plneniu pneumatík na čerpacích staniciach.

W21-770-2428

Semi Air sada s kompresorom a manometrom

Sada kompresora s manometrom umožnuje riadiť tlak vo vzduchových mechoch pomocou páčkového spínača . Vďaka vlastnému kompresoru nie je nutné jazdiť k staniciam s kompresorom. Tento systém plní oba mechy súčasně.

W21-775-2428 Semi Air sada s kompresorom a duáálnym manometrom

Sada kompresora s duálnym manometrom umožnuje riadiť tlak v každom
mechu zvlášť pomocou dvoch páčkových spínačov. Vďaka vlastnému
kompresoru nie je nutné jazdiť k staniciam s kompresorom. Tento systém
plní mechy každý zvlášť, a umožnuje tak vyrovnávať vozidlo pozdlžne i
priečne podľa vyosenia ťažiska nákladu.

W21-780-2428

Semi Air sada s vý
ýškový
ým senzzorom (Bezz manometra))

Sada s výškovým senzorom neustále udržuje vozidlo v nastavenej
jazdnej výške. Obsluha nemusí sledovať tlak v mechoch, výškový senzor pripojený k ECU automaticky reaguje na aktuálne zaťaženie.

Uvedenéé ovláádacie sady sa použžívajjú ajj pre sadu 2429. U kó
ódu len zmeň
ňte poslednéé 4 čísla na 2429.
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