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NEWS
Se r v i c e

Nové EBS7 komponenty pro IAM
EBS7 komponenty pro Volvo aplikaci

Knorr-Bremse dodává EBS7 elektronický brzdový systém jako OE do Volvo Truck a současně s tím je nyní 
dostupná řada vhodných EBS7 komponent pro nezávislý aftermarket.

Za účelem kontinuálního poskytování nejlepšího 
zákaznického servisu, Knorr-Bremse nabízí EBS7 
komponenty pro Volvo Truck aplikace.

	 Pedálový modulátor sada (obsahuje FBM, 4 matky, 
vazelínu)

	 1-kanálový modulátor (1Ch)

	 2-kanálový modulátor (2Ch)

	 Brzdič přívěsu (TCM)

Upozornění: Kdykoliv je měněn pedálový modulátor 
(FBM), je nutné vyměnit i matky za nové. Proto se pedálový 
modulátor dodává pouze v servisní sadě, která obsahuje 
všechny nezbytné díly k výměně (FBM, matky, vazelína). 

Produktové portfolio aftermarketových modulátorů také zahrnuje náhradní díly jako jsou tlumiče hluku a kryty.

Výhody ve zkratce

Knorr-Bremse EBS7 produkty přichází s:

	 Nejkratšími možnými časy odstávek díky kvalitě originálních dílů

	 Dostupností všech komponent pro výměnu jednotlivě

	 Kompatibilitou modulátorů pro snadnou výměnu - bez nutnosti nastavení 

	 Originálními Knorr-Bremse osvědčenými díly - kvalita bez kompromisů!

Následující strana obsahuje přehled a dodatečné informace o nových náhradních dílech pro systém EBS7 - 
Volvo.

Poznámka: Pedálový modulátor (FBM sada), 1-kanálový modulátor, 2-kanálový modulátor a brzdič 
přívěsu (TCM) jsou zálohované díly s příplatkem ve výši 200€ (každý kus).

Název Knorr-Bremse OE 
číslo dílu IAM číslo dílu

Pedálový modulátor sada (FBM) K027386N07 K103367K50

1-kanálový modulátor (1Ch) K093190N07
K029246N07 K093190N50

2-kanálový modulátor (2Ch) K093192N07
K029248N07 K093192N50

Brzdič přívěsu (TCM) K028781N07 K028781N50
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Service News

Komponent Náhradní díl Servisní sada

Pedálový modulátor
(viz. Servisní sada)

Tlumič hluku
K041964K50

K103367K50
Obsah:
● FBM (1x)
● Matky (4x)
● Vazelína

1-kanálový modulátor
K093190N50

Tlumič hluku
K000847K50

Boční kryt
K045926K50

2-kanálový modulátor (2Ch)
K093192N50

Brzdič přívěsu
K028781N50

Elektronická ovládací jednotka
(Momentálně není dostupná)

Ochranný kryt

Tabulka komponentů pro EBS7 v aplikaci Volvo

- Kompatibilní s NEO a KTS diagnostikou - Zálohovaný díl
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