
GENUINE NEW SERVICE PARTS SERVICESEconX ®

Systémy pracující se stlačeným vzduchem požadují pro správné a bezpečné fungování čistý a suchý 
vzduch. S více jak 20-ti lety zkušeností s technologií filtrace vzduchu je Knorr-Bremse světovým lídrem 
s více než 30-ti miliony vyrobených filtračních patron. Knorr-Bremse jako partner, který se podílí na 
vývoji s téměř všemi velkými OEM výrobci, rozumí všem potřebám trhu a zákazníků v segmentu 
konvenčních a mechatronických systémů pro úpravu vzduchu.

PRODUCT NEWS

Nový vzhled portfolia prémiových 
filtračních patron od Knorr-Bremse 

Nový vzhled filtračních patron: 

- Jednotný obchodní vzhled pro celé 
  portfolio filtračních patron Knorr-Bremse
- Zjednodušená grafická úprava zahrnující  
  montážní instrukce
- Data matrix kód na každé patroně pro   
  rychlý a snadný přístup k dalším informacím
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Pro další informace týkající se našeho portfolia filtračních patron prosím dohledejte 
plakát (Y198501), brožuru (Y255975) nebo naše portfolio EconX patron (Y200159) na 
webu - www.knorr-bremsecvs.com

Typ patrony Patrona Knorr-Bremse věcné číslo

„Víceúčelová“
Knorr-Bremse konvenční filtrační patrona

II40100F

K001185

II41300F

II38789F004

K087957

„Výkonná“
Knorr-Bremse OSC patrona

K039454

K039453

K137956K50

K039455

K102196

K096383

K096837K50

„Zelená“
Knorr-Bremse EconX® patrona

K039454X00

K039453X00

K137956X50

K039455X00

K115979X00
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Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicles 
Moosacher Strasse 80 | 80809 Munich | Germany 

Copyright © Knorr-Bremse AG 
Všechna práva vyhrazena, včetně práv průmyslového vlastnictví. Knorr-Bremse AG 
si vyhrazuje veškerá dispoziční práva jako například kopírování a předávání.

Vyloučení odpovědnosti
Zde uvedené informace jsou určeny výhradně k použití kvalifikovanými odborníky 
z průmyslu užitkových vozidel a nesmí být předány třetím osobám.
Všechna doporučení ohledně výrobků, jejich údržby a využití se vztahují na 
výrobky Knorr-Bremse a neplatí pro výrobky jiných výrobců.
Tyto informace nepokrývají všechny oblasti a nepřebírá se žádná odpovědnost 
z  důvodu využití těchto informací. Ohledně správnosti, úplnosti a aktuálnosti 
dat nemůžeme přebrat žádnou odpovědnost ani nabídnout záruku. Na základě 
informací se nepřislibují žádné záruky, nebo zaručené vlastnosti ve spojení 
s popsanými výrobky nebo systémy.
Na základě informací, jejich využití, uvedených doporučení nebo rad, se nemůže 
přebrat žádné ručení. Ručení za škody, nebo ztráty, jsou zásadně vyloučena, 
nebyly-li námi způsobeny úmyslně, nevznikly-li naši nedbalostí, nebo když platí 
obligátní zákonné předpisy.
Pro právní spory, zakládající se na použití těchto informací, je směrodatné německé 
materiální právo.
Tento Disclaimer / Omezení / vyloučení odpovědnosti je překladem německého 
textu do českého jazyka. Německý text je směrodatným pro všechny právní účely..

Poznámka 
Změny informací zde uvedených jsou vyhrazeny i bez předchozího upozornění. 
Tištěná kopie tohoto dokumentu nemusí být aktuální verzí. Pro aktuální verzi 
tohoto dokumentu navštivte prosím www.knorr-bremseCVS.com, případně 
kontaktujte Vašeho zástupce Knorr-Bremse. Figurativní značka „K“ a ochranné 
známky KNORR a KNORR-BREMSE jsou registrovány jménem Knorr-Bremse 
AG. Další práva a podmínky uplatněny; pro plné znění vyloučení odpovědnosti 
navštivte naše stránky www.knorr-bremseCVS.com.

Jsou-li na základě zde uvedených informací prováděny servisní práce na vozidle, je 
odpovědností dílny zajistit, že vozidlo bude plně otestováno a bude zajištěno, že 
se vozidlo bude nacházet v plně provozuschopném stavu před jeho opětovným 
nasazením do provozu. Knorr-Bremse nepřebírá žádné ručení za problémy, které 
vzniknou kvůli tomu, že se jmenované testy neprovedou.

Aktuální informace o našich produktech naleznete 
na webových stránkách: www.knorr-bremsecvs.com

KAŽDÉ VOZIDLO VYPRÁVÍ SVŮJ PŘÍBĚH.
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