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Racionalizované portfolio vysoušečů vzduchu pro DAF 
aplikace 

LA86 nahrazuje LA81 
 

Knorr-Bremse uvádí racionalizovanou řadu vysoušečů vzduchu typu LA86 jako součást jednotek úpravy 

vzduchu (APU). Vysoušeče řady LA86 byly vyvinuty dle OE požadavků a jsou plně kompatibilní s 

předcházející řadou z pohledu funkčnosti a nastavených hodnot. Navíc jsou s původní řadou vysoušečů LA81 

plně nahraditelné, se stejným připojením, přírubou a umístěním portů. Portfolio racionalizovaných vysoušečů 

řady LA86 je nyní také dostupné pro DAF aplikace! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         LA81                LA86         
 
 
Výhody nového typu vysoušeče LA86: 
 

 LA86 nahrazuje LA81  

 Jednoduchá instalace díky optimalizovanému designu 

 Masivnější tělo vysoušeče, zdokonalený tlakový regulátor a výfukový ventil 

 Nižší váha a menší rozměry s vylepšenou sledovatelností 

 LA86 v sériové výrobě - více jak 10 let zkušeností z provozu 

 Dodáváno s OSC patronou pro maximální ochranu brzdového systému 

 Baleno samostatně s návodem pro jednoduchou instalaci (kit leaflet) a zároveň obsahující sadu pro 
uchycení (matky, podložky, o-kroužek) k vícecestnému ochrannému ventilu. 

 

 
 
 

Na další straně naleznete přehled racionalizovaných čísel dílů a všechny související cross reference pro nové 

vysoušeče řady LA86 v porovnání k původní řadě LA81.  

Poznámka: Existující zásoba LA81 může být použita... 
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Původní typ 

LA81 

Nahrazující (nový) typ 

 LA86 

Věcné číslo 

vysoušeče 

Typové číslo 

vysoušeče 

Věcné číslo 

vysoušeče 

Typové číslo 

vysoušeče 

II38620FN50 LA8116 K116869N50 LA8635 

K011984N50 LA8137 K116870N50 LA8636 

K011985N50 LA8138 K116871N50 LA8637 

K014986N50 LA8145 K116876N50 LA8642 

K014980N50 LA8147 K116877N50 LA8643 

K015071N50 LA8148 K116878N50 LA8644 

K000390N50 LA8130 K116879N50 LA8645 

K000392N50 LA8132 K116880N50 LA8646 

Kromě racionalizovaných vysoušečů řady LA86 nabízíme pro tento typ rovněž servisní sady obsahující 

všechny potřebné díly. Přehled servisních sad pro LA86 uvádíme níže:  

 

 Věcné číslo servisní sady 

Typ sady řada LA81 řada LA86 

Časový spínač K003442K50 K003442K50 

Spodní víko odfuku - K075496K50 

Ventil odfuku K048140 K066243K50 

Dohušťování pneu II39739F004 II39739FK50 

Tlumič hluku 0484210017000 II41063F 

Filtrační patrona  K039455 K039455 
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