Kontrolne enote

Vgradni kompresor in upravljalna konzola
(univerzalni kit)

Full-air

- EMC testirano in odobreno
Prednosti dodatnega zračnega
vzmetenja DRIVERITE

Splošne informacije o izdelku
Z vgradnjo zračnega kompresorja
Drive-Rite si zagotovite hiter in
priročen način upravljanja zračnega
tlaka v zračnih blazinah. Tlak in s tem
tudi višino vozila lahko uravnavate kar
na poti in sicer iz kabine vozila.
Zadnje, kar si najbrž želite s polno
natovorjenim in posedenim vozilom je
to, da iščete možnost, kje bi lahko
napihnili zračne blazine.

Obstaja pa tudi možnost vgradnje
"dvojne upravljalne konzole". Ta
omogoča ločeno upravljanje z levo ali z
desno zračno blazino.

S pritiskom na stikalo boste lahko sami
uravnali tlak v blazinah. Posledica bo
hkraten in enakomeren dvig zračnih
blazin oziroma vozila.
Ta način je zelo udoben in priročen,
kadar se teža vozila pogosto spreminja
zaradi bremena in kadar se hitro
menjajo pogoji na vozišču.

Upravljalna konzola se lahko vgradi v
kabino vašega vozila in deluje ne glede
na to ali ste parkirani ali ne.
Konzola je enostavna za uporabo, s
stiskom na stikalo le napihujete ali
praznite zračno blazino.

To v praksi pomeni, da lahko
neenakomerno obteženo in zato tudi
neenakomerno povešeno vozilo
uravnate z dvigom ene ali druge zračne
blazine. Vozilo ne bo viselo v eno stran.

+ Več udobja in boljše vozne lastnosti
+ Poveča se stabilnost vozila ne glede na
obremenitev
+ Manjša občutljivost vozila na bočni veter
in manj utrudljiva vožnja
+ Optimalna geometrija podvozja
+ Konstantna višina vozila, ne glede na
obremenitev
+ Visokokakovostne komponente,
narejene v Nemčiji, ZDA in na Irskem
+ Preprosta vgradnja in uporabniku
prijazen sistem upravljanja
+ Zanesljivost: DRIVERITE ima več kot 25
let izkušenj na področju zračnega
vzmetenja
+ Testirano, odobreno in homologirano s
strani TÜV in avtomobilskih proizvajalcev
originalne opreme
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Kontrolne enote
Vgradni kompresor in upravljalna konzola
(univerzalni kit)

Celovita rešitev vzmetenja
Kit Drive-Rite ima vse potrebne
dele za vgradnjo, brez vrtanja.
Je testiran in zadosti najvišjim
standardom.

Tehnične specifikacije
Model

Vgradni kompresor in dvojna upravljalna konzola

Številka kita

• DR.11.016512

Teža kita

2 kg

Komponente

Kompresor z zračnim filtrom, dvojna upravljalna konzola z ločenim upravljanjem L in D blazine

Kompresor

12 V, kompresor Drive-Rite, max. tlak 9 barov

Delovni tlak

0 - 8,3 bara

Pretočnost kompresorja 36 l/min pri 0 barih
Priporočljiv zračni
tlak

Čeprav je sistem v mirovanju možno polniti na 7 barov, se ne priporoča prekoračitev nad 3,5 bara pri polno
obremenjenem vozilu.

Odobritve

EMC testirano in odobreno

Dodatna pojasnila

Na voljo tudi enojna upravljalna konzola, glej DR.11.016510.

Za dodatna pojasnila in podrobnosti nas prosimo kontaktirajte.

ZASTOPSTVO, PRODAJA IN MONTAŽA
AMORTIZER d.o.o.
Videm 21b, 1262 Dol pri Ljubljani

Tel: 01/5638 031
Fax: 01/5647 782
info@amortizer.si

www.driveriteair.com
www.amortizer.si

