Semi Air - přídavné vzduchové pružení
Semi Air - přídavné vzduchové pružení může být instalován na většině užitkových vozidel, tj. nákladní automobily, obytné automobily - karavany, 4WDs, minibusy a dodávky. Vzduchové pérování je umístěno mezi rámem vozidla a nápravou vozidla odpruženou pružinami, s využitím tlumení vzduchovým měchem.
Vzduchové měchy a systém odpružení vyrábí světová jednička ve vzduchovém
pružení fa. Firestone, která se zavázala poskytnout zákazníkovi co nejlepší
vzduchové sestavy přídavného pružení.
Semi Air - přídavné vzduchové pružení využívá pár spletitých nebo zúžený typ
vzduchových měchů. Tyto měchy mají kapacitu* 2500kg v každé sadě. Je nesmírně důležité si uvědomit, že pomocné vzduchové pružení nezvyšuje nosnost
vozidla.
Ačkoli vzduchové pružiny jsou schopné zvedání velké váhy jsou určeny k maximalizaci zatížení vozidla v rámci
celkové hmotnosti..
Nepřekračujte doporučenou Celkovou hmotnost.
Semi Air - přídavné vzduchové pružení:
1.
Udržuje vozidlo přední část dolů – zlepší řízení, seřízení světel a sníží opotřebení pneumatik.
2.
Při použití řídícího ventilu je možno (u 4 měchů) vyrovnávat vozidlo do stran a vyrovnání dopředu a dozadu.
3.
Snížení unavení listových pružin při konstantním zatížení.
4.
Vzduchové měchy zlepšují jízdu s odpovídajícím zatížením s možností regulace 0,5 bar až 7 Bar.
5.
Vzduchový měch nahrazuje dorazy a změkčuje nárazy rámu do nápravy.
6.
Zvýšení stability vozu - pohlcující silniční nerovnosti, poskytuje ideální podmínky pro jízdu cestujících a nákladu, stabilizuje vozidla při naloženém stavu.
7.
Maximalizuje nosnost vozidla.
Základní sada

Sada je kompletní pro rychlou montáž na vozidlo. Držáky, vzduchové měchy, spojovací materiál, rychlospojky, ventily, vzduchové hadice. Průměrná doba instalace je přibližně 2 až 4 hodiny ( při montáži kompresoru a
měření).
Obsah soupravy:

vzduchové měchy

vzduchové hadice

spojovací materiál

podrobné instrukce





doraz (pokud je vyžadováno)
ventily
Push-to-Connect vzduchové
spojky

Standardy kvality při výstupní kontrole:
Každý vzduchových měch je nahuštěn na 11 Bar před opuštěním továrny
Testováno na více než 1 milion cyklů
Každá sada se zváží, aby počet komponentů odpovídal balení.
Certifikáty ISO
Použití na:
Pick-up

Karavany

Třída A, B, C 
Dodávky






Podvozky, skříně, valníky
SUV
Speciální přepravníky




Vozidla s pracovní plošinou
Přeprava skla, zvířat, dílny

Semi Air






