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GENUINE NEW SERVICE PARTS SERVICESEconX ®

EAC2.5

EAC 2.5 (Electronic Air Control) - nowa koncepcja serwisowa 
EAC - zastosowanie części serwisowych w pojazdach Volvo/Renault 
Dzięki ponad 12-letniemu doświadczeniu na rynku oraz ponad milionowi sprzedanych systemów EAC, 
wypracowaliśmy najwyższe standardy bezpieczeństwa, niezawodności oraz usług na najwyższym poziomie. W celu 
stałego zapewnienia najwyższej jakości usług w zakresie serwisowania systemu EAC 2.5 wprowadzamy nową linię 
części serwisowych , które są przeznaczone dla niezależnego rynku części zamiennych.
EAC2.5 
EAC zapewnia inteligentne sterowanie powietrzem w układzie pneumatycznym pojazdu. Po raz pierwszy w tym 
rozwiązaniu obsługiwany elektronicznie hamulec postojowych 
został zintegrowany z systemem EAC.

EAC zapewnia następujące funkcje podstawowe:

- EAC steruje napełnianiem układu hamulcowego oraz 
obwodów dodatkowych

- Oszczędność w zużyciu paliwa dzięki inteligentnemu 
sterowaniu kompresorem 

- Dzięki systemowi inteligentnej kontroli nie ma konieczności 
stosowania zbiornika powietrza dla układu hamulcowego 
przyczepy ani hamulca postojowego

- Przewidywanie konserwacji wkładu osuszacza
- Stopniową aktywację i zwalnianie elektronicznego hamulca 

postojowego
- Poprzez zintegrowanie z systemem EAC2.5 zaworu 

przekaźnikowego hamulca postojowego zredukowana 
została liczba przewodów w systemie, a tym samym 
zredukowane zostało ryzyko uszkodzenia przewodów oraz 
wystąpienia wycieków 

Obecnie dostępne są następujące części serwisowe::
- Wkład osuszacza oraz zestaw sita (zestaw zawiera śruby 

blokujące)
- Obudowa wkładu i wkład osuszacza oraz zestaw sita (zawierają obudowę wkładu osuszacza marki Knorr-Bremse, 

wkład osuszacza, sito i śruby blokujące)
- Pierścień mocujący Bayonet (wraz ze śrubami blokującymi), tłumik, zawór przekaźnikowy, złącze odpowietrzające 

oraz zestaw zaworu bezpieczeństwa
Wszystkie zalety w jednym miejscu

- Oryginalna jakość wyposażenia - funkcje oszczędzania energii przy jednoczesnym zapewnieniu możliwie 
najkrótszych przestojów - tu nie ma miejsca na kompromis 

- Strategia serwisowa obejmuje zastosowanie platformy diagnostycznej NEO oraz wsparcie w rozwiązywaniu 
problemów 

- Oryginalne testowane części Knorr-Bremse - w jakości nie ma miejsca na kompromis
- Najlepszy w swojej klasie system oczyszczania powietrza z wkładem OSC Knorr-Bremse (Oil Separator Cartridge)
- Bayonet - wkład osuszacza zapewniający utrzymanie optymalnej jakości oryginalnych części OE 
- Wszystkie części umożliwiające optymalne wykonywanie usług serwisowych zawarte w prostym  

rozwiązaniu plug ‚n’ play 
Następujące strony zawierają przegląd oraz dodatkowe informacje o produktach związanych z systemem EAC2.5 
dostępnych na rynku części zamiennych.
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Zawór  
przekaźnikowy
K035696K50

 Złącze odpowietrzające
K035698K50

Zestaw zaworu  
bezpieczeństwa
K035697K50

 
Wkład osuszacza 

oraz zestaw sita
K096837K50

 

Obudowa wkładu, 
wkład osuszacza oraz 

zestaw sita
K127624K50

II
Tłumik powietrza

41063F

Pierścień Bayonet
K026793K50

Produkty na rynku części zamiennych przeznaczone do systemu EAC2.5

Producent pojazdu Zastosowanie pojazdu Nr części  
producenta pojazdu

Nr części  
Knorr-Bremse

Poprzedni nr części  
IAM Knorr-Bremse  

(wraz z wkładem)

Nowy nr części  
IAM Knorr-Bremse 

(wraz z wkładem)

Renault K, C & T Range - Euro 6

7421902425 K070286N06 1), 2)

K107482N50 K148329N50

7421944093 K096432N06 1), 2)

7422169411 K096434N06 1), 2)

7422054429 K093078N06 1), 2)

7422242664 K099935N06 1), 2)

7422358799 K107483N06 1), 2)

7422820096 K132981N06 1), 2)

K137476N06 1), 2)

Volvo FH / FM Truck - Euro 6

21943983 K079726N07 1), 2)

21931348 K090933N07 1), 2)

22169410 K096433N07 1), 2)

22169410 K096433_2N07 1), 2)

22242663 K099934N07 1), 2)

22358797 K107482N07 1), 2)

22820097 K132982N07 1), 2)

K137477N07 1), 2)

Renault K, C & T Range - Euro 6

7421578577 K026800N06 1), 3)

K099936N50 K148330N50
7422242650 K099936N06 1), 3)

7422820095 K132980N06 1), 3)

K137475N06 1), 3)

1) z grzałką
2) z elektronicznie sterowanym hamulcem postojowym
3) z pneumatycznym hamulcem postojowym


