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Elektroniczny system hamulcowy przyczepy (TEBS) łączy w sobie elektroniczną jednostkę sterującą, 
technologię czujników i sterowanie pneumatyczne w jednym kompaktowym module hamulcowym. 
Teraz już dostępne jako wersja EconX TEBS4 na rynku części zamiennych.

OPŁACALNY I ZRÓWNOWAŻONY: 
EconX® EBS4 PRZYCZEPOWY

Econ
RYNKU CZĘŚCI ZAMIENNYCH

› Idealne rozwiązanie zapewniające niższe koszty 
napraw używanych pojazdów

› Zrównoważone rozwiązanie dzięki zasto-
sowaniu fabrycznie regenerowanych 
komponentów

› Cześci regenerowane przez producenta 

Knorr-Bremse EconX EBS4 Przyczepowy

sprzedane ponad 200 tysięcy sztuk na rynku. Większość przyczep ma za sobą swój czas świetności, ale wciąż kilka do-
brych lat użytkowania przed sobą. Dlatego też Knorr-Bremse oferuje idealne rozwiązanie w celu optymalizacji kosztów 
związanych z naprawami w pozostajacym okresie eksploatacyjnym przyczepy: EconX EBS4 dla przyczep. Stosując pro-
dukty EconX w eksploatacji pojazdów, koszty są nie tylko mniejsze, ale również bardziej zrównoważone. Podczas wytwa-
rzania produktów EconX wykorzystuje się mniejszą ilość zasobów oraz zużywa znacznie mniej energii w porównaniu do 
produkcji nowych produktów, co w konsekwencji przekłada się na niższą emisję. Wykorzystanie fabrycznie regenerowa-
nych komponentów do produkcji modułu EconX TEBS4 skutkuje redukcją emisji wynoszącą nawet do 29,2 kg CO

2
.
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KAŻDY POJAZD OPOWIADA WŁASNĄ HISTORIĘ Aktualne informacje o naszych produktach można 
znaleźć na stronie www.knorr-bremsecvs.com

Uwaga 
Zawarta informacja podlega zastrzeżeniu o możliwości zmian bez podania 
dodatkowych informacji. Drukowana wersja tego dokumentu może w związku z 
tym nie odpowiadać aktualnej wersji. W celu otrzymania aktualnej wersji dokumentu 
proszę odwiedzić naszą stronę internetową www.knorr-bremseCVS.com lub 
skontaktować się z przedstawicielstwem Knorr-Bremse znajdującym się w 
Państwa rejonie. 

Jeżeli na skutek zawartych tutaj informacji przeprowadzane bedą prace serwisowe 
przy pojeździe, warsztat musi zapewnić, aby pojazd został dokładnie sprawdzony 
i znajdował się w całkowicie funkcjonalnym stanie, zanim zostanie ponownie 
oddany do użytku. Knorr-Bremse nie przejmuje żadnej odpowiedzialności 
cywilnej za problemy, których przyczyną jest to, że odpowiednie sprawdziany nie 
zostały przeprowadzone. 

Copyright © Knorr-Bremse AG 
Wszelkie prawa zastrzeżone, włącznie z prawem ochrony zgłoszonej własności 
przemysłowej. Knorr-Bremse AG zastrzega sobie prawo do rozporządzania niniejszym 
dokumentem, w tym prawo do jego powielania i rozpowszechniania.

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są przeznaczone do wyłącznego użytku 
przez osoby z branży pojazdów użytkowych posiadające stosowne wyszkolenie. 
Zabrania się przekazywania ww. informacji osobom trzecim. Wszystkie zalecenia 
odnośnie produktów, ich obsługi i eksploatacji odnoszą się do wyrobów Knorr-Bremse i 
nie mogą być odnoszone do produktów innych producentów. 

odpowiedzialności z tytułu ich wykorzystania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności 
i nie udzielamy żadnych gwarancji odnośnie do poprawności, kompletności oraz 
aktualności danych. Informacje te nie stanowią żadnej gwarancji lub zapewnienia 
odnośnie do charakterystyki opisanych w nich Produktów lub Systemów.  
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu zawartych w niniejszym dokumencie 
informacji, zaleceń lub porad. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu 
jakichkolwiek szkód lub strat, za wyjątkiem szkód lub strat powstałych z winy umyślnej 
lub rażącego zaniedbania z naszej strony, oraz o ile obowiązujące przepisy nie 
przewidują inaczej. Niniejsza nota prawna została przetłumaczona na język angielski 
z języka niemieckiego, z zastrzeżeniem, że wersja niemieckojęzyczna ma znaczenie 
nadrzędne we wszelkich kwestiach prawnych. Wszelkie spory prawne wynikłe ze 
stosowania tych informacji podlegają prawu niemieckiemu.

Numer części IAM Knorr-Bremse Opis
II 39782N50 Service New TEBS4

II 39782X50 EconX TEBS4

PORÓWNANIE PRODUKTÓW SERVICE NEW DO ECONX

Service New TEBS4 EconX TEBS4
Gwarancja 12 miesięcy (standardowa gwarancja IAM)

Czas oczekiwania na produkt Zależny od klasy dostępności 
produktu service new

Zazwyczaj dwa tygodnie dłużej niż 
w przypadku produktów service new

Technologia Jak dla nowego produktu OE: 
najnowsza technologia produkcji 

seryjnej

Zbliżona do najnowszej technologii producji 
seryjnej, bazująca na regenerowanych 

komponentach

Okres użytkowania Taki sam jak dla produktów OE Krótszy niż dla produktów service 
new, w zależności od zastosowanych 

regenerowanych komponentów

Proces produkcyjny Montaż odbywa się na tych samych liniach produkcyjnych, co nowe produkty OE

Testowanie Testy oraz kontrola według tych samych standartów, co  nowe produkty OE

Wygląd Tak jak nowe produkty OE Mogą posiadać drobne ślady użytkowania 
oraz odnowione części

System zarządzania jakością

Zalecane dla Wszystkich pojazdów Dla starszych pojazdów

NOWY


