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Knorr-Bremse TruckServices dostarcza właścicielom pojazdów, warsztatom i dealerom wysokiej jakości 
produkty i rozwiązania serwisowe dla pojazdów użytkowych wszystkich typów i grup wiekowych.

Gwarantuje to powrót pojazdu ciężarowego na drogę w niennagannym stanie najszybciej jak to możliwe. Aby serwis 
i konserwacja były nie tylko bezpieczniejsze i szybsze, ale także bardziej opłacalne, Knorr-Bremse TruckServices stale 
rozszerza swoją ofertę specjalnych narzędzi serwisowych i narzędzi pomocniczych do konserwacji.

Nowa walizka narzędziowa Knorr-Bremse do hamulców pneumatycznych zawiera wszystkie specjalne narzędzia 
wymagane do profesjonalnego serwisowania i konserwacji pneumatycznych hamulców tarczowych Knorr-Bremse 
typu SB6 / SN6 i B7 / SN7 / SK7 / SM / SL7 / ST7, co powoduje, że posiadanie tej walizki narzędziowej stanowi niezbędną 
pomoc dla serwisów. Wszystkie komponenty zostały opracowane we współpracy z czołowymi specjalistami w zakresie 
narzędzi serwisowych, dlatego oferują optymalną, która jednocześnie spełnia najwyższe standardy i wymagania. Posia-
dają solidną konstrukcję i są doskonałe pod względem funkcjonalności oraz ergonomii.

NARZĘDZIA SPEŁNIAJĄCE NAJWYŻSZE STANDARDY  
I WYMAGANIA
NOWA WALIZKA Z ZESTAWEM NARZĘDZI DO HAMULCÓW 

Zalety w skrócie

 ›
specjalizującymi się w produkcji narzędzi na 
zamówienie

 › Łatwiejsza, bezpieczniejsza, szybsza i tańsza obsługa  
i konserwacja hamulców

 ›  Solidna konstrukcja umożliwiająca wykonywanie 
codziennych prac warsztatowych

 › Doskonale zorganizowane (ułożone) i łatwe do transportu

 › Szczegółowe instrukcje serwisowe są dostępne online

Dostarczony w walizce zestaw narzędzi serwisowych Knorr-Bremse K158880K50 pozwala profesjonalnie obsługiwać 
pneumatyczne hamulce tarczowe 19,5 ”i 22,5” do samochodów ciężarowych, autobusów i przyczep, zaciski hamulcowe  
i zaciski regenerowane EconX, w zakresie następujących czynności/obszarów serwisowych:

 › Zespoły popychaczy i mieszki osłonowe

 › Wymiana uszczelek wewnętrznych

 › Montaż popychaczy wraz z mieszkami osłonowymi

 › Wymiana prowadnic zacisków

 › Wymiana zacisku

Prawidłowe użycie narzędzi znajduje się w odpowiedniej Instrukcji Serwisowej  (patrz poniżej) Aktualne informacje  
o naszych produktach można znaleźć na stronie www.knorr-bremsecvs.com

# - Sprawdź na stronie internetowej najnowszą wersję

Typ hamulca Instrukcja serwisowa
SB6...
SB7... C16352-G #

SN6...
SN7...
SK7...

Y006471-G #

SL7...
SM7... Y081564-G #

ST7... Y173241-G #

19,5" SB6, SN6

22,5" SB7, SBN7, SM7 / SL7, SK7, ST7

K158880K50 WALIZKA Z ZESTAWEM NARZĘDZI DO PNEUMATYCZNYCH HAMULCÓW TARCZOWYCH

Zawiera wszystkie specjalne narzędzia wymagane do profesjonalnego 
serwisu i konserwacji pneumatycznych hamulców tarczowych Knorr-Bremse

www.knorr-bremsecvs.com

AIR DISC BRAKE
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K158880K50

Brake type
Bremse typ

SB6...
SB7...
SN6...
SN7...
SK7...
SL7...
SM7...
ST7...

C16352-G #

# - Refer to website for latest revision
# - aktueller Revisionsstand siehe Webseite

www.knorr-bremseCVS.com

Y075876 
Safety and Environment Guidelines

Sicherheits- und Umweltrichtlinie

Y006471-G #

Y081564-G #

Y173241-G #

Service Manual
Serviceanleitung

!

30 mm

19 mm

19 mm

27 mm 27 mm

27 mm

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


