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PRODUKTINFO
AKTIVATOR TIL
KNORR-BREMSE
MODULATORER
På Knorr-Bremse modulatorer i generation 2.1 og 2.2 ses det ofte,
at nødbremsefunktionen (ventilhus produceret i aluminium) ødelægges af vejsalt og tæring.

BESKO tilbyder nu en holdbar løsning på problemet. Alt du skal
gøre er følgende:

1

Afmontér det ødelagte ventilhus

2

Rens studsen grundigt

3

Montér det nye ventilhus med Loctite

Udskift det
irrede
ventilhus med
et nyt i messing!

BE900907

OBS: Billedet viser det originale ventilhus i
aluminium.

Efter udskiftning SKAL der udføres en funktionstest af håndbremse/nødbremse.
Det nye ventilhus er produceret i messing, hvilket sikrer lang levetid.
Varenummer

Varenavn

BE900906
BE900907

Aktivator for modulator, kort model
Aktivator for modulator, lang model

Prisen er brutto, ekskl. moms.
Varen ligger i rabatgruppe 200-DIV.
Forbehold for prisændringer, tekniske ændringer og trykfejl.

Længde

Bruttopris pr. stk.

20 mm
25 mm

925,00 Kr.
945,00 Kr.

ET VELSMURT
TEAM FYLDT
MED TEKNISK
VIDEN ...
Hos BESKO er vi mere end blot reservedelsleverandør. Vi er også
vores kunders mobilitetspartner - og vi brænder for at yde
kompetent support, der får dig godt og sikkert på vej.
At være mobilitetspartner betyder, at vi skaber pålidelige løsninger, der gør det muligt at levere en række forskellige
services, som sikrer gods- og persontransport på den sikreste og bedste økonomiske måde.

ÉN AF DISSE SERVICES ER TEKNISK SUPPORT
Hos BESKO Teknisk Support drejer det sig om at hjælpe kunden videre hurtigst og bedst muligt. For vi ved, at det
koster penge, når et køretøj holder stille på grund af en defekt. Er du kunde hos BESKO, kan du kvit og frit benytte
vores specialsammensatte team af erfarne branchefolk, der sammen dækker et meget bredt spektrum af teknisk
know-how. Og det bedste er, at de først slipper dig, når dit problem er løst.

TEKNISK SUPPORT ? RING 76 34 82 10
Har du brug for vejledning om service, vedligeholdelse eller anden teknisk rådgivning - så kan du trygt kontakte
BESKO Teknisk Support. Kontakt os pr. telefon eller via kontaktformular på på www.besko/support.
Den normale åbningstid i vores support er kl. 08.00-16.30 - fredag kl. 08.00-16.00
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