INSTRUKCJA
INSTALACJI

000 700 285 / 07.04 / Redditch
Na j zyk polski przeło ył M.P

Uwagi dotycz ce instrukcji
Instrukcja ta została opracowana by pomóc
personelowi montuj cemu
w prostej instalacji systemu Haldex TKX w poje dzie
Zamiarem jest zilustrowanie ró nych etapów instalacji.
Instrukcja powinna by w posiadaniu odpowiedniej
osoby zarówno podczas szkolenia jak i podczas
pó niejszego nabywania do wiadcze w pracy z
system TKX. Instrukcja ma na celu:
a)

szkolenie personelu montuj cego systemy
Haldex.

b)

przypominanie o poprawnych procedurach
instalacji systemu Haldex TKX.

W przypadku problemów z instalacj prosimy o
kontakt:
Haldex Sp. z o. o.
Kowale, ul.Wodna 2
46-320 Praszka
tel. 034/350 11 00
fax. 034/350 11 11
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Nale y u ywa odpowiedniej dokumentacji
cz ci zamiennych.
Nale y u ywa oryginalnych cz ci
zamiennych firmy Haldex w przypadku
ewentualnych napraw.
W zwi zku z ci głym rozwojem firma
zastrzega sobie prawa do zmian
dokumentacji bez poinformowania.
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Słowniczek poj
Lampka ostrzegawcza: Lampka posiada dwie funkcje: alarmuje kierowc o bł dach systemu ABS oraz jest
u ywana w diagnozowaniu do wyswietlania kodu bł dów
Kod błyskowy lampki:

Seria błysków opisuj ca dany bł d ABS u oraz stan systemu.

Cykl kodu błyskowego:

Tryb diagnostyczny:
Kasowanie bł dów:
Diagnostics:

Dwie serie błysków odzielone od siebie przerw o dł. 1.5 sek. Interpretacja ka dego
z kodów znajduje si na stronach 18-21
Czynno

rozpoczynaj ca sesj diagnostyczn kodu błyskowego lampki

Proces wymazywania bł dów z pami ci elektroniki.
Proces okre lania bł dów systemu przy pomocy kodu błysków.

Bł d:

Nieprawidłowo ci w funkcjonowaniu ABS u lub pomocniczych elementów składowych
wykryte i przechowywane przez ECU.

Bł d aktywny:

Aktualny stan systemu ABS. Bł d aktywny musi by naprawiony przed usuni ciem go z
pami ci oraz przed dodatkowym wyswietleniem kodu błysków

Bład nieaktywny:
1.
2.

Istniej dwa rodzaje bł dów:
Usuniety bł d aktywny, który nie jest jescze wyamzany z pami ci ECU.
Bł dy które wyst piły ale ju nie istniej . Nie musz by usuwane przed wymazaniem
pami ci ECU

Kod konfiguracji systemu:

Dwu-fazowy kod wy wietlany podczas trybu wymazywania. Faza pierwsza okre la
konfiguracj ABS u,natomiast faza druga okre la konfiguracj
pomocniczych elementów składowych zamontowanych w systemie (str.16)

Tryb diagnostyczny:
W celu wej cia w tryb diagnostyczny nale y nacisn
przeł cznik diagnostyczny

i przytrzyma przez 1 sek.

Tryb czyszczenia pami ci:
Aby wymaza bł dy z pami ci, ECU musi by w trybie Clear Mode (tryb
czyszczenia pami ci). W celu wej cia w w
tryb czyszczenia pami ci (Clear Mode)
nale y nacisn i przytrzyma przeł cznik diagnostyczny przez co najmniej 3 sek.
Operacja czyszczenia pami ci powiodła si je li po kodzie konfiguracji systemu lampka bły nie
szybko osiem razy. Oznacza to
e nieaktywne bł dy systemu zostały wykasowane z
pami ci.
Brak o miu szybkich błysków lampki oznacza e w systemie s ci gle aktywne bł dy, które musz by
naprawione przed ponown prób wyczyszczenia pami ci
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Wprowadzenie
System TKX ABS został stworzony i rozbudowany w celu spełnienia wymaga prawnych.
System działa poprzez analizowanie pr dko ci ka dego z kół pojazdu indywidualnie. Dzi ki czemu podejmuje akcj
antyblokowania gdy osi gni ty zostaje z góry okre lony poziom po lizgu kół. Kiedy sygnał dociera do kontrolera,
cewka w zaworze kontrolnym zostaje pobudzona i nast puje usuni cie powietrza z komory siłownika(odpuszczenie
hamulca). Przy przy pieszaniu koła cewka zostaje rozładowana i hamulec działa ponownie
Udoskonalenie zaworu ABS zapewnia szybki przepływ powietrza do komór siłownika i z komór siłownika.
Podczas gdy zawór spełnia wymagania dotycz ce przepływu powietrza w zakresie działania antyblokuj cego,
zachowanie si pojazdu w warunkach stabilno ci i komfortu jazdy jest zale ne od poprawnego działania systemu
przepływupowietrza.
Kryteria te nie s tak do ko ca jedn z funkcji zaworu ABS, ale s bezpo rednio zwi zane z poprawno ci monta u
przewodów, zł czek oraz liczby przył czy 9ich rozmiaru) na drodze pomi dzy zaworem ,a siłownikiem.
Odstapienie od poni szej instrukcji mo e poskutkowa zmniejszeniem stabilno ci i komfortu jazdy.
System TKX wyposa ony jest w cztery sensory i cztery modulatory (konfiguracja 4S/4M). Elektroniczna jednostka
steruj ca (ECU) montowana jest w kabinie pojazdu. ECU automatycznie wybiera sygnał z jednego ze stu-z bowych
kół czujnikowych. Zawory ABS to SSILV (Single Solenoid In-Line Valve), czyli liniowy modulator z pojedyncz cewk
(z dwu-stykowym zł czem elektrycznym), montowane na ramie. Cztery modulatory TKX nie s zaworami o
przyporz dkowanej pozycji monta owej. Ka dy z nich mo e by zamontowany w pozycji lewej lub prawej, na
przedniej lub tylnej osi.
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TKX ABS Specyfikacja
Konfiguracja ABS:

4S/4M - 4S/3M
Kategoria 1 (ECE Regulamin13/09)

Napi cie zasilania :

24 V DC
(zakres od 19-32 V)

Pobór pr du:

5 Amps

ECU:

Ogniodporny, całkowicie uszczelniony, plastykowa obudowa
Montowany w kabinie pojazdu
AMP C-175444 nie uszczelniony konektor, 34 way (12+22)

Aprobata EMC / RFI :

Dyrektywa 72/245/EEC z ostatni poprawk - Dyrektyw 95/54/EEC

Zawory ABS:

Haldex SSILV
W lini, monta na ramie, mo liwo

monta u po lewej jak i po prawej stronie, wej cie M16,

wyj cie M22
Medium:

Powietrze

Ci nienie operacyjne:

0 - 8.5bar (9.5bar, max)

Ci nienie maks:

16bar

Ci nienie zalegaj ce:

0bar

Siłowniki:

2 x T30 / zawór, Max.

Koło czujnikowe:

80-100T (z bowe)

Diagnostyka:

Kody błyskowe
PC End-of-Line Test. Poprzez interfejs CAN

Retarder:
Konfiguracja pojazdu:

Automatyczna konfiguracja systemu
Ci gnik siodłowy, samochód dostawczy, autobusy 4x2, 6x2, 6x4

DMC:
Umiejscowienie silnika:

8.0 to 44.0 ton
Przód, rodek lub tył pojazdu

Dopuszczalny rozmiar kół:

Standardowo, 311 rev/km +/- 17.5%
tj. 10:00 R 20

System hamulcowy pojazdu:

W pełni pneumatyczny, hydrauliczny sterowany pneumatycznie
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Komponenty
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Pozycja
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Opis
Elektroniczny zespół steruj cy (ECU)
Prawy, przedni zwór ABS
Lewy, przedni zawór ABS
Tylny, prawy zawór ABS
Tylny lewy zawór ABS
Czujniki ABS
Koło czujnikowe
Zł cze przewodów
Zł cze zasilania/diagnostyczne
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Electronic Control Unit (ECU)
POZYCJA
MONTA OWA
(Zł cze
skierowane
w dół)

124.75
124.25

Otwory monta owe
2 x M16, moment
obrotowy 10 Nm
123.20

20.50

Nr. kat. Haldex
Data produkcji

70.00
40.70
31.00

139.20
Waga zestawu = 320g
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Fig 2

Identyfikacja styków konektora wi zki przył czeniowej

Fig 3

Fig 4
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Schemat przył czeniowy konektora w kabinie pojazdu bez retardera

Fig 5
N1
Przewód ten poł czony jest (przez bezpiecznik) do przeł cznika zapłonu i dalej do zacisku dodatniego
akumulatora.
N2
Przewód ten poł czony jest (przez bezpiecznik) do przeł cznika zapłonu i dalej do zacisku dodatniego
akumulatora (w tym samym punkcie co wska nik kierunku).
N3

Przewód ten poł czony jest, przy u yciu odzielnego konektora, z zaciskiem ujemnym akumulatora

N4
Przewód ten poł czony jest (przez bezpiecznik) z zaciskiem dodatnim akumulatora , o
stałym nat eniu pr du o warto ci przynajmniej 7.5 A
N5
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Przewody magistrali CAN nie s podł czone.

Schemat przył czeniowy konektora w kabinie pojazdu z retarderem

Fig 6
N1

This wire is to be connected to the fused ignition switched battery positive supply.

N2

This wire is to be connected to the fused ignition switched battery positive supply (same point
as the direction indicators).

N3

This wire is to be connected using seperate connector to the main battery
negative pick up point.

N4

This wire is to be connected to an fused battery positive supply which has a continous
current rating of at least 7.5A.

N5

The CAN wires are not connected.
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Chassis Connector Wiring Diagram

Fig 7
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Zawór ABS (SSILV) - 2 porty 24V
107.3
77.0

75.0

82.8

R10.0 x 2

Port wej ciowy (2-1) x 2
M22 x1.5

Port steruj cy (1)
M16 x1.5

POZYCJA
MONTA OWA

20.5

105.0
119.5

Przył cze

elektryczne

Przewód

Port upustu

Fig 8
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Pipe Recommendations

FV

2b

2a

ABS

ABS

1a

RV
ABS

F.RES

ABS

2a

2b

R.RES

Fig 9

FV=
RV=
F.RES=
R.RES=
ABS=

Zawórgłówny hamulcowy
Zawór przeka nikowy
Zbiornik przedni
Zbiornik tylny
Zawór ABS

1ab=
2ab=

Przewody nylonowe
12x1.5
12x1.5 Min. (Alt. 12mm - przewód gumowy)

Przewody nylonowe okre lone przez:
DIN 73378 / DIN 74324
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1b

Procedura sprawdzania systemu
System TKX zawiera lampk ostrzegawcz zamontowan w kabinie na desce rozdzielczej jako wska nik statusu
ABS. Lampka działa kiedy system zasilany jest poprzez przeł cznik zapłonu.

Warning
lamp
Fig 10

1.

Przy wł czonym zasilaniu, dla poprawnie działaj cego systemu lampka ABS działa w nastepujacej kolejno ci.

Działanie poprawne
ON przez 1 sek. = Urz dzenie
ostrzegaj ce OK i
nast puje
samokontrola
systemu.
OFF

=

System
sprawdzony
(not sensors)

1 sek.

ABS

ON

ABS

OFF
Fig 11

2.
Podczas procedury samokontroli system sprawdza zawory ABS. Przy wci ni tym pedale hamulca słyszalny
jest pojedynczy wydmuch powietrza z ka dego zaworu w nast puj cej kolejno ci: przedni lewy, przedni prawy, tylny
lewy, tylny prawy. Je li oba testy wypadły pomy lnie, znaczy to, e system jest sprawny i nie wymaga si innych
testów statycznych.
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Procedura sprawdzania systemu - podsumowanie
1B
2B
2
4
ABS

3
1
2A
1A

Fig 12
Key
Wydmuch
powietrza
O.K.
le

1

Zasilanie wł czone, nale y obserwowa lampk ABS.
1 s.
ABS
ABS

ABS

ABS

2

Pedał hamulca wci ni ty, zasilanie wł czone. Nale y słucha kolejno ci wydmuchów
powietrza.
1 - Przedni lewy

1X
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2 - Przedni prawy

2X

0X

3 - Tylny lewy

4 - Tylny prawy

Konfiguracja ABS i urz dze

zewn trznych

System zawiera wł cznik kodu błyskowego lampki słu cy do wskazania konfiguracji systemu i konfiguracji
urz dze zewn trznych. Dwucyfrowy kod wy wietlany jest w postaci cyklu kodu błyskowego.
Konfiguracja ABS 4S/4M = 5 błysków lampki (pierwsza cyfra)
brak konfiguracji peryferyjnej = 1 błysk lampki (druga cyfra)
Procedura i konfiguracja kodu błyskowego s zilustrowane poni ej:
1.

Wł cz zapłon.

2.

Naci nij i przytrzymaj przez 3 sekundy wł cznik kodu błyskowego.

3.

Obserwuj cykl kodu błyskowego.

Cykl kodu
błyskowego

Pierwsza cyfra

ABS

Przerwa
4s

Lampka
ABS wieci

ABS

ABS

ABS

Druga cyfra

ABS

Konfiguracja ABS 4S/4M

ABS

Przerwa
1.5 s

ABS

Przerwa
4s

Brak konfiguracji
urz dze
zewn trznych

Pierwsza i druga
cyfra cyklu kodu
błyskowego s
powtarzane do
czasu
wył czenia
zapłonu.
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Odczyt kodu błyskowego lampki
KROK 1
Wł cz zapłon

A. Lampka ABS wieci przez
moment i wył cza si

System OK

Brak aktywnych bł dów w
sytemie.

B. Lampka ABS wył czona
(nie wieci)

Bł d instalacji
Spalona arówka

Sprawd instalacje.
Sprawd /wymie arówk

C. Lampka wł cza si
i wieci cały czas

Bł dy w systemie
(1 lub wi cej)

Kontynuuj odczyt kodu
wiecenia (patrz - krok 2)

Bł d czujnika podczas
ostatniej pracy.

Kontynuuj odczyt kodu
wiecenia (patrz - krok 2)

DIAGNOSTYKA

Bł dy wykasowane z ECU Rozpocznij jazd - lampka
ale pojazd nie był jescze w zga nie przy pr dko ci
6km/h.
ruchu.

KROK 2
Naci nij i
przytrzymaj
wł cznik kodu
błyskowego przez
1 sek.

KROK 3
Licz ilo błysków
eby okre li kod

Lampka ABS zaczyna
wy wietla dwucyfrowy kod
wiecenia.

ECU nie podł czone.

Podł cz ECU

Bł d

Sprawd czy bł d jest
aktywny.

Bł d aktywny: Lampka
powtarza wy wietlanie
jednego kodu.
Bł dy nieaktywne:
Lampka wy wietli kod dla
ka dego nieaktywnego
bł du i przestanie miga .
Bł dy b d wy wietlone
tylko raz
Pierwsza cyfra: od 1 do 8
błysków. Przerwa (1.5s)

Bł d (jeden lub wi cej)

Poszukaj definicji bł du na
stronie 21.

KASOWANIE Z PAMI CI

Druga cyfra: od 1 do 6
błysków. Przerwa (4s)
KROK 4
Wył cz zapłon

Bł dy aktywne

Bł d

Napraw bł dy

Bł dy nieaktywne

Bł d (jeden lub wi cej)

Lampka ABS bły nie 10
razy.
Po ..... s. konfiguracja
ABS pojawi si i b dzie
wy wietlana
a do momentu ponownego
wł czenia
zapłonu.

System OK

KROK 5
Wł cz zapłon
Wykasuj bł dy z
pami ci:
Naci nij i
przytrzymaj
przeł cznik kodu
błyskowego przez
co najmniej trzy
sek.
KROK 6
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Bł d (jeden lub wi cej)
Brak 10 błysków

Sprawd , napraw lub
wymie je li to konieczne.
(patrz - krok 5)
Wszystkie nieaktywne
bł dy
wymazane z pami ci.
Wył cz zapłon.

Je li aktywne bł dy ci gle
istniej , powtórz kroki 1-4.
Powtarzaj kroki od 1do 3 do
czasu kiedy system jest OK
(wy wietlenie kodu 1-1).

Ilustracja kodu błyskowego
1s
Zapłon wł czony

Lampka ABS wył czona
do czasu wci ni cia
wł cznika kodu
błyskowego.

ABS

Lampka ABS
wieci
System O.K.
Wł cznik
kodu
wiecenia
ABS

Przerwa
1.5
sek.

PRZYTRZYMAJ Lampka
przez 1 sek. wieci

ABS

Przerwa
1.5
sek.

Pierwsza
cyfra

ABS

Przerwa
4 sek.

ABS

Druga
cyfra

Przykład:
1 błysk (pierwsza cyfra) = brak bł dów
1 błysk (druga cyfra) = brak bł dów
Czytanie aktywnych
bł dów

ABS

od 1 do 6
błysków

od 1 do 8
błysków

Przerwa
1.5
sek.

PRZYTRZYMAJ Lampka
przez 1 sek. wieci

ABS

ABS

Przerwa
1.5
sek.

ABS

Pierwsza
cyfra

ABS

ABS

Pierwsza i druga
cyfra cyklu kodu
błyskowego s
powtarzane do
czasu wył czenia
zapłonu

Przerwa
4 sek.

Druga
cyfra

Przykład:
2 błyski (pierwsza cyfra) = zawór ABS
3 błyski (druga cyfra) = prawy, tył
Czytanie bł dów
nieaktywnych

PRZYTRZYMAJ
przez 1 sek.

ABS

ABS

Przerwa
1.5
sek.

Lampka Lampka
wieci
nie
wieci

ABS

ABS

Pierwsza
cyfra

ABS

Przerwa
1.5
sek.

ABS

ABS

Przerwa
1.5
sek.

ABS

Druga
cyfra

Przykład:
3 błyski (pierwsza cyfra) = koło czujnikowe - wyłamany "z b"
2 błyski(druga cyfra) = prawy, tył
2 błyski (pierwsza cyfra) = zawór ABS
1 błysk (druga cyfra) = lewy, tył

ABS

Pierwsza
cyfra

Przerwa
1.5
sek.

ABS

Druga
cyfra
Wy wietla
wszystkie
nieaktywne bł dy
jeden raz.
Ostatni
zapami tany bł d
jest wy wietlany
jako pierwszy.
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Ilustracja kodu błyskowego - cd
Bł dy wymazane
10 szybkich błysków = bł dy wymazane
ABS

Przerwa
1.5
sek.

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

Przerwa
4 sek.

PRZYTRZYMAJ
przez 3 sek. Lampka
wieci

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

Przerwa
1.5
sek.

Pierwsza cyfra = konfiguracja 4S/4M

Pierwsza i druga
cyfra cyklu kodu
błyskowego s
powtarzane do
Druga cyfra= brak
czasu wył konfiguracji
czenia zapłonu
urz dze
zewn trznych
ABS

Przerwa
4 sek.

Bł dy nie wymazane (istniej aktywne bł dy)

ABS

Pause
4s

PRZYTRZYMAJ
przez 3 sek. Lampka
wieci
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ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

Pierwsza cyfra = konfiguracja 4S/4M

Pause
1.5 s

Pierwsza i druga
cyfra cyklu kodu
błyskowego s
powtarzane do
Druga cyfra= brak
czasu wył konfiguracji
czenia zapłonu
urz dze
zewn trznych
ABS

Pause
4s

Identyfikacja kodu błyskowego

Pierwsza
cyfra
1

Rodzaj bł du
Brak bł dów

Druga
cyfra
1

Lokalizacja bł du
Brak bł dów

2
3
4
5
6

Zawór ABS
Koło czujnikowe - wyłamany "z b"
Ci gło sygnału czujnika ABS
Wiarygodno sygnału czujnika ABS
Koło czujnikowe

1
2
3
4
5
6

Koło lewe przednie
Koło prawe przednie
Koło lewe tylne
Koło prawe tylne
Koło lewe tylne - dodatkowe
Koło prawe tylne - dodatkowe
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Działanie systemu

1
2
3
4
5
6
7

J1939 magistrala przesyłu danych
Zawórgłówny hamulcowy
Przeka nik retardera
Lampka ostrzegaj ca
Konfiguracja ASR
ASR Diff Lock
Czujnik zu ycia okładzin
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ECU

1
2
3
4

Napi cie za niskie
Napi cie za wysokie
Bł d wewn trzny
Bł d konfiguracji systemu
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Alternatywna kolejno

wskaza

lampki

Zapłon wł czony

Wskazanie 1

ABS

Naci nij i
przytrzymaj
przez 1 sek.

Lampka ABS wł cza si i wieci

ABS

Lampka ABS
wieci si

Bł d - B+ Brak zapłonu,
spalony bezpiecznik

Wskazanie 2

ABS

Naci nij i
przytrzymaj
przez 1 sek.

ABS

Bł d - B+
spalony bezpiecznik

Lampka ABS rozja nia si

Lampka ABS wł cza si i wieci

Wskazanie 3

ABS

Lampka wył cza si ABS

Naci nij i
przytrzymaj
przez 1 sek.

ABS

Lampka ABS pozostaje
wył czona

Bł d 1. Spalona arówka
(Sprawd /Wymie
arówk )
2. Spalony bezpiecz.
lampki ABS
(Sprawd /Wymie
bezpiecznik)
3. Brak B do ECU
(Sprawd B-przewody,
czy obwód nie jest
otwarty)
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Odczyty z miernika
ELEMENT
SPRAWDZANY

POMIAR
POMI DZY

Nap. wyj. czujnika

A

Rezystancja
czujnika

PRAWIDŁOWA
WARTO
B

A

0.2V AC Min.

B

Zawór ABS
Rezystancja
cewki

+

-

Uziemienie

ECU i
Rama pojazdu

>1.0 <2.4 kohm

>30 <55 ohms

UWAGI

Fig

Czujnik 1A, 1B lub 2A, 2B
Czujnik nie poł czony z ECU.
Pr dko koła 1 obr/2 sec.

13

Czujnik 1A, 1Bor 2A, 2B
Czujnik nie poł czony z ECU.

13

Przewody rozł czone
14

A

0 ohms
<0.1 ohms

15

B

Fig 13 - Zł cze czujnika

Fig 14 - Zł cze zaworu ABS

Fig 15 - ECU uziemienie
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For further information:
Austria
Haldex Wien Ges.m.b.H
Vienna
Tel:
+ 43 1865 16 40
Fax:
+ 43 1865 16 40 27
e-mail:
office@baeder-haldex.at
Belgium
Haldex N.V.
Balegem (Oosterzele)
Tel:
+ 32 9 3639 000
Fax:
+ 32 9 3639 009
e-mail:
info@hbe.haldex.com
Brazil
Haldex do Brazil
S o Paulo
Tel:
+ 5511 531 4999
Fax:
+ 55 11 531 9515
e-mail:
info@hbr.haldex.com
China
Haldex International Trading Co. Ltd.
Shanghai
Tel:
+ 86 21 6289 4469
Fax:
+ 86 21 6279 0554
e-mail:
haldex@public.sta.net.cn
France
Haldex Europe S.A.
Weyersheim (Strasbourg)
Tel:
+ 333 88 68 22 00
Fax:
+ 333 88 68 22 09
e-mail:
info@hfr.haldex.com
Germany
Haldex Brake Products G.m.b.H
Denkendorf (Stuttgart)
Tel:
+ 49 711 93 49 17 0
Fax:
+ 49 711 93 49 17 40
e-mail:
info@hde.haldex.com
Haldex Brake Products G.m.b.H
Heidelberg
Tel:
+ 49 6221 70 30
Fax:
+ 49 6221 70 34 00
e-mail:
info@hbpde.haldex.com

India
Haldex India Ltd.
Nasik
Tel:
+ 91 253 387 362
Fax:
+ 91 253 380 729
Italy
Haldex Italia Srl.
Muggi
Tel:
+ 39 039 278 23 50
Fax:
+ 39 039 79 65 25
e-mail:
info@hit.haldex.com
Poland
Haldex Sp
Praszka
Tel:
Fax:
e-mail:

z o.o.

South Korea
Haldex Korea Ltd.
Seoul
Tel:
+ 82 2 2636 7545
Fax:
+ 82 2 2636 7548
e-mail:
haldexk@mail.hkr.haldex.com
Spain
Haldex Espa a S.A.
Parets del Valles (Barcelona)
Tel:
+ 34 93 573 1030
Fax:
+ 34 93 573 0728
e-mail:
haldexsa_esp@passwordsta.es
Sweden
Haldex Brake Products AB
Landskrona
Tel:
+ 46 418 47 6000
Fax:
+ 46 418 47 6001
e-mail:
info@hbpse.haldex.com

Total Support
A uniquely wide range of services is
available from Haldex. These include expert
consultancy for braking and suspension
development, brake calculations, type
approvals and
application engineering.
The aim is accurate specification for
manufactures and low cost of owner ship for
the operator.
Full aftermarket support includes a Worldwide
parts distribution and service network, on-line
technical advice, field visits and installation/
maintenance training held on-site or
at Haldex facilities.

USA
Haldex Brake Products Corp.
Kansas City
Tel:
+ 1 816 891 2470
Fax:
+ 1 816 891 9447
e-mail:
info@hbpus.haldex.com

Research and
Development
Continual, heavy investment in Research
and Development is carried out in response
to ever increasing commercial, legislative,
environmental, performance and technological demands.

Haldex Brake Products Ltd.
Redditch
Tel:
+ 44 1527 499 499
Fax:
+ 44 1527 499 500
e-mail:
redditch.info@haldex.com

The Haldex Group is a global supplier of proprietary
products for trucks, cars and industrial vehicles, with special
emphasis on performance and safety. TheGroup is organized in
Divisions which focus on their respective product niche:

Quality and
Production
Standards

Haldex Brake Systems supplies ABS
and brake components for heavy vehicle air brakes.
Haldex Barnes Hydraulics supplies gear pumpsand hydraulic
systems for power steering and lifting functions on industrial
vehicles and trucks.

The very latest production technology
ensures the very highest quality standards.
All production sites are ISO 9001 approved.

Haldex Garphyttan Wire supplies specially steel-alloyed wire
products mainly for applications in combustion engines.
Haldex Traction Systems supplies 4WD systems for cars and
trucks.

The HaldexGroup is listed on the Stockholm Stock Exchange.

We use our demonstrated
competence to provide innovative components, systems and service for trucks,
trailers and buses, that lower life cycle costs
and improve vehicle safety. Haldex wants to
become the first choice business partner of
commercial vehicle manufactures world wide
in the areas of braking and suspension
control systems with special emphasis on
heavy
commercial vehicles.

+ 48 34 350 11 00
+ 48 34 350 11 11
info@haldex.net.pl

Great Britain
Haldex Ltd.
Newton Aycliffe
Tel:
+ 44 1 325 310 110
Fax:
+ 44 1 325 311 834
e-mail:
aycliffe.info@haldex.com

Sales companies are established in Europe, North and
SouthAmerica and Asia. Production takes place in 9 factories in
USA, 9 factories in Europe and 1 joint venture in India.

Company Vision

www.brake-eu.haldex.com

