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Zawór sterowania przyczepą
dla pojazdów z hydraulicznym 
systemem hamulcowym.
Zawór ten steruje pneumatycznym 
systemem hamulcowym przyczepy. 

Korzyści 

› Zintegrowany elektrozawór do aktywacji
hamulców przyczepy po uruchomieniu
hamulca parkingowego ciągnika.

› Zintegrowany elektrozawór
przyspieszający czas reakcji układu
 hamulcowego. 

› Zintegrowane rozwiązanie ułatwiające
instalację przy znacznym obniżeniu
kosztów.

› Zgodny z normą EC 2015/68.

INFORMACJA TECHNICZNA

Haldex S-TCV

Nowej generacji hydrauliczne zawory sterowania przyczepą
S-TCV  instalowane są w ciągnikach rolniczych z pojedynczym lub
 dwuobwodowym systemem hamulcowym, żeby sterować
pneumatycznym systemem hamulcowym przyczep.

Dostępne wersje:
S-TCV z jedną zintegrowaną cewką, aktywowaną przez hamulec
 parkingowy ciągnika. 

S-TCV z dwoma zintegrowanymi cewkami, jedna dla przyspieszenia
czasu reakcji układu hamulcowego, a druga aktywowana przez
hamulec parkingowy ciągnika.

Działa w układach z olejem mineralnym.



Innovative Vehicle Solutions www.haldex.com

Funkcje i budowa 

Dane techniczne 
Ciśnienie pracy pe = 0 ... 8,5 bar
Ciśnienie hydrauliczne pe = 0 ... 45 bar
Ciśnienie max. pe = 10 bar
Medium (41,42)

-olej mineralny DIN 51524-2 
Napięcie pracy 12V + 3 / -5,2V 
Temp. pracy -30°C - + 80°C 
Ochrona elektr. ISO 1570-A1-2.1 SN/KI

Oznaczenia przyłączy

1 = zasilanie pneum. 
2 = wyjście pneum. 
41 = sterowanie hydr.
42 = sterowanie hydr. 

Warianty 
329 10. ...: cewka sterowana hamulcem 
parkingowym ciągnika, bez cewki 
przyspieszającej czas reakcji.

329 11. ...: zawór z dwoma cewkami; 
przyspieszenie czasu reakcji (N-ON) 
układu hamulcowego i aktywacja 
hamulcem parkingowy ciągnika.

329 12. ...: zawór z dwoma cewkami; 
przyspieszenie czasu reakcji (N-OFF) 
układu hamulcowego i aktywacja 
hamulcem parkingowy ciągnika.

329 13. ...: cewka przyspieszenie czasu 
reakcji. Sterowanie zaworem hamulca 
parkingowego oddzielnym zaworem 
pneumatycznym.

N-ON = aktywna bez napięcia

N-OFF = aktywna pod napięciem
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Wymiary 329 1.. ...

Symbol DIN ISO 1219

SV-IS: elektrozawór dla przyspieszenia czasu reakcji (kąt wyprzedzenia). 
SV-PB: elektrozawór hamulca parkingowego.


