
Najnowszy system sterowania hamulcem przyczepy, 
który wprowadza możliwość sterowania elektronicznego 
hamulcem postojowym, oferuje klientom nowe modułowe 
podejście do specyfikacji oraz oprogramowanie użytkowe z 
możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb.

NIE TYLKO NOWA GENERACJA

...TO COŚ ZNACZNIE WIĘCEJ

NOWE MOŻLIWOŚCI 
DLA TWOJEJ PRZYCZEPY



INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

Korzyści
 można wyposażyć w funkcję mobilizatora. Funkcja 

ta umożliwia zwolnienie hamulców sprężynowych tylko w 
określonych, wcześniej ustalonych warunkach i może być 
szczególnie przydatna w połączeniu z systemem telematycznym. 
Mobilizator umożliwia również korzystanie z tzw. funkcji 
bezpiecznego parkowania (Safe Parking+), która pozwala na 
zwolnienie hamulców sprężynowych tylko wtedy, gdy system 
jest w pełni napełniony powietrzem, a żółty przewód jest pod 
ciśnieniem. 

Funkcja nadzoru hamowania awaryjnego powoduje zawieszenie 
hamowania awaryjnego spowodowanego przerwaniem 
czerwonej linii, z ostrzeżeniem dla kierowcy, tak aby mógł 
on bezpiecznie zatrzymać pojazd z zachowaniem pełnej 
funkcjonalności systemu.warning, so that the driver can safely 
stop the vehicle with full system function.

   Zaprojektowany jako system wielonapię-
ciowy do zastosowań w systemach 12- i 
24-woltowych

    Służy jako globalna platforma dla różnych 
grup produktów: EBS, ABS z kontrolą stabi-
lizacji oraz konwencjonalny ABS dla przy-
czep.

   Umożliwia konfiguracje do 8S/4M dla pocią-
gów drogowych i innych zastosowań spe-
cjalnych.

   Oprogramowanie użytkowe jest niezależne 
od głównego oprogramowania sterującego 
hamulcem

   W sytuacji uszkodzenia hamulców cewka 
zaworu nadzoru hamowania wstrzymu-
je uruchomienie hamulców awaryjnych z 
ostrzeżeniem dla kierowcy i funkcjonalną 
komunikacją CAN

   Umożliwia zdalne uruchomienie przyczepy 
po podłączeniu do systemu telematycznego.

   Umożliwia zwolnienie hamulca sprężyno-
wego tylko w bezpiecznych warunkach 
(Safe Parking +)

Redukcja  
wagi o  

37% 

Nr kat. 
Haldex

Opis  
EBS

Nadzór 
hamowania 
awaryjnego

porty 
AUX

Czujni-
ki kół

Mobilizer

842 005 001 Basic Nie 3 2 Nie

842 006 001 Basic Nie 3 2 Pneum.

842 001 001 Basic Tak 4 2 Nie

842 002 001 Basic Tak 4 2
Pneum./
Elektr.

842 003 001 Premium Tak 6 4 Nie

842 004 001 Premium Tak 6 4
Pneum./
Elektr.

Redukcja śladu 
węglowego o 

30%*

* Podane wartości zmniejszenia  
masy i emisji CO2 pochodzą  

z porównania pomiędzy  
EB+ Gen3 i EB+ 4.0.

Główne cechy 

*
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