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Godkänt bromssystem till släpvagn
på din grävmaskin!

Ytterligare möjligheter med tipp- och
ströventiler som tillägg.

Äntligen finns det ett godkänt bromssystem på
marknaden. CeDe Group har tagit fram ett till Volvo
EW140D och EW160D för bromsning av släpvagn för att
maximera utnyttjandet av dina maskiner med högsta
säkerhet.
Vårt system är godkänt enligt EG:s maskindirektivet
och CE-märkt, något CeDe Group ser som en
självklarhet, vilket borgar för högsta kvalitet igenom
hela produkten.
Ventiluttag för broms, tipp och strö, samt släpvagnskontakt

Skåp där bromssystemets ventiler finns placerade.

Systemet innefattar även CeDe’s CAN-bus system vilket
möjliggör expansionsmöjligheter i framtiden för dig i
form av utökat antal hydraulfunktioner i undervagnen.
För att försäkra högsta möjliga tillförlitlighet på
maskinens styrsystem är alla signaler skyddade mot
kortslutning. För enkelt användande styrs släpvagnsbromsventilen med ordinarie bromspedal. Maskinens
befintliga krets blir inte bruten av tillägget,
huvudsystemet är alltid intakt.
Bromssystemet levereras som monteringssats och i
den ingår även en sjupolig släpvangskontakt för
släpvagnens belysning.

From idea to complete product!

CeDe Group’s system för släpvagnsbroms blir ännu mer
flexibelt och användbart om det kompletteras med
ventiler för tipp och strö. Ventilpaketet har två ventiler
inbyggda i ett gemensamt block varav en är
dubbelverkande och den andra enkelverkande med fri
retur till tank för att säkerställa att upptippat flak lätt
kan sänkas ned efter tippning. Det dubbelverkande
uttaget är avsett för släpvagnens spridarbaklucka. Plats
finns förberett i bromssystemets skåp för
ventilpaketet. Detta breddar användningsområdet för
din maskin, vilket höjer din position på marknaden.
Vi jobbar för att driften ska vara enkel och funktionell
för dig. För enkel manövrering styrs därför flödet till
ventilerna med maskinens ordinarie schaktbladsspak
på vänster panel. Förväljare för tipp och strö finns i
höger panel.
CeDe’s monteringssats innehåller alla nödvändiga
komponenter vilket innebär att maskinen inte behöver
beställas med några extra hydrauluttag eller
släpvagnskontakt från fabriken då detta ingår i CeDe’s
leverans.
För mer information om hur
monteringssatser, vänd dig till oss!
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