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EA
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S více než 12-ti lety zkušeností a více než milionem dodaných EAC jednotek do OE, poskytujeme nejvyšší 
bezpečnostní standardy, spolehlivost a optimální servis. EconX® varianta EAC2 jednotek pro modely Actros a 
Atego MP2 a MP3 je novinkou v portfoliu reprezentujícím ideální řešení pro efektivní údržbu po dobu život-
nosti. Průmyslově renovovaný produkt (originálně renovovaný) od Knorr-Bremse umožňuje nákladově efektivní 
provoz bez kompromisů z pohledu funkčnosti a bezpečnosti.   

EAC2
EAC jednotka poskytuje inteligentní řízení vzduchového systému vozidla a nabízí následující hlavní funkce:

 › řídí zásoby stlačeného vzduchu v brzdovém a sekundárním okruhu

 › inteligentní ovládání kompresoru šetřící spotřebu paliva

 › díky chytrému řízení není třeba vzduchojem pro návěs nebo parkovací brzdu

 › signalizace výměny filtrační patrony

 › vyšší tlak ve vzduchojemu pro vzduchové pérování

ECONX® EAC2  
(ELEKTRONICKÁ JEDNOTKA ÚPRAVY VZDUCHU) PRO ACTROS A ATEGO MP 2 & 3

Výhody ve zkratce

 › efektivní servisní náklady během životnosti 
vozidla

 › speciální proces renovace v návaznosti na 
standardy nastavené pro OE produkty

 › shodná funkčnost jako u nového produktu

 › udržitelný: omezení emisí CO2 v porovnání s 
výrobou nového produktu
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PŘEHLED EAC2 JEDNOTEK V APLIKACI MERCEDES-BENZ  
URČENÝCH PRO AFTERMARKET

Mercedes-Benz
aplikace

Knorr-Bremse EconX® 
EAC2 věcné číslo

Knorr-Bremse EAC2 věcné 
číslo (nový produkt)

Knorr-Bremse  
OE věcné číslo

Mercedes-Benz OE 
reference

Actros & Atego MP 2 & 3

K138263X50 K138263N50

K007331 1) A 000 446 16 64

K078209 1) A 000 446 16 64

K102139 1) A 001 446 12 64

K138263 1) A 001 446 50 64

K138264X50 K138264N50

K015444 2) A 000 446 15 64

K078210 2) A 000 446 15 64

K102141 2) A 001 446 11 64

K138264 2) A 001 446 49 64

€

€

€€

€

- Kompatibilní s NEO a KTS diagnostikou - Zálohovaný díl

Poznámka: OE reference slouží pouze k identifikaci odpovídajícího IAM věcného čísla. Jedná se o informaci bez právní záruky.

1) s výhřevem 
2) bez výhřevu

Ventil dofukování pneu
II39739FK50

OSC patrona
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Moosacher Strasse 80 | 80809 Munich | Germany 
Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicles 

Copyright © Knorr-Bremse AG 
Všechna práva vyhrazena, včetně práv průmyslového vlastnictví. Knorr-Bremse AG 
si vyhrazuje veškerá dispoziční práva jako například kopírování a předávání.

Vyloučení odpovědnosti
Zde uvedené informace jsou určeny výhradně k použití kvalifikovanými odborníky 
z průmyslu užitkových vozidel a nesmí být předány třetím osobám.
Všechna doporučení ohledně výrobků, jejich údržby a využití se vztahují na 
výrobky Knorr-Bremse a neplatí pro výrobky jiných výrobců.
Tyto informace nepokrývají všechny oblasti a nepřebírá se žádná odpovědnost 
z  důvodu využití těchto informací. Ohledně správnosti, úplnosti a aktuálnosti 
dat nemůžeme přebrat žádnou odpovědnost ani nabídnout záruku. Na základě 
informací se nepřislibují žádné záruky, nebo zaručené vlastnosti ve spojení 
s popsanými výrobky nebo systémy.
Na základě informací, jejich využití, uvedených doporučení nebo rad, se nemůže 
přebrat žádné ručení. Ručení za škody, nebo ztráty, jsou zásadně vyloučena, 
nebyly-li námi způsobeny úmyslně, nevznikly-li naši nedbalostí, nebo když platí 
obligátní zákonné předpisy.
Pro právní spory, zakládající se na použití těchto informací, je směrodatné německé 
materiální právo.
Tento Disclaimer / Omezení / vyloučení odpovědnosti je překladem německého 
textu do českého jazyka. Německý text je směrodatným pro všechny právní účely..

Poznámka 
Změny informací zde uvedených jsou vyhrazeny i bez předchozího upozornění. 
Tištěná kopie tohoto dokumentu nemusí být aktuální verzí. Pro aktuální verzi 
tohoto dokumentu navštivte prosím www.knorr-bremseCVS.com, případně 
kontaktujte Vašeho zástupce Knorr-Bremse. Figurativní značka „K“ a ochranné 
známky KNORR a KNORR-BREMSE jsou registrovány jménem Knorr-Bremse 
AG. Další práva a podmínky uplatněny; pro plné znění vyloučení odpovědnosti 
navštivte naše stránky www.knorr-bremseCVS.com.

Jsou-li na základě zde uvedených informací prováděny servisní práce na vozidle, je 
odpovědností dílny zajistit, že vozidlo bude plně otestováno a bude zajištěno, že 
se vozidlo bude nacházet v plně provozuschopném stavu před jeho opětovným 
nasazením do provozu. Knorr-Bremse nepřebírá žádné ručení za problémy, které 
vzniknou kvůli tomu, že se jmenované testy neprovedou.

Aktuální informace o našich produktech naleznete 
na webových stránkách: www.knorr-bremsecvs.com

KAŽDÉ VOZIDLO VYPRÁVÍ SVŮJ PŘÍBĚH.

EAC2 věcné číslo OSC patrona EconX® OSC patrona Typ závitu (OSC)
K007331

K039454 K039454X00 M39x1,5
K078209

K015444

K078210

K102139

K102196 - M41x2
K138263

K102141

K138264 

PŘEHLED EAC2 JEDNOTEK A ODPOVÍDAJÍCÍCH FILTRAČNÍCH PATRON
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