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ECO Plus 3 serisi başladı:
BPW olarak 9 t kapasiteli aks grubunda ECO Plus 3 poyralı aksların tedariğine kademeli olarak
başlıyoruz.

Bu poyralar yine ECO Plus serisi poyraların temel özelliklerini içermekle beraber ek
özelliklere sahiptir:
> Bakım gerektirmeyen, kapalı poyra /rulman sistemi: Garanti süreleri önceki seri ile aynıdır;
kilometreden bağımsızdır.
> Tork limitli merkezi aks cıvatası ile rulman boşlukları otomatik ayarlanır.
> Formula 1 prensibiyle poyrayı bütün olarak hızlı sökme ve monte etme imkanı; merkezi aks somunu
vardır.
> DIN ISO standardında tüm dünyada temini kolay rulmanlar kullanılmaktadır.
> Yağ kartuşu /haznesi sayesinde yağların düzgün dağılımı sağlanır.
> Dayanıklı yeni ECO seal keçe, dişli ve işçiliği kolay poyra kapağı ile poyranın sızmaya karşı koruması
geliştirilmiştir.
> Poyra tasarımı dairesel-sürekli flanşlıdır ve (120 ofsette) parmak araları boşlukludur.

BPW ECO Plus 3 serisinin çıkış tarihleri:
15.05.2015 tarihinden itibaren: 120 ofset ve disk frenli akslar.
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01.10.2015 tarihinden itibaren: 0 ofset, 22.5" ölçüsündeki kampana ve disk frenli akslar.
2015 sonu /2016 başı: 0 ofset, 19.5" ve 17.5" ölçüsündeki akslar.

Önemli! Lütfen ECO Plus 3 ile birlikte gelecek teknik değişiklikleri dikkate alınız!
> Tüm ECO Plus 3 akslarda sensör çemberi tek tiptir, 90 dişlidir. Ayrıca tüm bu poyraların üzerinde
çember bulunur böylece, sensör varsa kullanıma hazırdır. Bu nedenle, EBS parametreleri akstaki
çember dişli sayısına uygun yüklenmelidir.
> Bijon somunları 93 mm ölçüsündedir. 2012'de ECO Air COMPACT'lı akslarda verilmeye başlandığı
gibi tüm ECO Plus 3 akslar bu bijonlar ile gelecektir.
> Yeni ECOMETER: Hubodometreler de değişiklik olmuştur.
> Yedek parça açısından ECO Plus 2 ile ECO Plus 3 poyra bileşenleri birbirine uyumlu değildir. Bu
nedenle ECO Plus 2 poyra yedek parçaları tedarik edilmeye devam edilecektir.
> ECO Plus 3 ile fren diski de değişmiştir. Kod numarası ve geometrisi değişmiştir. Eski fren diskleri her
zaman 120 ofsetli ECO Plus 3 poyralara ideal şekilde oturamamaktadır. Bu nedenle, poyraya temas
eden yüzeyi pahlıdır. Yeni diskler eski akslara monte edilebilir ancak, eski diskler ECO Plus 3 akslara
monte edilmemelidir.

> Teknik açıdan ECO Plus 2 ve ECO Plus 3 aksların aynı treylerde kullanılması mümkündür. Ancak,
bunun istenmemesi durumunda stok yönetimi ile eşleme yapılmalıdır.
> Treyler tip onayları bu değişimden etkilenmeyecektir.
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