VB-FULLAIR

making everyday smoother

• Increased comfort • Better driveability • More safety

Algemene Informatie

voor- en achteras
PRODUCTBLAD

PRODUCTBLAD

Bedrijfswagen

Camper

VB-FullAir is een volautomatische (regelbare) oplossing voor
veerproblemen. De bestaande blad- of schroefvering wordt vervangen
door een volledig luchtveersysteem (dit omvat o.a. balgen, schokdempers,
een compressor en een elektronische regeleenheid). Het luchtveersysteem
filtert als het ware de oneffenheden uit het wegdek, waardoor het rijcomfort
toeneemt.
VB-FullAir 2C

Tijdens het rijden blijft het voertuig altijd op de (tijdens de montage) door
VB-Airsuspension ingestelde rijhoogte. De wegligging en de stabiliteit
van het voertuig worden verbeterd, wat de veiligheid ten goede komt.
Staat het voertuig stil (aangetrokken handrem), is het mogelijk de instap- /
laadplatformhoogte te verhogen en te verlagen vooreenvoudig in- en
uitladen.
VB-FullAir besturing
De VB-FullAir heeft een electronische regeleenheid, genaamd de
VB-ASCU (VB-Air Suspension Control Unit). Deze unit controleert en
corrigeert het rijniveau van het voertuig automatisch. Dit constante
controleren en corrigeren, onafhankelijk van de beladingsgraad, zorgt voor
veiliger voertuiggedrag en verhoging van het comfort.

VB-FullAir 4C

VB-FullAir 2C

VB-FullAir 3C

VB-FullAir 4C

Voordelen VB-FullAir:
• Constante rijhoogte
• Minder scheefhangen
• Minder overhellen
• Verbeterd comfort
• Optimale wegligging
• Verhoogde stabiliteit
• Meer veiligheid
• Comfortabel vervoer van passagiers
• Knielfunctie voor in- en uitstappen van passagiers
• Betere bescherming van kwetsbare / gevoelige goederen
• Knielfunctie voor in- en uitladen van goederen

VB-FullAir 2C,
is een volledige luchtvering op de
voor- of achteras

VB-FullAir 3C,
is een hulpluchtvering op de vooras
en een volledige luchtvering op de
achteras

Gebruiksdoeleinden
De VB-FullAir kan in de praktijk voor een breed scala aan omstandigheden
en gebruiksdoeleinden ingezet worden:
• Offroadvoertuigen
• Ambulancevoertuigen
• Personenvervoer
• Autotransporters
• Reddingsvoertuigen
• Bedrijfswagens
• Rolstoelvoertuigen
• Campers
• Servicevoertuigen
• Dierentransport

Dealer:

VB-FullAir 4C,
is een volledige luchtvering op de
voor- en achteras

Mogelijke opties VB-FullAir
Handmatig heffen
Handmatig zakken
Geheugenpositie
CarPark / Parking
AutoLevel
(waterpas)
Offroad
Kantelfunctie
(watertank)
Sport
Veerpont
Garage
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* afhankelijk van het type uitvoering.
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