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TruckServices, aftermarketová značka Knorr-Bremse, dodává vlastníkům vozidel, fleetům, servisním 
centrům a distributorům vysoce kvalitní produkty a servisní řešení pro užitková vozidla všech typů a stáří. 
Tímto způsobem TruckServices zaručuje, že je každé vozidlo zpět na cestě rychle a v perfektní kondici. Za 
účelem další podpory řidičů, vlastníků vozidel a servisních center během rozhodování, zda brzdový kotouč 
vyměnit nebo ne, Knorr-Bremse nyní nabízí "Kontrolní měrku brzdových kotoučů".

TRUCKSERVICES KONTROLNÍ MĚRKA BRZDOVÝCH 
KOTOUČŮ

Ve zkratce

 › Rychlé a snadné sledování opotřebení 
brzdového kotouče

 › Bez nutnosti demontáže kola

 › Redukce času odstávky

Kontrolní měrka brzdových kotoučů byla vyvinuta společností Knorr-Bremse pro rychlé určení aktuálního opotřebení 
brzdového kotouče bez nutnosti demontáže kola. Umožňuje snadné sledování míry opotřebení všech brzdových 
kotoučů rozměrů 17,5" / 19,5" / 22,5".

Kontrolní měrka brzdových kotoučů je nyní dostupná pod věcným číslem: K146719K50
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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.
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