UNO-MATIC
Hurtigkupling for sikre luftforbindelser

UNO-MATIC
UNO-MATIC er en serie hurtigkuplinger for tungindustrien som
sikrer luftforbindelse mellom lastebil og henger eller traktor
og henger. Kuplingene er utviklet for å gi høy sikkerhet, lang
levetid og god ergonomi.
UNO-MATIC er produsert i Sverige og er tilpasset det nordiske klimaet. Aluminiumskomponentene har en hard
anodisert overflate, noe som gjør dem motstandsdyktige mot slitasje og korrosjon. Ventilpakningene har også
en overflatebehandling som tåler tøffe miljøer, noe som betyr at de kan bli utsatt for blant annet veisalt. Unikt for
UNO-MATIC er det ergonomiske håndtaket som er tilgjengelig i en lang eller kort versjon.

Hurtigkupling bildel med tilbakeslagsventil som brukes til å koble til luftforbindelsen
mellom lastebil og henger eller traktor og henger. UNO-MATIC hurtigkupling brukes til trygt
å overføre luft fra traileren til blant annet trykkluft til det pneumatiske bremsesystemet.
Bildelen er laget av aluminium og håndtaket er belagt med gummi.

Art. Nr.

Beskrivelse

Utv. gjenge

Innv. gjenge

5099-29-05

UNO-MATIC, Bildel med tillbakeslagsventil

M22x1,5

M16x1,5

5099-29-06

UNO-MATIC, Bildel med tillbakeslagsventil, kort
håndtak

M22x1,5

M16x1,5

SEMTRA
Hurtigkupling tilhengerdel som brukes til å koble tilhengerdelen til lufttilførselen
på lastebilen eller traktoren, på den måten trykksettes dermed bremsene og andre pneumatiske funksjoner i hengeren eller traileren. Tilhengerdelen er laget i
aluminium og håndtaket er ergonomisk designet og gummibelagt.

Art. Nr.

Beskrivelse

Utv. gjenge

Innv. gjenge

5099-29-09

UNO-MATIC, SEMTRA hengerdel uten
tillbakeslagsventil

M22x1,5

M16x1,5

SEMTRA
Hurtigkoblende bildel med tilbakeslagsventil som brukes til å koble sammen luftforbindelsen mellom lastebil og
henger eller traktor og henger. UNO-MATIC hurtigkuplingen brukes for å overføre luft trygt til tilhengeren, og for å
trykksette luften til det pneumatiske bremsesystemet.
Art. Nr.

Beskrivelse

Innv. gjenge

5099-29-08

UNO-MATIC, SEMTRA bildel med tillbakeslagsventil

M16x1,5

Hurtigkupling tilhengerdel som brukes til å koble tilhengerdelen til luftforbindelsen på lastebilen eller traktoren.
Hurtigkuplingen brukes til å trykksette bremsene og andre pneumatiske funksjoner i traileren eller
semitraileren.
Art. Nr.

Beskrivelse

Innv. gjenge

5099-29-07

UNO-MATIC, hengerdel uten
tillbakeslagsventil

M16x1,5

Tilbehør
Art. Nr.

Beskrivelse

5099-29-10

UNO-MATIC, reperasjonskit bil- og hengerdeler med ventiler

5099-29-11

UNO-MATIC, festeplate, passer til 50992905, 50992906 og
50992909

Kryssliste
Art. Nr.

UNO-MATIC

Duo-Matic / Wabco

5099-29-05

2306808858

4528020090

UNO-MATIC, bildel med tillbakeslagsventil

Beskrivelse

5099-29-06

2306808878

4528020070

UNO-MATIC, bildel med tillbakeslagsventil med kort håndtak

5099-29-07

2306828908

4528040120

UNO-MATIC, hengerdel uten tillbakeslagsventil

5099-29-08

2306838828

4528050040

UNO-MATIC, SEMTRA bildel med tillbakeslagsventil

5099-29-09

2306818828

4528030050

UNO-MATIC, SEMTRA hengerdel uten tillbakeslagsventil

5099-29-10

2306808810

–

UNO-MATIC, reperasjonskit bil- og hengerdel med ventiler

5099-29-11

2306809882

–

UNO-MATIC, festeplate, passer til 50992905, 50992906 samt
50992909

