
 

Sériové uvedení nové kotoučové brzdy BPW ECO Disc TS2 

 

Od ledna 2019 zavádí BPW novou generaci kotoučových brzd BPW ECO Disc v provedení TS2 3709 a 
TS2 4309. 

 

 

Nová brzda BPW Eco Disc TS2 byla znovu vylepšena v následujících oblastech: spolehlivost, snadná 
údržba a váha. 

Obě známá provedení TSB 3709 a TSB 4309 budou nahrazeny brzdami TS2 3709 a TS2 4309. 

Uvedení do sériové produkce bude probíhat ve 3 krocích: 

1. Od ledna 2019: TS2 4309 se vzduchovým pérováním Airlight II 
2. Od března 2019: TS2 3709 se vzduchovým pérováním Airlight II 
3. Od května 2019: TS2 3709 a TS2 4309 s novým vzduchovým pérováním ECO Air 

 

Pro první fázi, tedy přechod na brzdu TS2 4309 u agregátů se vzduchovým pérováním Airlight II” platí 
následující harmonogram: 

Od října 2018: 

Pro hladký přechod připraví BPW převodníky (staré provedení TSB a nové provedení TS2). Tyto seznamy 
vám zašleme v následujících dnech. 



 
 

 

 

Od listopadu 2018: 

Nové a stávající zakázky s “TS2 4309 se vzduchovým pérováním Airlight II”, s dodáním od 2. týdne 2019, 
budou po konzultaci se zákazníkem již s novou brzdou TS2. 

 

Od ledna 2019: 

V období 6 týdnů budou všichni zákazníci postupně individuálně převáděni na novou generaci brzdy TS2 
4309 u agregátů se vzduchovým pérováním Airlight II. Konkrétní termín převodu vám ještě včas sdělíme. 
O převodu vašich zakázek budete informováni také prostřednictvím potvrzení objednávky. 

Po převodu budou všechny dodávky vzduchového pérování Airligt II pouze s brzdou BPW ECO Disc TS2. 

Od března 2019: 

Převod všech zákazníků na  generaci TS2 4309 u agregátů se vzduchovým pérováním Airlight II” je hotov. 
Do prvovýroby již nebude dodána žádná brzda TSB 4309 s pérováním Airlight II. 

 

Pro oba další kroky uvedení TS2 3709 pro agregáty se vzduchovým pérováním Airlight II a TS2 3709  a 
TS24309 s novým vzduchovým pérováním ECO Air platí shodný časový plan, pouze s odstupem dvou a 
čtyř měsíců. 

O dalších fázích uvedení do sériové produkce budete informováni v dalších BPW News. 

 

Upozornění: 

Pro usnadnění procesu schvalování vozidla s BPW ECO Disc TS2 spolupracuje BPW na praktických 
zkouškách s 9 známými zkušebními organizacemi v Evropě. Pro zákazníky jsou k dispozici odpovídající 
vzorové schvalovací protokoly, které znamenají zřetelné zjednodušení schválení a s tím také značné 
snížení nákladů. 

Bližší informace najdete v BPW News “Vzorový schvalovací protokol pro homologaci nové brzdy BPW 
ECO Disc TS2” z 1.6.2018 nebo u Vašich konktaktních partnerů BPW. 

 


