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Verhoog je veiligheid en comfort
Luchtvering wordt steeds vaker gevraagd door klanten die
op zoek zijn naar een betere rijervaring. Zowel voor personenwagens als bedrijfswagens biedt luchtvering niet enkel meer
comfort; het verbetert ook de voertuigprestaties. Een
professioneel geplaatste luchtvering zorgt ervoor dat het
rijden in alle omstandigheden - onbelast of zwaar geladen een aangename ervaring blijft.

Volautomatische luchtvering | VB-FULLAIR
VB-FULLAIR is een automatische, regelbare oplossing voor
veerproblemen. De bestaande bladvering achteraan en mechanische veerpoten vooraan worden vervangen door een
volledig luchtveersysteem. Vooraan worden de veerpoten
vervangen door luchtgeveerde voorpoten. Dit systeem omvat
luchtbalgen, schokdempers, hoogtesensoren, een compressor,
een elektronische regeleenheid (VB-ASCU) en een afstandbediening.
Het luchtveersysteem filtert als het ware de oneffenheden uit
het wegdek, waardoor het rijcomfort toeneemt.
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De Fiat Ducato is verkrijgbaar met een volledige 4-corner (voor
-én achteras) luchtvering. Deze luchtvering is voor zowel nieuwe
als
reeds
in
gebruik
zijnde
voertuigen
beschikbaar. Tijdens het rijden blijft het voertuig altijd op de
rijhoogte die tijdens de montage is ingesteld. De wegligging en
stabiliteit van het voertuig worden aanzienlijk verbeterd, wat
de veiligheid ten goede komt.
Via de afstandbediening kan de bestuurder verschillende
rijhoogtes instellen. In offroad-stand zal de rijhoogte 3cm
hoger zijn tov de normale rijhoogte. Tot 10km/u kan u in de
rijhoogte blijven rijden. Bij een hogere snelheid zal het voertuig automatisch terug zakken tot normale rijhoogte.

In sport-stand verlaagt de rijhoogte 3cm tov de normale
rijhoogte, ongeacht de snelheid.
In carpark-mode zakt het voertuig volledig door zodat u eenvoudig een garage of ondergrondse parking kan binnenrijden.
Deze rijstand blijft behouden tot max 5 km/u.

PRAAT MET ONS
03 326 02 52

INFORMEER JE VERDER
www.airsuspension.be

MAIL ONS
info@airsuspension.be

KOM EVEN LANGS
Satenrozen 3 | 2550 Kontich

VOORDELEN
1

constante rijhoogte

2

vermijdt het overhellen

3

optimalisatie van het comfort

4

verhoogde veiligheid

5

betere wegligging

6

geen onderhoud
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Overzicht verschillende rijhoogtes:

Hoogste stand:
Laagste stand:
OffRoad:
Carpark:
Sport:

Vooras

Achteras

+ 50 mm
- 60 mm
+ 35 mm
- 50 mm
- 30mm

+ 40 mm
- 55 mm
+ 30 mm
- 40 mm
- 15 mm

Waterpasfunctie | VB-Autolevel
Deze optie is verkrijgbaar wanneer het voertuig voorzien is van
volautomatische luchtvering op vooras & achteras. Wanneer u
ergens toekomt, hoeft u enkel op 1 drukknop te duwen en het
voertuig zet zich volledig waterpas, dit binnen de mogelijke
grenzen.
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