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making everyday smoother
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Veilig en comfortabel rijden - Alles onder controle met de veersystemen van
VB-Airsuspension.
VB-Airsuspension werkt voortdurend aan de ontwikkeling van haar
producten. Naast constante doorontwikkeling en toepassing van de
nieuwste technieken blijft VB-Airsuspension voorop lopen. Door de nauwe
contacten met de voertuigfabrikanten worden haar engineers al in een vroeg
stadium betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe modellen. Hierdoor
is VB-Airsuspension in staat om kort na de marktintroductie van nieuwe
voertuigen al een (lucht) veersysteem voor het betreffende voertuig op de
markt te brengen.
Mede hierdoor kan VB-Airsuspension - als een van de weinige Europese
fabrikanten - een zeer breed scala aan verschillende (lucht)-veersystemen
voor vrijwel alle merken en type voertuigen aanbieden.

Voordelen van de luchtveersystemen van VB-Airsuspension:
• Constante rijhoogte
• Verbeterd comfort
• Optimale wegligging
• Verhoogde stabiliteit
• Comfortabel vervoer van passagiers
• Knielfunctie voor in- en uitstappen van passagiers
• Betere bescherming van kwetsbare / gevoelige goederen
• Knielfunctie voor in- en uitladen van goederen
• Verminderde slijtage aan banden / remmen
• Milieuvriendelijker, vermindering in CO2 uitstoot
• Reservewiel blijft onder het voertuig

De ontwikkeling van de VB-FullAir 2C op de achteras van
de Transit V363 is op dit moment in volle gang. Na de
kwaliteitscontrole en het doorlopen van strenge testprocedures zal
de productvrijgave plaats vinden.
Door gebruik te maken van diverse testvoertuigen zoekt VB-Airsuspension
naar de beste productoplossing voor het juiste type voertuig en de
bijbehorende toepassingen. Het inventariseren - brainstormen - ontwerpen
- ontwikkelen en opbouwen van de prototypes wordt allemaal in eigen huis
verricht. Mede hierdoor ligt het project in eigen handen en is er continue
zicht over de vooruitgang van het ontwikkelproces.

Naast de opbouw van de prototypes voert VB-Airsuspension ook zelf de
duur- en ESC-tests uit. Dit met geavanceerde testsystemen die voldoen aan
de hoogste standaards in de automobiel branche. Mede door deze tests en
samenwerking met de voertuigfabrikanten slaagt VB-Airsuspension er als
enige in om officiële fabrieksvrijgaven te verkrijgen.

Zodra de producten vrijgegeven worden zijn ze binnen aanzienlijke
tijd verkrijgbaar via het VB-Dealernetwerk.

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u altijd contact opnemen met
uw VB-partner.
Informatie over onze producten is verkrijgbaar bij uw VB-partner.
Voor verdere vragen helpen zij u graag.
Zie www.vbairsuspension.com voor meer informatie over uw
dichtstbijzijnde VB-partner.

Luchtveersystemen van VB-Airsuspension - voor meer comfort en optimaal
rijgedrag in alle situaties.
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