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1 Veiligheidsinformatie

1.1 Veiligheidsvoorschriften

• Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door geschoold, deskundig personeel en erkende vakbedrĳ ven 
 die beschikken over alle benodigde gereedschappen en de vereiste kennis voor de uitvoering van deze werk-
 zaamheden. Voorwaarde voor de uitvoering van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden is een opleiding tot 
 motorvoertuigmonteur met ervaring in het repareren van aanhangers en opleggers. 
• Let op de plaatselĳ ke veiligheidsvoorschriften.
• De van toepassing zĳ nde bedrĳ fs- en servicevoorschriften alsmede veiligheidsvoorschriften van de voertuigfa-
 brikant resp. de fabrikanten van de overige voertuigonderdelen moeten worden opgevolgd.
• Bĳ  reparatiewerkzaamheden moet het voertuig tegen wegrollen zĳ n beveiligd. Let op de van toepassing zĳ nde 
 veiligheidsvoorschriften voor reparatiewerkzaamheden aan bedrĳ fsvoertuigen, vooral de veiligheidsvoorschriften 
 voor het opbokken en zekeren van het voertuig.
• Voer reparatiewerkzaamheden alleen met persoonlĳ ke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheids-
 schoenen, veiligheidsbril etc.) en de aanbevolen gereedschappen uit.
• Uitsluitend aanbevolen gereedschap gebruiken.
• Alle leidingen en componenten moeten voor het openen drukvrĳ  worden gemaakt.
• Alle vervangen componenten moeten volgens de geldende milieubepalingen, wetten en voorschriften opnieuw 
 worden gebruikt resp. worden afgevoerd.
• Schroeven en moeren moeten met het voorgeschreven aanhaalmoment worden vastgedraaid.
• Het ventiel moet voldoende afstand tot het remzadel hebben, omdat anders gevaar bestaat voor schade aan het 
 ventiel en de band.
• Beschadigde of ontbrekende onderdelen moeten direct worden vervangen
• De onderdelen van de BPW AirSave mogen niet worden gelakt.
• De BPW AirSave wieldop-adapter mag niet worden gedemonteerd.
• Controleer dat de ontluchtingsopening niet worden geblokkeerd. Geblokkeerde ontluchtingsopening voorkomen 
 dat systeemlucht uit het wieleinde kan ontsnappen. Dat kan zware schade aan personen en goederen 
 veroorzaken.
• Test het bandenvulsysteem op luchtlekken voordat u het voertuig in bedrĳ f neemt. Spuit om lekken op te 
 sporen een corrosievrĳ  middel op alle verbindingen en aansluitingen (dat mag zeepsop zĳ n). Let op hoorbare 
 lekken en controleer op luchtbelletjes. Als u een lek ontdekt, identifi ceer dan de bron en vervang indien nodig 
 het onderdeel. Luchtlekken in het vulsysteem van de banden kan tĳ dens het bedrĳ f schade aan de onderdelen 
 veroorzaken.
• Draai de ventielslang niet te vast aan, dat kan de afdichting van de slang beschadigen en ervoor zorgen dat de 
 band bĳ  het parkeren van de aanhanger lucht verliest. Dat kan schade aan componenten veroorzaken.
• Voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden aan het systeem moet de afsluitkraan worden gesloten en de 
 druk via het overdrukventiel op de AirSave controlebox worden opgeheven.
• Voor een storingsvrĳ e werking van de BPW AirSave is een minimale uitgangsdruk van 6,0 bar vereist. 
 Het werkbereik ligt tussen min. 6,0 en 11,2 bar. Een onjuist ingestelde druk kan de oorzaak zĳ n van meer slĳ tage 
 van de banden en hoger brandstofverbruik, en in het ergste geval, tot een defecte band. Een druk van 9,2 bar is 
 vooraf ingesteld op de AirSave controlebox.
• De minimale afstand tussen de rubber ontluchters en het frame van de aanhanger moet 5 cm zĳ n. De rubber 
 ontluchters mogen niet worden ingedrukt.
• Voor de bedrading moet een ronde kabel worden gebruikt met een diameter van 6 tot 10 mm. 
 Bĳ  de bedrading moeten de ADR-richtlĳ nen worden aangehouden.
• Alle kabels moeten in de afgeschermde ruimte worden gelegd en worden beveiligd tegen beschadigen, knikken 
 of scheuren. Alle schroefdraden moeten vrĳ  zĳ n van vuil, vet en olie. Let op voldoende speling bĳ  het uit- en 
 inveren van de as.
• Monteer de rotor pas na montage van de wieldop. Gelĳ ktĳ dige montage kan lekkages bĳ  de O-ringen veroorzaken.
• Ventielslangen mogen niet worden geknikt, ze mogen de wielmoeren niet afdekken en niet buiten de velg uitsteken. 
 Een beschadigde ventielslang kan de oorzaak zĳ n dat de band geheel leegloopt.
• Zorg ervoor dat u alleen de AirSave rotor van BPW (grĳ ze dop en witte PTFE-afdichtring) gebruikt, omdat alleen 
 daarmee de dichtheid gegarandeerd kan worden.
• Bĳ  het monteren van de rotor moet de HubCap-adapter op zĳ n plaats worden gehouden om er zeker van te 
 zĳ n dat de rotor op het blok wordt vastgeschroefd. De ventielaansluiting wordt vervolgens uitgelĳ nd door de 
 HubCap-adapter (SW 55) te draaien.
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 Veiligheidsinformatie 1

 Veiligheidsinstructies 1.2

In deze montagehandleiding wordt verschillende veiligheidsinformatie aangeduid met een pictogram en een 
signaalwoord. Het signaalwoord beschrĳ ft de ernst van het gevaar.

 Waarschuwing! Mogelĳ k gevaar voor leven en gezondheid van personen (zware verwondingen 
   of de dood).
 Voorzichtig! Mogelĳ k gevaarlĳ ke situatie (lichte verwondingen of schade aan voorwerpen).

 
 Reparatie-advies! Waarschuwing voor dreigende materiële of gevolgschade als dit advies niet 
   wordt opgevolgd.

 Opmerking! Toepassingstips en bĳ zondere nuttige informatie.

Voor het handhaven van de bedrĳ fs- en verkeersveiligheid van het voertuig dient het onderhoud conform de 
opgegeven intervallen te worden uitgevoerd. 
Het opheff en van vastgestelde gebreken of het vervangen van versleten onderdelen moet worden overgedragen 
aan een BPW Servicepunt of een BPW Direct Service-partner voor zover de eigenaar van het voertuig niet in het 
eigen bedrĳ f over de relevante vakkrachten, de benodigde technische installaties en werkplaatshandboeken of de 
ambtelĳ ke toestemming voor tussenonderzoeken of remonderzoeken beschikt.
Bĳ  het inbouwen van vervangende onderdelen wordt dringend aanbevolen om alleen originele onderdelen 

van BPW te gebruiken. Door BPW vrĳ gegeven onderdelen voor aanhangerassen en asaggregaten worden 

regelmatig aan speciale tests onderworpen. BPW neemt daarvoor de verantwoordelĳ kheid voor het product 

op zich. 

BPW kan niet beoordelen of elk individueel product van derden bĳ  BPW-aanhangerassen en asaggregaten 

zonder veiligheidsrisico kan worden ingezet; dat geldt ook als een geautoriseerde testorganisatie het pro-

duct heeft afgenomen.

Bĳ  gebruik van andere vervangende onderdelen dan originele onderdelen van BPW vervalt de garantie.
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2 Onderdelenoverzicht

2.1 Technische specifi caties 

Technische specifi caties - AirSave

Control Box

Minimale ingangsdruk bĳ  de controlebox 6,0 bar

Werkbereik / bandenspanningsbereik 6,0 - 11,2 bar

Vooraf ingestelde druk op de controlebox 9,2 bar

Insteldruk op de controlebox Beoogde bandenspanning + 0,2 bar

Aanhaalkoppels

Naafdop ECO Plus 3
 ECO Plus

350 Nm
800 Nm

SW 110
SW 110

Rotor 5 Nm (handvast)     -

Stator 40 Nm SW 16

Knikbeveiliging 5 Nm (handvast) SW 24

AirSave-hoekstuk 35 Nm SW 22

Borgmoer montage controlebox 25 Nm SW 13

LED-knipperlichtinterval

LED-controlelampje knippert Het drukverlies wordt gecompenseerd (de rit hoeft niet te 
worden onderbroken).

LED knippert langer dan 10 min Controle van de banden, persluchtleidingen en verbindingen is 
noodzakelĳ k.

LED-controlelampje licht permanent op Drukverlies kan niet meer worden gecompenseerd. Er moet 
direct een werkplaats bezocht worden.
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 Onderdelenoverzicht 2

 Systeemcomponenten  2.2

 

Nr. Omschrĳ ving Afmetingen BPW-artikelnummer

811 AirSave rotor enkele band L = 90 mm 02.0130.00.30

811a AirSave rotor dubbele band L = 90 mm 02.0130.05.30

813 Beschermkap SW 110 02.3505.39.00

814 BPW AirSave naafdop-adapter
incl. nr. 816 - 820

9 t
10 t

05.212.29.16.0
05.212.29.17.0

816 Keerring Ø 24, Ø 16 x 4 02.5661.16.00

817 BPW naafdop-adapter AirSave 05.001.00.82.0

818 O-ring Ø 32 x 3 02.5680.18.00

819 Naafdop met O-ring voor ECO Plus 3
Naafdop ECO Plus (geen O-ring nodig)

9 t / 135 x 2
10 t / 136 x 2,5

05.212.29.04.0
03.212.29.05.0

820 Borgring voor as Ø 29 x 2 / DIN 471 02.5603.27.90

821 AirSave Stator voor fusee SW 16, kort - 43 mm

SW 16, lang - 287 mm (voor assen 
met ronde buis zonder slangen)

02.0130.99.20

02.0130.19.30

Lak- /Schilderadvies!

De pos. 811 tot 821 moeten voor eventuele schilderwerkzaamheden worden afgedekt of afgeplakt. 

Het aanbrengen van een laklaag is niet toegestaan!
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2 Onderdelenoverzicht

2.2 Systeemcomponenten

Enkele band
ET 0 / ET 120

Dubbele band
9 - 12 t

Stuurassen

De luchtleiding Ø 8 mm maakt 
geen deel uit van de levering

 120 x 10

Ø 146 x 10 

tot 07-2022

 120 x 10

vanaf 08-2022

Ø 146 x 10

vanaf 08-2022

Dubbele band 9 - 12 t 
of enkele band 10 - 12 t
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 Onderdelenoverzicht 2

 Systeemcomponenten  2.2 

Nr. Omschrĳ ving Afmetingen BPW-artikelnummer

811 AirSave rotor enkele band L = 90 mm 02.0130.00.30

811a AirSave rotor dubbele band L = 90 mm 02.0130.05.30

825 AirSave ventielslang ET 0 / ET 120 02.3510.06.10

826 AirSave ventielslang Enkele banden en dubbele banden 02.3510.05.10

827 AirSave ventielslang Dubbele banden 02.3510.07.10

Uitvoering tot 07-2022 - alle aslichamen

821 AirSave stator voor luchtleiding SW 16, kort - 43 mm 02.0130.99.20

831 Knikbeveiliging - spiraal en knikbeveiliging 02.0130.98.20
832 Polyamideleiding fl exibel  Starre assen 

in aslichaam Stuurassen
6 x 1 mm zwart, L = 1350 mm
6 x 1 mm zwart, L = 1555 mm

02.3510.04.10
02.3510.13.10

833 AirSave T-stuk (verbindingsstuk voor 
luchtleiding aszĳ de)

3 x Ø 6 mm (=> 09.12.2020)
2 x Ø 6 mm / 1 x Ø 8 mm (10.12.2020 =>)

02.4319.45.00
02.4319.46.00

834
840

Afsluitdoppen voor AirSave T-stuk Ø 6 mm (=> 09.12.2020)
Ø 8 mm (10.12.2020 =>)

02.3704.98.00
02.3709.99.00

849 Kabelbinders 540 x 7,5 02.1809.04.00

850 Kabelbinders 100 x 2,5 02.1809.05.00

Uitvoering vanaf 08-2022 - aslichaam  120 x 10 mm

821 AirSave stator voor luchtleiding SW 16, kort - 43 mm 02.0130.99.20

832 Polyamideleiding fl exibel in aslichaam 6 x 1 mm zwart, L = 1350 mm 02.3510.04.10
833a AirSave T-stuk (verbindingsstuk voor 

luchtleiding aszĳ de)
3 x Ø 8 mm 02.4319.58.00

835 AirSave-hoekstuk 02.4502.21.00

840 Afsluitdoppen voor AirSave T-stuk Ø 8 mm 02.3709.99.00

Uitvoering vanaf 08-2022 - stuurassen

821 AirSave stator voor luchtleiding SW 16, kort - 43 mm 02.0130.99.20

831 Knikbeveiliging - spiraal en knikbeveiliging 02.0130.98.20

832 Polyamideleiding fl exibel in aslichaam 6 x 1 mm zwart, L = 1555 mm 02.3510.13.10
833 AirSave T-stuk (verbindingsstuk voor 

luchtleiding aszĳ de)
2 x Ø 6 mm / 1 x Ø 8 mm 02.4319.46.00

840 Afsluitdoppen voor AirSave T-stuk Ø 8 mm 02.3709.99.00

849 Kabelbinders 540 x 7,5 02.1809.04.00

850 Kabelbinders 100 x 2,5 02.1809.05.00

Uitvoering vanaf 08-2022 - aslichaam Ø 146 x 10

821 AirSave stator SW 16, lang - 287 mm 02.0130.19.30

835 AirSave-hoekstuk 02.4502.21.00

833a AirSave T-stuk (Verbindingsstuk voor 
luchtleiding van de verschillende assen)

3 x Ø 8 mm 02.4319.58.00

839 Verloopstuk voor AirSave controlebox Ø 8 - 6 mm 
(niet van toepassing vanaf 10.12.2020) 02.3141.11.00

840 Afsluitdoppen voor AirSave controlebox Ø 8 mm 02.3704.99.00

841 AirSave led-controlelamp CMP5 02.0130.01.30

842 AirSave controlebox 02.0130.02.30
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2 Systeemoverzicht

2.2 Systeemcomponenten

 AirSave controlebox

 BPW ledlamp voor montage op chassis

50 mm vrĳ e ruimte tot 
omliggende onderdelen

Kabelaan-
sluiting

Ontluchters
controle box

Uitgang
perslucht

Afsluit-
kraan

Ingang
perslucht O

ve
rd

ru
kb

ev
ei

-
lig

in
gs

ve
nt

ie
l



BPW-EA-AS 37892201nl Pagina 11

 Systeemoverzicht 2

 Componenten beschrijvingen 2.3

 

 AirSave controlebox

De controlebox bevat een pomp met twee zuigers, een generator, een 
beveiligingsventiel, een overdrukventiel, een drukregelventiel, een 
veiligheidsventiel en een testaansluiting. 

De pomp met twee zuigers verhoogt de ingangsdruk met een factor 1,7, tot 
de gewenste uitlaatdruk is bereikt. 

De generator schakelt het waarschuwingslampje in als het systeem een 
overmatige hoeveelheid lucht aan een lekkende band of een lekkend component 
van het bandenvulsysteem afgeeft. De knippersnelheid van het waarschu-
wingslampje is afhankelĳ k van de hoeveelheid lucht. 

Het drukbeveilingsventiel zorgt ervoor dat lucht beschikbaar is voor 
andere functies van de aanhanger. Tevens houdt deze de druk in de luchttank 
als een band of een component van het bandenvulsysteem beschadigd 
wordt. 

Het overdrukventiel wordt gebruikt om handmatig de druk in het bandenvul-
systeem te verminderen. Dat maakt onderhoud mogelĳ k aan de componenten 
van de aanhanger-/traileras of het bandenvulsysteem. Tevens opent het 
overdrukventiel automatisch bĳ  een druk van meer dan 11,2 bar. 

Het drukregelventiel wordt gebruikt om de systeemluchtdruk in te stellen. 
De systeemluchtdruk moet worden aangepast aan de door de klant geadvi-
seerde bandendruk. Het veiligheidsventiel maakt de luchttoevoer naar het 
systeem mogelĳ k en stopt deze.

AirSave is een pneumatisch systeem dat zelfstandig werkt en geen stroomaan-
sluiting nodig heeft.

 AirSave led-controlelamp

Een op de aanhanger of trailer gemonteerde AirSave led-controlelamp wordt 
ingeschakeld als het systeem pompt als gevolg van een lekkend band of 
een lekkende component van het bandenvulsysteem.

 Stator en rotor

De stator bevindt zich in de astap en de rotor is bevestigd op de naafdop. 
Perslucht stroomt door een polyamideleiding uit de AirSave controlebox via een 
T-stuk door het binnenste van de as naar de draaiende naaf door een naald die 
vanuit de rotor tot in de stator loopt.

Afdichtingen in rotor en stator maken draaien zonder verlies van luchtdruk mogelĳ k. 
De rotorbeschermkap voorkomt het binnendringen van verontreiniging in het 
wheelend, zoals vuil en water. 

 Ventielslang

De slang is een fl exibel verlengstuk van het ventiel in de band. Een terugslagventiel 
op het gekartelde einde van de slang laat de lucht slechts in één richting naar de 
band stromen, waardoor elke band wordt beschermd tegen luchtdrukverlies, als 
het bandenvulsysteem of een band tĳ dens het bedrĳ f lucht verliest.

Stators

Rotors
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2 Systeemoverzicht

2.4 Basis-aslijnkits (nr 810) tot 07-2022

Bolling 0 / 120

Asbelas-
ting

Nr. Omschrĳ ving Aantal BPW-artikelnummer BPW-artikelnummer

 Aslĳ nkit

8 - 9 t

811 AirSave rotor enkele band 2 02.0130.00.30

05.801.47.25.0815 BPW AirSave naafdop-adapter 9 t 2 05.801.47.17.0

825 AirSave ventielslang ET 0 / ET 120 2 02.3510.06.10

10 - 12 t

811 AirSave rotor enkele band 2 02.0130.00.30

05.801.47.26.0814 BPW AirSave naafdop-adapter 10 - 12 t 2 05.801.47.18.0

826 AirSave ventielslang ET 0 2 02.3510.05.10

Dubbele band

Asbelas-
ting

Nr. Omschrĳ ving Aantal BPW-artikelnummer BPW-artikelnummer

 Aslĳ nkit

8 - 9 t

811a AirSave rotor dubbele band 2 02.0130.05.30

05.801.47.24.0
815 BPW AirSave naafdop-adapter 9 t 2 05.801.47.17.0

826 AirSave ventielslang ET 0 2 02.3510.05.10

827 AirSave ventielslang dubbel 2 02.3510.07.10

10 - 12 t

811a AirSave rotor dubbele band 2 02.0130.05.30

05.801.47.27.0
814 BPW AirSave naafdop-adapter 10 - 12 t 2 05.801.47.18.0

826 AirSave ventielslang ET 0 2 02.3510.05.10

827 AirSave ventielslang dubbel 2 02.3510.07.10

Alle aslĳ nkits zĳ n nog beschikbaar voor vervangende leveringen.
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 Systeemoverzicht 2

 Basis-aslijnkits (nr. 810) vanaf 08-2022  2.4

Ronde assen Ø 146, Bolling 0 / 120, Enkele band

Asbelas-
ting

Nr. Omschrĳ ving Aantal BPW-artikelnummer BPW-artikelnummer

 Aslĳ nkit

8 - 9 t

811 AirSave rotor enkele band 2 02.0130.00.30

05.801.47.76.0825 AirSave ventielslang ET 0 / ET 120 2 02.3510.06.10

835 AirSave-hoekstuk 1 02.4502.21.00

Ronde assen Ø 146, Dubbele band

Asbelas-
ting

Nr. Omschrĳ ving Aantal BPW-artikelnummer BPW-artikelnummer

 Aslĳ nkit

8 - 9 t

811a AirSave rotor dubbele band 2 02.0130.05.30

05.801.47.75.0
826 AirSave ventielslang ET 0 2 02.3510.05.10

827 AirSave ventielslang dubbel 2 02.3510.07.10

835 AirSave-hoekstuk 1 02.4502.21.00

Vierkante assen, Bolling 0 / 120, Enkele band

Asbelas-
ting

Nr. Omschrĳ ving Aantal BPW-artikelnummer BPW-artikelnummer

 Aslĳ nkit

8 - 9 t

811 AirSave rotor enkele band 2 02.0130.00.30

05.801.47.79.0825 AirSave ventielslang ET 0 / ET 120 2 02.3510.06.10

833a AirSave T-stuk 1 02.4319.58.00

Vierkante assen, Bolling 0, Enkele band

Asbelas-
ting

Nr. Omschrĳ ving Aantal BPW-artikelnummer BPW-artikelnummer

 Aslĳ nkit

10 - 12 t

811 AirSave rotor enkele band 2 02.0130.00.30

05.801.47.77.0826 AirSave ventielslang ET 0 2 02.3510.05.10

833a AirSave T-stuk 1 02.4319.58.00

Vierkante assen, Dubbele band

Asbelas-
ting

Nr. Omschrĳ ving Aantal BPW-artikelnummer BPW-artikelnummer

 Aslĳ nkit

8 - 12 t

811a AirSave rotor dubbele band 2 02.0130.05.30

05.801.47.78.0
826 AirSave ventielslang ET 0 2 02.3510.05.10

827 AirSave ventielslang dubbel 2 02.3510.07.10

833a AirSave T-stuk 1 02.4319.58.00
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2 Systeemoverzicht

2.5 AirSave-basiskits (nr. 838)

AirSave basis-systeemkit voor 1 - 2-assers

Nr. Omschrĳ ving Aantal Opmerking BPW-artikelnummer

839 Verloopstuk voor AirSave controlebox 
Ø 8 - Ø 6 mm

2 niet van toepassing 
vanaf 10.12.2020

02.3141.11.00

 0
5

.8
0

1
.4

7
.1

9
.0

840 Afsluitdoppen voor AirSave controlebox 
Ø 8 mm

2 02.3704.99.00

841 AirSave led-controlelamp CMP5 1 02.0130.01.30

842 AirSave controlebox 1 02.0130.02.30

AirSave basis-systeemkit voor 3-asser

Nr. Omschrĳ ving Aantal Opmerking BPW-artikelnummer

839 Verloopstuk voor AirSave controlebox 
Ø 8 - Ø 6 mm

3 niet van toepassing 
vanaf 10.12.2020

02.3141.11.00

0
5

.8
0

1
.4

7
.2

0
.0

841 AirSave led-controlelamp CMP5 1 02.0130.01.30

842 AirSave controlebox 1 02.0130.02.30

AirSave basis-systeemkit voor 4-asser

Nr. Omschrĳ ving Aantal Opmerking BPW-artikelnummer

833 AirSave T-stuk 1 => 09.12.2020
10.12. - 30.07.2020

01.08.2022 =>

02.4319.45.00
02.4319.46.00
02.4319.58.00

0
5

.8
0

1
.4

7
.2

1
.0

839 Verloopstuk voor AirSave controlebox 
Ø 8 - Ø 6 mm

3 niet van toepassing 
vanaf 10.12.2020

02.3141.11.00

841 AirSave led-controlelamp CMP5 1 02.0130.01.30

842 AirSave controlebox 1 02.0130.02.30

AirSave basis-systeemkit voor 5-asser

Nr. Omschrĳ ving Aantal Opmerking BPW-artikelnummer

833 AirSave T-stuk 2 => 09.12.2020
10.12. - 30.07.2020

01.08.2022 =>

02.4319.45.00
02.4319.46.00
02.4319.58.00

 0
5

.8
0

1
.4

7
.2

2
.0

839 Verloopstuk voor AirSave controlebox 
Ø 8 - Ø 6 mm

3 niet van toepassing 
vanaf 10.12.2020

02.3141.11.00

841 AirSave led-controlelamp CMP5 1 02.0130.01.30

842 AirSave controlebox 1 02.0130.02.30



BPW-EA-AS 37892201nl Pagina 15

 Systeemoverzicht 2

 AirSave-basiskits (nr. 838) 2.5

AirSave basis-systeemkit voor asstomp

Nr. Omschrĳ ving Aantal Opmerking BPW-artikelnummer

811 AirSave rotor enkele band 2 02.0130.00.30

0
5

.8
0

1
.4

7
.6

4
.0814 BPW AirSave naafdop-adapter 10 - 12 t 2 05.801.47.18.0

821 AirSave stator voor luchtleiding 2 02.0130.99.20

825 AirSave ventielslang ET0 / ET 120 2 02.3510.06.10

831 Knikbeveiliging - spiraal en knikbeveiliging 2 02.0130.98.20

832 Polyamideleiding fl exibel in aslichaam 2 02.3510.04.10
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2 Systeemoverzicht

2.6 Montagedeelgroepen assen

Montagedeelgroepen assen

bo
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Nr. Omschrĳ ving BPW-artikelnummer

838 AirSave Basis Kit

X X X X X

- voor 1 - 2-assers 05.801.47.19.0

- voor 3-assers 05.801.47.20.0

- voor 4-assers 05.801.47.21.0

- voor 5-assers 05.801.47.22.0

Montagedeelgroepen voor alle assen tot 07-2022

810 AirSave basis-naafdopkits (voor 1 as)

8 - 9 t
05.801.47.25.0 X X

05.801.47.24.0 X

10 - 12 t
05.801.47.26.0 X

05.801.47.27.0 X

Montagedeelgroepen voor alle assen vanaf 08-2022 - aslichaam Ø 146 x 10 mm (RX)

810 AirSave basis-naafdopkits (voor 1 as)

8 - 9 t
05.801.47.76.0 X X

05.801.47.75.0 X

Montagedeelgroepen voor alle vierkante assen vanaf 08-2022 (RV)

810 AirSave basis-naafdopkits (voor 1 as)

8 - 9 t
05.801.47.79.0 X X

05.801.47.78.0 X

10 - 12 t
05.801.47.77.0 X

05.801.47.78.0 X
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 Systeemoverzicht 2

 AirSave-systeemcomponenten  2.7

AirSave-systeemcomponenten

8 - 9 t 10 - 12 t
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Nr. Omschrĳ ving Noot BPW-
artikelnummer

Alle assen tot 07-2022/alle stuurassen

821 AirSave stator voor luchtleiding 43 mm 02.0130.99.20 X X X X X

831 Knikbescherming - spiraal en knikbescherming 
- Schroefaansluiting voor luchtleidingdoor-
  voer op aslichaam

02.0130.98.20 X X X X X

832 BPW polyamideleiding fl exibel 02.3510.04.10 X X X X X

833 AirSave T-stuk (verbindingsstuk voor 
luchtleiding aan de aszĳ de)

(=> 09.12.2020)
02.4319.45.00

X X X X X

(10.12.2020 =>)
02.4319.46.00

X X X X X

834 Afsluitdoppen voor AirSave T-stuk
Ø 6 mm

(=> 09.12.2020)
02.3704.98.00

X X X X X

840 Afsluitdoppen
Ø 8 mm

(10.12.2020 =>)
02.3704.99.00

X X X X X

849 Kabelbinders (alleen stuurassen) 02.1809.04.00 X X X X X

850 Kabelbinders (alleen stuurassen) 02.1809.05.00 X X X X X

Vierkante assen vanaf 08-2022

813 Beschermkap 02.3505.39.00 X X X X X

814 BPW AirSave naafdop-adapter
incl. nr. 816 - 820

05.212.29.28.0 X X X

05.212.29.29.0 X X

821 AirSave stator voor luchtleiding 43 mm 02.0130.99.20 X X X X X

832 BPW polyamideleiding fl exibel 02.3510.04.10 X X X X X

835 AirSave-hoekstuk 02.4502.21.00 X X X X X

840 Afsluitdoppen 02.3704.99.00 X X X X X

Ronde assen vanaf 08-2022

813 Beschermkap 02.3505.39.00 X X X

814 BPW AirSave naafdop-adapter
incl. nr. 816 - 820

05.212.29.28.0 X X X

821 AirSave Stator met fi lter 287 mm 02.0130.19.30 X X X

Afdichtstop (moet verwĳ derd worden bĳ  
montage van het AirSave-hoekstuk)

02.5036.41.00 X X X
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2 Systeemoverzicht

2.8 Reparatiesets

BPW-reparatieset AirSave BPW-naafdop (nr. 815)

Nr. Omschrĳ ving Aantal BPW-artikelnummer
9 t 10 - 12 t

 05.801. 47.17.0  05.801. 47.18.0

814 BPW AirSave naafdop-adapter (incl. nr. 816 - 820) 1 05.212.29.16.0 05.212.29.17.0

459 O-ring 1 02.5678.72.00

BPW-reparatieset voor assen tot 07-2022 en alle stuurassen (nr. 830)

Nr. Omschrĳ ving Aantal BPW-artikelnummer
09.801.09.12.0

821 AirSave stator voor luchtleiding 2 02.0130.99.20

831 Knikbescherming - spiraal en knikbescherming - 
schroefaansluiting voor luchtleidingdoorvoer op 
aslichaam AirSave

2 02.0130.98.20

832 Polyamideleiding fl exibel 2 02.3510.04.10

833 AirSave T-stuk (verbindingsstuk voor luchtleiding aan 
de aszĳ de

1 => 09.12.2020
02.4319.45.00

10.12.2020 =>
02.4319.46.00

834 Afsluitdoppen voor AirSave T-stuk Ø 6 mm 1 => 09.12.2020
02.3704.98.00

840 Afsluitdoppen voor AirSave T-stuk Ø 8 mm 1 10.12.2020 => 
02.3704.99.00

-- AirSave slangverbinder 1 02.2012.06.00

BPW-ombouwset as naar uitvoering vanaf 08-2022 (nr. 830)

Nr. Omschrĳ ving Aantal BPW-artikelnummer
09.801.09.46.0

459 O-ring 2 02.5678.72.00

814 BPW AirSave naafdop-adapter (incl. nr. 816 - 820) 2 05.212.29.16.0

821 AirSave stator voor luchtleiding 2 02.0130.99.20

832 Polyamideleiding fl exibel 2 02.3510.04.10

833a AirSave T-stuk 1 02.4319.58.00

835 AirSave-hoekstuk 2 02.4502.21.00

BPW AirSave ventielslangkit voor dubbele band (nr. 824)

Nr. Omschrĳ ving Aantal BPW-artikelnummer
09.801.09.13.0

826 AirSave ventielslang ET 0 2 02.3510.05.10

827 AirSave ventielslang dubbel 2 02.3510.07.10
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 Systeemoverzicht 2

 Reparatiesets 2.8 

BPW-reparatieset AirSave voor stuurassen (nr. 830)

Nr. Omschrĳ ving Aantal BPW-artikelnummer
09.801.47.54.0

821 AirSave stator voor luchtleiding 2 02.0130.99.20

831 Knikbescherming - spiraal en knikbescherming - 
schroefaansluiting voor luchtleidingdoorvoer op 
aslichaam AirSave

2 02.0130.98.20

832 Polyamideleiding fl exibel in aslichaam 6 x 1 mm zwart, 
L = 1555 mm

2 02.3510.13.10

833 AirSave T-stuk (verbindingsstuk voor luchtleiding aan de 
aszĳ de

1 02.4319.46.00

840 Afsluitdoppen voor AirSave T-stuk Ø 8 mm 1 02.3704.99.00

849 Kabelbinders 540 x 7,5 3 02.1809.04.00

850 Kabelbinders 100 x 2,5 1 02.1809.05.00
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3 Inbedrijfname / Onderhoudsintervallen

Inbedrĳ fname Voor elke rit Jaarlĳ ks

Visuele controles

Alle onderdelen op schade en lekkage controleren X X --

Controleren of het afsluitventiel op de AirSave controlebox 
geopend is X X --

Verbindingsleidingen, ventielslangen en rotors controleren -- X --

Elektrische en pneumatische leidingen controleren -- -- X

Functionele controles

Uitgangsdruk op de AirSave controlebox (zie hoofdstuk 5) en 
alle banden controleren X -- X1)

AirSave led-controlelamp CMP5 controleren X -- X

Rotor en BPW AirSave naafdop-adapter op lekkage 
controleren X -- X

Verbindingsleidingen op lekken controleren X -- X

1) 6 maanden na installatie, daarna jaarlĳ ks

  Bĳ  verzwaarde inzet vaker (bĳ v. off road, extreme weersomstandigheden)
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 Montage 4

 Montage naafdop en rotor 4.1 

[4] Nieuwe O-ring (459) in de groef van de wielnaaf 
(pĳ l) plaatsen. (Bĳ  assen met een ECO Plus Unit 
vervalt de O-ring).

[5] Voorgemonteerde naafdoppen voor BPW AirSave 
(814) in het bereik van het O-ring oplegvlak (alleen 
bĳ  ECO Plus 3) en de schroefdraad dun met 
BPW Spezial-Langzeitfett ECO-LiPlus insmeren. 

[6] De naafdop op de wielnaaf schroeven en met het 
voorgeschreven aanhaalkoppel aandraaien.

 Aanhaalkoppels:
ECO Plus 3 naafdop SW 110 350 Nm
ECO Plus naafdop SW 110 800 Nm

4.1 Montage naafdop en rotor

  Het wiel kan tĳ dens de demontage/montage aan 
de wielnaaf gemonteerd blĳ ven.

Uitvoering vanaf 08-2022 in originele uitrusting

[1] Verwĳ der de transportbescherming van de gemon-
teerde naafdop.

[2] Controleer de AirSave-naafdop-adapter (814) op 
beschadigingen en scheurtjes.

[3] Reinig het voorste contactoppervlak van de AirSa-
ve-naafdop-adapter.

[4] Schroef de afdichtstop van de naafdop-adapter los 
met behulp van een schroevendraaier (kruiskop). 
Ga verder met werkstap [7], pagina 22.

Afb. 1

Afb. 3

Uitvoering tot 07-2022 en bĳ  reservecapsules

[1] Zorg dat het voertuig niet kan wegrollen. 

[2] Naafdop (SW 110) van de wielnaaf schroeven. 

[3] O-ring (459) uit de groef van de wielnaaf verwĳ de-
ren. (Bĳ  assen met een ECO Plus Unit vervalt de 
O-ring).

Afb. 2
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4 Montage

4.1  Montage naafdop en rotor

[7] De witte afdichtring van de rotor (811 of 811a, 
afhankelĳ k van de banden) op goede zit aan het 
einde van de schroefdraad controleren, eventueel 
tot aan de aanslag opschuiven (afbeelding 4, 
doorsnede).

[8] Rotor in de adapter (817) van de naafdop en de 
stator (821) in de wielas steken en tot de aanslag 
indrukken. Daarbĳ  moet enige weerstand worden 
overwonnen.

[9] Rotor in de adapter schroeven en handvast 
(ca. 5 Nm) aandraaien.

Opmerkingen over montage en reparatie!

Bij het monteren van de rotor moet de 

HubCap-adapter op zijn plaats worden 

gehouden om er zeker van te zijn dat de 

rotor op het blok wordt vastgeschroefd. 

De ventielaansluiting wordt vervolgens 

uitgelijnd door de HubCap-adapter (SW 55) 

te draaien.

Afb. 4
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Afb. 5

Afb. 7

Afb. 6

[5] Schuif de knikbeschermingsadapter (831 b) op 
de luchtleiding en schroef deze in de vastgelaste 
slangdoorvoer (pĳ l) op de asstomp. Draai met een 
moersleutel (SW 24) (5 Nm) vast.

[6] Schuif de spiraalvormige knikbescherming (831a) 
op de luchtleiding en draai met de reeds gemon- 
teerde adapter (831b) (5 Nm) vast. Hierdoor wordt 
de luchtleiding naar de as afgedicht en vastgezet.

[3] Schuif de stator met de luchtleiding helemaal in 
de as.

[4] Draai de stator (821) met een dopsleutel (SW 16) in 
de as en draai aan met een koppel van 40 Nm.

4.2 Slangen in asstompen 

[1] Schuif de luchtleiding (832, polyamide slang, 
lengte 1350 mm) door de middenboring van de 
asstomp.  

[2] Steek de luchtleiding tot aan de aanslag in de 
stator (821). Let er hierbĳ  op dat de slanguiteinden 
onder een rechte hoek ten opzichte van de buis 
worden afgesneden.  

 De verbindingsleidingen van de aslĳ nen met de 
controlebox worden door de fabrikant van het 
voertuig conform de eigenschappen van het voer-
tuig gemonteerd en vallen niet onder de levering-
somvang van BPW Bergische Achsen KG.
(Aansluitingen van de controlebox voor de 
verbindingsleidingen Ø = 8 x 1 mm)

 Montage 4

 Montage slangen in asstompen 4.2 



BPW-EA-AS 37892201nlPagina 24

4 Montage

4.3 Montage ventielslangen

Opmerkingen over montage en reparatie!

De ventielslang mag niet in de losdraai-

richting van de AirSave rotors wijzen, 

zie afbeelding 10.

4.3 Montage ventielslangen

Opmerkingen over montage en reparatie!

Let er bij het leggen van de ventielslangen 

op dat ze niet geknikt worden. 

Wielmoeren mogen niet worden afgedekt!

Voorkom contact met wielmoeren en wiel-

bouten om schuurplekken te voorkomen.

[1] Ventielslang (825, 826 of 827, afhankelĳ k van de 
banden) op het ventiel van de band bevestigen en 
eventueel een ventielverlengstuk gebruiken.

[2] De wartelmoer (SW 11) op de ventielslang hand-
vast aandraaien en vervolgens met een schroef-
sleutel een halve slag verder aandraaien.

[3] Controleer door de ventielnaald in de ventielslang 
in te drukken of de lucht doorstroomt.

[4] HubCapAdapter (817) met een schroefsleutel 
(SW 55) of een tang zover aandraaien tot de 
schroefaansluiting van de rotor op de ventielslang 
kan worden aangesloten (zie afbeelding 9). 
Draai de rotor niet terug!

[5] De ventielslang op de AirSave rotor (811 of 811a) 
handvast aandraaien.

[6] De ventielslang op lekkage controleren. 

Afb. 8

Afb. 9

Afb. 10
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 Montage 4

 Montage AirSave controlebox 4.4 

[4] AirSave controlebox met de bevestigingsschroe-
ven in de openingen plaatsen.

[5] Borgmoeren (SW 13) met ringen opschroeven en 
met een aanhaalkoppel van 25 Nm vastdraaien.

4.4 Montage van de AirSave controlebox

Opmerkingen over montage en reparatie!

Let tĳ dens het boren van de bevestigings-

gaten op elektrische en pneumatische 

leidingen en op dragende delen.

Gebruik voor aansluiting aan de voertuig-

bedrading alleen ronde kabel met een 

diameter van Ø 6 – 10 mm, om de dichtheid 

van de PG11-schroefverbinding te garan-

deren.

De AirSave controlebox moet in een 

beveiligd en goed toegankelĳ k gebied 

in de nabĳ heid van de pneumatische 

installatie worden gemonteerd. 

Het deksel van de controlebox moet voor 

instelwerkzaamheden afneembaar zĳ n en 

mag niet worden geblokkeerd.

Voor het ontluchten moet een vrĳ e ruimte 

van minstens 50 mm worden aangehouden.

[1] AirSave controlebox (842) in de gewenste monta-
gepositie plaatsen.

[2] Posities voor de bevestigingsopeningen markeren.

[3] Openingen Ø 9 mm boren en ontbramen.

 Boorsjabloon zie pagina 42.

Afb. 12

Afb. 11
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4 Montage

4.5 Montage van de AirSave led-controlelamp en sticker

[4] De meegeleverde sticker in de directe omgeving 
van de AirSave led-controlelamp aanbrengen.

 AirSave led-controlelamp knippert:

De AirSave is actief en vereff ent het drukverlies 
in de banden. De rit hoeft niet te worden onder-
broken. 

 AirSave led-controlelamp knippert langer dan 

10 minuten:

Controle van de banden, persluchtleidingen en 
verbindingen is noodzakelĳ k. 

 AirSave led-controlelamp licht continu op:

De AirSave kan het drukverlies in het systeem niet 
meer compenseren of er is sprake van een storing. 
Ga direct naar een werkplaats. Afb. 15

4.5 Montage van de AirSave led-controle-

lamp en de sticker

Opmerkingen over montage en reparatie!

De AirSave led-controlelamp moet in de 

achteruitkĳ kspiegel van de chauff eur zicht-

baar zĳ n!

De aansluitleidingen naar de AirSave con-

trolebox moeten zo worden gelegd dat ze 

beveiligd zĳ n tegen schade en schuren.

[1] De AirSave led-controlelamp (841) monteren in het 
achterwaartse blikveld van de chauff eur.

[2] Openingen voor de kabeldoorvoer (Ø 11 mm) en 
respectievelĳ k voor de bevestigingsschroeven boren.

 Boorsjabloon zie pagina 43.

Afb. 14

[3] Aansluitleidingen naar de AirSave controlebox (842) 
leggen en volgens het schema aansluiten.

Functionele controle:

Voor de functionele controle het kapje van de testaan-
sluiting (pĳ l) verwĳ deren en een beetje lucht afblazen. 
Bĳ  een juiste montage en aansluiting gaat de AirSave 
led-controlelamp knipperen en vereff ent de AirSave 
controlebox de druk. Monteer ten slotte het kapje terug.

Afb. 13

AirSave led-controlelamp

wit -

zwart +
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 Montage 4

 Aansluiting aan de Telematica TC Gateway 4.6

4.6 Aansluiting aan de telematica

Naast de led-controlelamp in het voertuig kunnen de systeemactiviteiten en drukwaarschuwingen van de AirSave 
over een telematica-gateway van Idem worden geregistreerd en overgedragen.
Daartoe wordt de telematica-gateway conform de weergave hierboven (afbeelding 12) met gebruikmaking van de 
Telematica-kit  AirSave (BPW art.nr.: 02.1819.01.10) met de AirSave controlebox verbonden.
De aansluiting van de led-controlelamp vindt plaats met een tweepolige Superseal-stekker (BPW art.nr.: 92.0000.1685). 
De stekker moet zo worden gemaakt dat de witte led-ader overeenkomt met pen 1 en de zwarte led-ader met pen 2.
De Telematica-kit AirSave kan hetzĳ  rechtstreeks met de TC Trailer Gateway of aan het einde van een Gateway 
busextensie worden aangesloten.

Telematica-kit AirSave KBA testnummer:  E1*10R05/01*8949*00

Voor alle vragen met betrekking tot de TC Trailer Gateway-producten van Idem staat het technische ondersteunings-
team van Idem Telematics GmbH op werkdagen van 08:00 tot 18:00 uur CET ter beschikking onder de volgende 
contactgegevens.
Telefoon: +49 (0) 89 720 13 67 - 10
E-mail: support@idemtelematics.com
Houd voordat u contact opneemt met klantenservice de relevante gegevens voor product en voertuig onder 
handbereik.

Afb. 16

Superseal
stekker
2-polig

HDSCS
stekker
7-polig
DigIn 1*

Telematica-kit
(converterkabel)
02.1819.01.10

Hirschmann
GDM-stekker
3-polig

AirSave controlebox
TC Trailer Gateway

AirSave led-controlelamp

Pen 1
wit -

Pen 2
zwart +

* Bĳ  gebruik van de telematica-eenheid GwPro (BPW art.nr.: 02.1601.00.68; idem art.nr.: 0104004) is tevens de 
 adapterkabel (idem art.nr.: 0204040) nodig. Let op, het AirSave-systeem staat altĳ d op DigIn 1.

Droeg diameter 
≥ Ø 20 mm

De service-app is nodig in de werk-
plaats voor de inbedrĳ fname van 
het apparaat. Daarom moet ervoor 
worden gezorgd dat de installerende 
werkplaats beschikt over een app 
en een eindapparaat dat geschikt 
is voor Androïd, eventueel ook mee 
bestellen.

050036
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4 Montage

4.7 Montage van de luchtleidingen

4.7 Montage van de luchtleidingen

4.7.1 Slangloze ronde assen Ø 146 vanaf 08-2022 

[1] Verwĳ der de afsluitdop (1, SW 14) uit de asbuis.

[2] Schroef het AirSave-hoekstuk (835, SW 22) in het 
aslichaam.

[3] Lĳ n het hoekstuk uit en draai de geïntegreerde 
moer, incl. O-ring, vast met een voorgeschreven 
aandraaimoment van 35 Nm (30 - 40 Nm).

Afb. 17

Afb. 18

Afb. 19

4.7.2 Ronde assen vanaf 08-2022

[1] Verwĳ der de afdichtstop (840) uit het hoekstuk 
(835). Daartoe drukt u de voorste ring in het 
hoekstuk en verwĳ dert u tegelĳ kertĳ d de stop.

[2] Monteer de luchtleiding, zie hoofdstuk 4.7.1 
Werkstappen [4] en [5].

[4] Snĳ  de luchtleiding Ø 8 x 1 mm aan het uiteinde 
van de leiding recht af.

[5] Schuif de luchtleiding tot aan de aanslag in het 
AirSave-hoekstuk (835). Hier wordt een dubbele 
weerstand gevoeld, de insteeklengte is ca. 20 mm.
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 Montage 4

 Montage van de luchtleidingen 4.7

4.7.3 Aansluiting op de controlebox

Opmerkingen over montage en reparatie!

Voor de montage van de luchtleidingen 

moet het pneumatische circuit worden 

ontlucht.

De luchtleidingen naar de AirSave controle-

box en de assen moeten zo worden gelegd, 

dat ze beschermd zijn tegen schade en 

schuren.

Selecteer locatie en lengte van de leidingen 

zo dat bij het in- en uitveren van de as de 

leidingen niet worden beschadigd.

[1] Toevoerleidingen (Ø 8 x 1 mm PA-leiding) naar de 
AirSave controlebox (zie afbeelding 20) bĳ  assen 
met luchtvering rechtstreeks op de luchttank van 
de luchtvering van de trailer aansluiten. 

 Zorg voor een ingangsdruk van 6,0 bar om de 
juiste werking van de controlebox te garanderen.

 Bĳ  mechanische of hydraulische veren mag de 
aansluiting aan het remcircuit alleen plaatsvinden 
met een extra overdrukventiel van 6,0 bar.

[2] Steek de verloopstukken (839) in de drukuitgang 
op de controlebox.
Vanaf 10/12/2020 werd de aansluiting voor de 
toevoerleiding op het T-stuk AirSave (833) met 
een doorsnede van 8 mm toegevoegd. Bĳ  deze 
uitvoeringen vervallen de verloopstukken.

[3] Ongebruikte persluchtuitgangen moeten met 
afsluitdoppen (840) worden afgesloten.

[4] Verwĳ der afsluitdoppen (834, 840) uit het T-stuk 
AirSave (833).

Ronde assen

[5] Steek de persluchtleidingen (Ø 8 x 1 mm) in de 
aansluitingen op de controlebox en verbind ze 
met het AirSave T-stuk aan de as. (Bĳ  uitvoeringen 
tot 09/10/2020 moeten persluchtleidingen 
(Ø 6 x 1 mm) en verloopstukken (839) op de 
aansluiting van de controlebox gebruikt worden. 
Per controlebox mogen niet meer dan 5 assen 
worden aangesloten. Vanaf 6 assen moet een 
tweede controlebox worden geïnstalleerd.

Afb. 21

Afb. 20

Aansluiting
pneumatisch circuit

Aggregaat met een as

Aggregaat met 2 assen

Aggregaat met 3 assen

Aggregaat met 4 assen

Aggregaat met 5 assen

rechter askant

linker askant
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4 Montage

4.7 Montage van de luchtleidingen

Afb. 22

Afb. 23

Aggregaat met een as

Aggregaat met 2 assen

Aggregaat met 3 assen

Aggregaat met 4 assen

Aggregaat met 5 assen

Aansluiten aslichaam

T-stuk voor vastklemmen

T-stuk voor vastschroeven

Slangloze ronde assen Ø 146

Opmerking:

Voor slangloze ronde assen vanaf 08-2022 

wordt slechts één hoekstuk (835) op de as 

gebruikt. Het AirSave-T-stuk (833a) is nodig 

om een vierde of vijfde as aan te sluiten en 

moet op een geschikte plaats onder het 

voertuigchassis worden bevestigd.

Opmerking:

Vanaf 08-2022 wordt het AirSave-T-stuk 

(833) voor vastklemmen vervangen door een 

metalen T-stuk (833a) voor vastschroeven.

 Voor de montage moeten de kartelmoeren worden 
losgedraaid en over de desbetreff ende luchtleiding 
worden geschoven. 

 Schuif de luchtleiding op de “doorn” van het 
AirSave-T-stuk tot aan de aanslag (pĳ l) en schroef 
hem met de kartelmoeren handvast vast.
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 Inbedrijfname 5

 Uitgangsdruk van de regeleenheid controleren  5.1

 

Afb. 24

Afb. 25

Afb. 26

[2] Manometer op de testaansluiting aansluiten 
(schroefdraad 8V1). 
(Let op, de manometer is niet in de leveringsom-
vang inbegrepen)!

[3] Afsluitkraan op de AirSave controlebox (842) 
openen.

[4] Druk op de manometer afl ezen als de pompproce-
dure is voltooid.

Opmerkingen over montage en reparatie!

Voor een storingsvrĳ e werking van de BPW 

AirSave is een minimale uitgangsdruk van 

6,0 bar vereist. Het werkbereik ligt tussen 

min. 6,0 en 11,2 bar. Een onjuist ingestelde 

druk kan de oorzaak zĳ n van meer slĳ tage 

van de banden en hoger brandstofverbruik, 

en in het ergste geval tot een defecte band. 

Een druk van 9,2 bar is vooraf ingesteld op 

de AirSave controlebox.

Opmerkingen over montage en reparatie!

Voor het begin van werkzaamheden aan het 

systeem of aan de wieleinden altijd het afs-

luitventiel sluiten en de lucht via het over-

drukventiel afblazen.

De uitgangsdruk moet 0,1 tot 0,2 bar boven 

door de fabrikant aanbevolen bandendruk 

liggen, om de openingsdruk van de daar-

achter geschakelde onderdelen te com-

penseren.

 De uitgangsdruk is vooraf ingesteld (zie het 
deksel van de AirSave controlebox) en moet 
voor de inbedrĳ fname worden gecontroleerd.

[1] Kap van de testaansluiting verwĳ deren (pĳ l, 
afbeelding 24).

[5] Manometer verwĳ deren.

[6] Druk op het ventiel afblazen.

[7] Wacht op de pompprocedure van de AirSave 
controlebox en monteer de manometer vervolgens 
nogmaals.

[8] Herhaal de testprocedure tweemaal.

[9] Manometer verwĳ deren en de beschermdop op 
het ventiel schroeven.

Afsluitkraan 



BPW-EA-AS 37892201nlPagina 32

5 Inbedrijfname

5.2 Instellen van de uitgangsdruk van de stuureenheid

Instellen van de uitgangsdruk

[1] Manometer als in [1] en [2] beschreven aansluiten 
en de druk afl ezen.

[2] Manometer verwĳ deren en lucht door het ventiel 
laten ontsnappen.

[3] Op de pompprocedure wachten, de manometer 
opnieuw aansluiten en de uitgangsdruk op de 
manometer afl ezen.

Reparatie-advies!

Voor het openen van de AirSave controlebox 

altijd het afsluitventiel sluiten en de lucht 

door het overdrukventiel vrijgeven.

Afb. 28

Afb. 29

[4] Bevestiging van het deksel op de controlebox 
losmaken en het deksel openklappen.

[5] De instelknop door omhoogtrekken ontgrendelen 
en met kleine stappen draaien.
- Toename van de uitgangsdruk door rechtsom 
 draaien
- Verlagen van de uitgangsdruk door linksom 
 draaien

[6] Manometer verwĳ deren en lucht door het ventiel 
laten ontsnappen.

[7] Op de pompprocedure wachten, de manometer 
opnieuw aansluiten en de uitgangsdruk op de 
manometer afl ezen.

[8] Herhaal de testprocedure tweemaal.

[9] De instelknop weer indrukken en daarmee 
vergrendelen.

[10] Leg het deksel op de controlebox en bevestig dit 
met 4 bevestigingsschroeven.

[11] Controleer nogmaals de uitgangsdruk en voer 
indien nodig de instelling opnieuw uit.

Instelknop Overdrukbeveili-
gingsventiel

Afb. 27
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 Reparatie stator en binnenliggende slang 6

 

 

Afb. 30

Afb. 31

Afb. 32

Ronde assen tot 07-2022

[6] Polyamideleiding (832) van de betreff ende 
askant uit het AirSave T-stuk (833) losmaken.

[7] Schroef de knikbescherming (831b) met spiraal 
(831a, SW 24) uit het aslichaam en trek dit over de 
polyamideslang. Zorg er hierbĳ  voor dat de slang 
niet uit het aslichaam of uit de stator wordt getrok-
ken. Ga verder met werkstap [9] op pagina 34.

Opmerkingen over montage en reparatie!

Een ombouw van de uitvoering knikbe-

scherming/spiraal (831) naar hoekstuk (835) 

is mogelijk. De slangen in het aslichaam 

moeten worden onderhouden of zo nodig 

worden vervangen.

Opmerkingen over montage en reparatie!

Voor het begin van de werkzaamheden aan 

het systeem of aan de wieleinden altijd het 

afsluitventiel dichtdraaien en de lucht door 

het overdrukventiel uitblazen.

  Het wiel kan tĳ dens de demontage/montage aan 
de wielnaaf gemonteerd blĳ ven.

[1] Zorg dat het voertuig niet kan wegrollen. 

[2] Ventielslangen (825, 826, 827 - afhankelĳ k van de 
uitvoering) van de rotor (811 resp. 811a) losmaken.

[3] Rotor uit de AirSave wieldop-adapter (817) 
schroeven en eruittrekken.

[4] De naafdop (819, SW 110) van de wielnaaf 
schroeven.

[5] O-ring (459) uit de groef van de wielnaaf verwĳ de-
ren. (Bĳ  assen met een ECO Plus Unit vervalt de 
O-ring).

Ronde assen vanaf 08-2022

[6] Druk de voorste ring in het hoekstuk (835) en trek 
tegelĳ kertĳ d de luchtleiding Ø 8 mm uit het hoek-
stuk.

[7] Schroef het hoekstuk (SW 22) uit het aslichaam.

[8] Druk de voorste ring in het hoekstuk en trek tege-
lĳ kertĳ d de polyamideslang (832, Ø 6 mm) eruit. 
Zorg er hierbĳ  voor dat de polyamideslang niet in 
het aslichaam wordt gedrukt.
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6 Reparatie stator en binnenliggende slang

 

Afb. 33

Afb. 34

Afb. 35

Slangverbinder 
BPW artikelnummer: 02.2012.06.00

[12] Trek de voorste ring in de stator (821) drukken en 
tegelĳ kertĳ d van de oude polyamideslang (832).

[13] Druk de nieuwe polyamideslang tot aan de aanslag 
in de stator.

[14] Breng een geschikt vloeibaar afdichtmiddel (bĳ v. 
Loctite 511 of tefl ontape) aan op de schroefdraad 
van de stator (pĳ l).

[15] Schroef de stator in de asstomp.
Aanhaalmoment: 40 Nm (34 - 45 Nm)

 Ronde assen tot 07-2022 en stuurassen zie werks-
tap [16] op pagina 36.

[9] Verbind de nieuwe polyamideslang (832, Ø 6 mm) 
op de te vervangen slang met behulp van een 
slangverbinder.

[10] Schroef de stator (821) met een dopsleutel (SW 16) 
uit de wielas.

[11] De slang ligt nu vrĳ  beweegbaar in het aslichaam 
en kan eventueel worden vervangen.

 

Opmerking:

Schuif bij het eruit trekken van de 

polyamideslang tegelijkertijd de 

nieuwe slang iets in de houder voor 

het hoekstuk (835) op het aslichaam.
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 Reparatie stator en binnenliggende slang 6

 

 

Afb. 36

Afb. 37

Afb. 38

[23] Snĳ  de luchtleiding Ø 8 x 1 mm aan het uiteinde 
van de leiding recht af.

[24] Schuif de luchtleiding tot aan de aanslag in het 
AirSave-hoekstuk (835). Hier wordt een dubbele 
weerstand gevoeld, de insteeklengte is ca. 20 mm.

 Ga verder met werkstap [25] op pagina 37.

[21] Schroef het AirSave-hoekstuk (835, SW 22) in het 
aslichaam.

[22] Lĳ n het hoekstuk uit en draai de geïntegreerde 
moer, incl. O-ring, vast met een voorgeschreven 
aanhaalmoment van 35 Nm (30 - 40 Nm).

Ronde assen vanaf 08-2022

[16] Trek de polyamide leiding (832) enigszins strak bĳ  
het gat van het aslichaam.

[17] Verwĳ der de slangverbinder.

[18] Gebruik een geschikte slangtang/schaar om de 
kabel recht af te snĳ den op ongeveer 30 mm 
voor het einde van de kabel en houd deze op zĳ n 
plaats.

[19] Schuif de polyamide leiding in de rechte aanslui-
ting van het hoekstuk (835) tot aan de aanslag.

[20] Breng een geschikt vloeibaar afdichtmiddel (bĳ v. 
Loctite 511 of tefl ontape) aan op de schroefdraad 
van de fi tting van het hoekstuk (pĳ l).
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6 Reparatie stator en binnenliggende slang

Afb. 39

Afb. 40

Afb. 41

Ronde assen tot 07-2022

[16] Monteer de polyamideslang door de knikbescher-
ming (831b) en de spiraal (831a).

[17] Schroef de knikbescherming (SW 24) in het 
aslichaam en haal deze handvast (5 Nm) aan.

[18] Schroef de spiraalvormige knikbeschermer (831a) 
handvast (5 Nm) met de reeds gemonteerde 
adapter (831b) vast. Hierdoor wordt de luchtleiding 
naar de as afgedicht en vastgezet.

[19] Snĳ d de polyamide leiding Ø 6 x 1 mm recht af 
aan het uiteinde van de leiding.

[20] Schuif de leiding tot aan de aanslag in het 
AirSave-T-stuk (833). 

 Ga verder met werkstap [25] op pagina 37.

[17] Leg slang (832) over de assen en zet deze, ca. 
150 mm verschoven vanaf het midden van de veer 
richting het midden van de as, vast met een kabel-
binder (849). 

Reparatie-advies!

Na de montage moet de stuuruitslag op 

een vrije beweging worden gecontroleerd. 

Stel eventueel de lengte van de slangen 

tussen de beschermbuis en de kabelbinder 

in.

Zorg voor voldoende vrije ruimte voor de 

onderdelen van de vering.

Stuurassen

[16] Monteer de knikbescherming (831) op de 
beschermbuis van de fusee.
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 Reparatie stator en binnenliggende slang 6

Afb. 42

Afb. 43

Afb. 44

[28] Controleer de witte afdichtring van de rotor (811 of 
811a, afhankelĳ k van de banden) op goede zit aan 
het einde van de schroefdraad, schuif deze even-
tueel tot aan de aanslag op.

[29] Steek de rotor in de adapter (817) van de naafdop 
en de stator (821) in de wielas en druk deze in tot 
de aanslag.
Daarbĳ  moet enige weerstand worden overwonnen.

[30] Schroef de rotor in de adapter en draai deze hand-
vast (ca. 5 Nm) aan.

 Montage van de ventielslangen (825, 826, 827 - 
afhankelĳ k van de uitvoering) zie pagina 24.

Alle buisassen

[25] Plaats een nieuwe O-ring (459) in de groef van de 
wielnaaf. (Bĳ  assen met een ECO Plus Unit vervalt 
de O-ring).

[26] Breng de voorgemonteerde naafdoppen voor 
BPW AirSave (814) in het bereik van het O-ring 
oplegvlak (alleen bĳ  ECO Plus 3) aan en smeer de 
schroefdraad dun in met BPW Spezial-Langzeitfett 
ECO-LiPlus. 

[27] Schroef de naafdop op de wielnaaf en draai aan 
met het voorgeschreven aanhaalkoppel.

 Aanhaalmomenten:
ECO Plus 3-naafdop SW 110 350 Nm
ECO Plus-naafdop SW 110 800 Nm

[18] Bevestig het AirSave T-stuk (833) met een korte 
kabelbinder (850) op de lange kabelbinder (849).

[19] Bevestig het voorgemonteerde T-stuk met de 
kabelbinder, in de buurt van de profi elplaat voor 
de stuurblokkering, op de as. De afstand tot het 
midden van de profi elplaat moet ca. 100 mm 
bedragen.

[20] Leg de ventielslangen passend neer en verbind 
met het AirSave T-stuk.

 Ga verder met werkstap [25].
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7 Wiel vervangen

Demontage wiel

[1] De ventielslang (825, 826, 827, afhankelĳ k van 
de bandvoering) van de rotor (811 resp. 811a) 
losmaken.

[2] De ventielslang van het ventiel losmaken.

 

Opmerking:

Voor een snellere en gemakkelijke 

montage kunt u het beste de positie 

van de velg op de wielnaaf markeren 

en deze bij montage weer terugzetten.

[3] Demonteer het wiel.

Afb. 45

Afb. 46

Montage wiel

[4] De HubCapAdapter (817) met een steeksleutel 
(SW 55) of een tang zover draaien tot de schroef-
draad op de rotor naar het ventiel wĳ st (alleen 
nodig als de positie van de velg op de wielnaaf 
gewĳ zigd is).

[5] Ventielslang (825, 826 of 827, afhankelĳ k van de 
bandvoering) op het ventiel van de band bevesti-
gen en eventueel een ventielverlengstuk gebrui-
ken.

[6] De wartelmoer (SW 11) op de ventielslang hand-
vast aandraaien en vervolgens met een schroef-
sleutel een halve slag verder aandraaien.

[7] Controleer door de ventielnaald in de ventielslang 
in te drukken of de lucht doorstroomt.

[8] De ventielslang op de AirSave rotor (811 of 811a) 
handvast aandraaien.

[9] Ventielslang en verbindingen op lekken controle-
ren.
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 Foutdiagnose 8  

Staat Mogelĳ ke oorzaken Maatregelen

De AirSave led-controlelamp is 
ingeschakeld.

Het systeem levert lucht bĳ  de eerste 
inbedrĳ fname.

Het systeem functioneert probleem-
loos.

Het systeem levert lucht aan een 
lekke band.

Repareer de band.

Het systeem levert lucht aan een 
lekkende systeemcomponent.

Vervang het systeemcomponent.

De AirSave led-controlelamp is 
ingeschakeld en er komt lucht 
uit de rotor.

Het systeem levert lucht aan een 
lekkende systeemcomponent.

Vervang de systeemcomponent.

De rotor lekt. Vervang de rotor.

De O-ring van de stator lekt. Vervang de stator.

De AirSave led-controlelamp 
is tĳ dens de werking van het 
systeem uitgeschakeld, ook al 
stroomt er lucht door de AirSave 
controlebox.

De AirSave led-controlelamp is buiten 
bedrĳ f.

Vervang de AirSave led-controlelamp.

De generator is buiten bedrĳ f. Vervang de AirSave controlebox.

De systeembedrading is beschadigd. Repareer de systeembedrading.

De systeembedrading is defect. Corrigeer de systeembedrading.

Er komt lucht uit de rotor. De rotor lekt. Vervang de rotor.

De luchtdruk van de banden is 
te laag.

De afsluitkraan is gesloten. Open de afsluitkraan op de 
AirSave controlebox.

De drukinstelling op het systeem is te 
laag.

Verhoog de systeemdruk op de 
AirSave controlebox.

De luchtdruk van de banden is 
te hoog.

De banden zĳ n handmatig met een te 
hoge druk gevuld.

Verminder de bandendruk. 

De drukinstelling van het systeem is 
te hoog.

Verlaag de systeemdruk op de AirSa-
ve-controlebox en verlaag de banden-
spanning

De trailer of aanhanger verliest 
lucht bĳ  stilstand.

De systeemslang of de verbinding 
slang-ventiel is lek.

Draai de verbinding goed aan, vervang 
de afdichtingen of vervang het ventiel.

Het slangventiel lekt. Maak het ventiel schoon of vervang 
het.

De band lekt. Repareer de band.

De band vult maar heel lang-
zaam of er komt geen lucht in de 
band.

De ventielslang naar de band is mo-
gelĳ k te strak aangedraaid waardoor 
de luchtstroom is geblokkeerd.

Draai de verbinding correct aan of ver-
vang de slang en/of de afdichting als 
deze beschadigd is.

De controlebox werkt niet Ingangsdruk < 6,0 bar Ingangsdruk controleren en eventueel 
instellen
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9 Garantiebepalingen AirSave

9.1 Assen met RV / RX-aanduiding

9.2 Assen met R1-aanduiding

AirSave en alle componenten die in de as zĳ n ingebouwd, hebben een garantie van 2 jaar.
De BPW-as valt onder de actuele ECO Plus-garantiebepalingen.

9.1 Bij een as met RV / RX-aanduiding:

Het BPW AirSave-systeem mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met door BPW voorbereide assen. Voor 
schade als gevolg van een andere combinatie, kan geen aanspraak worden gedaan op de BPW ECO Plus-garantie. 
Voor de eerste inbedrĳ fname van het voertuig moet het AirSave-systeem zĳ n geïnstalleerd. Continu bedrĳ f van een 
voorbereide BPW-as zonder geïnstalleerd BPW AirSave-systeem kan schade aan de BPW-leveringsomvang veroor-
zaken. Als geen BPW AirSave-systeem is ingebouwd, dan moet de BPW-as met de aanduiding RV worden terugge-
bracht naar een bedrĳ fszekere staat (verwĳ deren van de slangen en montage van de stoppen in het aslichaam en in 
de astap).

9.2 In het geval van assen met R1-aanduiding:

Het BPW AirSave-systeem mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met door BPW voorbereide assen. Voor 
schade als gevolg van een andere combinatie, kan geen aanspraak worden gedaan op de BPW ECO Plus-garantie. 
Voor de eerste inbedrĳ fname van het voertuig moet het AirSave-systeem zĳ n geïnstalleerd. Continu bedrĳ f van een 
voorbereide BPW-as zonder geïnstalleerd BPW AirSave-systeem kan schade aan de BPW-leveringsomvang veroor-
zaken. De stop in de astap moet elke 3 jaar worden gecontroleerd op een vaste zit en eventueel worden vervangen.
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 Manier van inbouw 10

 

Principieel is er geen vast patroon voor de aansluiting van ons systeem aan de luchtvoorziening, omdat deze voor 
bĳ na elk voertuig anders is.

Het systeem mag alleen of het circuit van de luchtvering en niet op het remcircuit worden aangesloten.

In de meeste gevallen wordt ons systeem rechtstreeks op een voorraadtank van het voertuig aangesloten. Als meer-
dere voorraadtanks beschikbaar zĳ n, dan wordt de vervangende tank of de tank voor toebehoren gebruikt. Een druk-
veiligheidsventiel is niet dwingend vereist, omdat deze in de regelkast is ingebouwd.

Zowel voor de voorraadtank als voor het EBS-ventiel worden gewoonlĳ k luchtaansluitingen met een schroefdraad 
M 22 gebruikt.



BPW-EA-AS 37892201nlPagina 42

11 Boorsjabloon

11.1 AirSave controlebox

ca. 90

ca. 60

ca. 30

ca. 75

Minimale afstand tot de dichtstbĳ zĳ nde on-
derdelen.
Vrĳ e toegang tot de luchtaansluiting moet 
gegarandeerd zĳ n.

17
5,

7

125,4

Ø 9 Ø 9

Ø 9 Ø 9

Boorsjabloon 1:1 - printerinstelling "Feitelĳ ke grootte" resp. "Niet schalen" selecteren
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 Boorsjabloon 11

 AirSave led-controlelamp 11.2

26,5

Boorsjabloon 1:1 - printerinstelling "Feitelĳ ke grootte" resp. "Niet schalen" selecteren

Ø 2,5 Ø 2,5
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