SERVICE-INFO
A kormányrendszer öblítése
A kormánymű alkatrészeinek mechanikus
igénybevétele miatt finom részecskék
lehetnek a hidraulikus rendszerben.
Ezért javasoljuk azt, hogy a kormányrásegítő
szivattyújának cseréjekor a teljes
hidraulikus rendszert öblítse át.
Néhány járműgyártónál a kormánymű
környékén van egy leeresztő csavar.
Ennek az a hátránya, hogy itt nem lehet az
összes hidraulikaolajat leereszteni. Egy
bizonyos mennyiség mindig visszamarad
a rendszerben.

A hidraulika-olajoknak
nem szabad a talajba kerülniük.
A mentesítésnek a nyersanyagkereskedelmen, vagy egy alkalmas
speciális hulladékgyűjtő helyen
keresztül kell történnie. A használt olaj
mentesítésekor be kell tartani az ország
specifikus előírásait és törvényeit!

Eljárási mód:
1. A járművet – ha lehet – elöl emelje
fel úgy, hogy az első kerekek
elemelkedjenek a talajtól. Ezáltal
kisebb az ellenállás a kormányzásnál.
Ez meggátolja a hidraulikaolaj
habzását és azt, hogy ezáltal levegő
kerüljön a hidraulikus rendszerbe.
2. Nyissa fel a tartály fedelét.
3. Távolítsa el a visszafolyó vezetéket.
Ugyanakkor egy alkalmas edénnyel
fogja fel a kifolyó hidraulikaolajat,
hogy elkerülje a környezet
szennyezését.
4. Indítsa be a motort. A kormányt
mozgassa balra és jobbra. A használt
hidraulikaolajat fogja fel az edényben,
és közben gondoskodjon arról, hogy
a tartály mindig utána legyen töltve.
5. Kétszeres átöblítés után a motort
állítsa le. A tartályt szerelje le és
féktisztítóval alaposan tisztítsa meg.
Ezen felül a tartályban lévő szűrőt is
tisztítsa meg, vagy cserélje ki.
6. A tartályt és a visszafolyó vezetéket
szerelje vissza. Ügyeljen a vezeték
megfelelő illesztésére.
7. A tartályt töltse fel és indítsa be
a motort.
8. Légtelenítse a rendszert.
A kormánykereket forgassa 20-szor
balra és jobbra.
9. Zárja le a tartályt és ellenőrizze, hogy
a folyadékszint helyes, és nem a minjel alatt van.
10. A járművet engedje le.

Fontos!
Kérjük, hogy feltétlenül vegyék
figyelembe a járműgyártó beépítési
útmutatásait és a mindenkori járműre
engedélyezett hidraulikaolajat
használjanak.
A specifikáció megtalálható a jármű
üzemeltetési útmutatójában.

Vegye figyelembe
a járműgyártó előírásait!

Megfelelő alkatrészeket az online
katalógusunkban talál
a www.Schaeffler-Aftermarket.com vagy
a RepXpert-en a www.RepXpert.com
honlapokon.
Amennyiben hivatkozás történik
a járműgyártó alkatrészszámára, akkor
az csak összehasonlításra szolgál.
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