Informações de serviço
Cilindro secundário concêntrico (CSC)
Causas de fugas

Fig. 1:

Desenho de corte seccional do
CSC

Fig. 2: Calcamento do casquilho de
deslizamento (fixação para o transporte)

Fig. 3: Casquilho de deslizamento
pressionado para fora do
calcamento

1 anel vedante de lábio

4 Calcamento (fixação para transporte)

2 Anel vedante

5 Casquilho de deslizamento (pressionado para
fora do calcamento)

3 Casquilho de deslizamento com fixação para o
transporte

Fig. 4: Anel vedante de lábio novo
(1)

Fig. 5: Anel vedante de lábio
(1) inchado

Fig. 6: Anel vedante
(2) danificado

Fig. 7: Anel vedante de
lábio (1) com ruptura
(cisalhamento)

Não comprimir o CSC antes da montagem!
O casquilho de deslizamento (5) solta-se do calcamento (fig. 3).
O anel vedante (2) já não está assente na ranhura e será danificado na montagem
(fig. 6). O CSC perde a estanquidade.

O CSC pode ser danificado por líquidos, óleos, massas, produtos de limpeza, etc. incorrectos.
Encher, lavar e purgar o CSC exclusivamente com o líquido prescrito.
Observar as indicações do fabricante.
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O líq
quido dos trravões do siistema
hidrráulico está contaminad
do com
subsstâncias de óleo mineral (óleo de
motor, óleo de engrenagens, removed
dor
de ferrugem, ettc.).
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uidade.
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o
mon
corrrectamente na transmisssão.
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Solu
ução
 Evittar o contac
cto com
sub
bstâncias a conter óleo
minneral.
 Sub
bstituir o CS
SC.

 Não
o pressiona
ar o casquilh
ho
de deslizamen
nto para fora
a
do calcamento
o (4)!
 Sub
bstituir o CS
SC.

 Não
o accionar o pedal da
em
mbraiagem sem
res istência do prato da
em
mbraiagem.
 Sub
bstituir o CS
SC.

* Um
U pedal de
e embraiagem
m incorrectam
mente ajustad
do ou um furro de compensação obstrruído por sujidade no

cilindro mestre impede a co
ompensação de volume eentre o sistem
ma de accion
namento hidrráulico e o de
epósito de
compensação, no estado nã
ão accionado
o. O sistema de accionam
mento hidráulico pode, enntão, estar so
ob tensão
pré
évia, mesmo sem acciona
ar o pedal da
a embraiagem
m. O curso de desengate será excediddo ao accion
nar a
em
mbraiagem.

Ao
o montar u
um CSC, observar o seguinte:





Verificar a correspond
dência de to
odos os com
mponentes da embraiagem.
Prestar ate
enção à limpeza. Limpa
ar a superfíccie de enco
osto do CSC na transmi ssão.
Purgar o ssistema de accionamen
a
nto hidráulicco.
Observar a
as indicações do fabric
cante.
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