Servisne informacije
Koncentričen sekundarni valj (CSC)
Vzroki za puščanje

Slika 1: Risba prereza valja CSC

Slika 2: Tesnilni spoj
drsne puše (transportno varovalo)

Slika 3: Drsna puša potisnjena
iz tesnilnega spoja

1 Ustnični tesnilni obroč

4 Tesnilni spoj (transportno varovalo)

2 Tesnilni obroč

5 Drsna puša (potisnjena iz tesnilnega spoja)

3 Drsna puša s transportnim varovalom

Slika 4: Nov ustnični tesnilni obroč (1)

Slika 5: Ustnični tesnilni
obroč (1) nabreknjen

Slika 6: Tesnilni
obroč (2) poškodovan

Slika 7: Ustnični tesnilni
obroč (1) odrezan

Valja CSC pred vstavljanjem ne stisnite skupaj!
Drsna puša (5) se odmakne iz tesnilnega spoja (slika 3).
Tesnilni obroč (2) se ne prilega več utoru in se pri vstavljanju poškoduje (slika 6). Valj
CSC postane netesen.

Valj CSC se lahko poškoduje zaradi napačnih tekočin, olja, masti, čistilnih sredstev itd.
Valj CSC napolnite, izperite in odzračite izključno s predpisano tekočino.
Upoštevajte navedbe proizvajalca vozila.
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Diagn
noza
Ustnični tesnilni
obroč (1) je
nabre
eknjen.

6

Tesniilni obroč (2
2)
je poškodovan.

7

Ustnični tesnilni
ezan.
obroč (1) je odre

Možžni vzroki / posledice napake
Zavo
orna tekočin
na hidravličnega
n
sistem
ma je
onesnažena s ssnovmi, ki vssebujejo
mineralna olja ((motorno olje, olje v
men
njalniku, sreedstva proti rji itd.).
 Ustni
U
čni tesn
nilni obroč (1)
( nabrekne
e
(slik
ka 2). Valj CS
SC postane netesen.
Valj CSC je bil p
pred vstavlja
anjem stisnjjen
skup
paj (slika 3) ali pa ni pravilno
nam
meščen na m
menjalniku.
 Tesnilni
T
obro
oč (2) se ne
e prilega več
utorru in se pri vvstavljanju
poškoduje. Valjj CSC postane netesen.
Izklo
opna pot va lja CSC je bila
b presežena.
*
 Pri
P presegan
nju izklopne poti se ustnični
tesn
nilni obroč p
poškoduje.
Valj CSC postan
ne netesen.

Odp
prava
 Izog
gibajte se stiku s snovm
mi
z vssebnostjo mineralnih
m
olj.
 Valjj CSC zame
enjajte.

 Drssne puše ne
e potiskajte iz
tes nilnega spo
oja (4)!
 Valjj CSC zame
enjajte.

 Ped
dala sklopke
e ne sprožite
breez upora pottisne plošče
skloopke.
 Valjj CSC zame
enjajte.

* Napačno
N
nasstavljen pedal sklopke ali izenačevalnaa vrtina v sekundarnem va
alju, zamašenna zaradi umazanije,

pre
eprečita izena
ačevanje volu
umna med hidravličnim s prožilnim sistemom in ize
enačevalno pposodo, kadar pedal ni
sprrožen. Hidravvlični sprožiln
ni sistem se lahko tako naahaja pod pre
ednapetostjo tudi brez spprožitve pedala sklopke. Pri
P
sprrožitvi sklopkke se izklopna
a pot preseže
e.

Prri vgradnji valja CSC upoštevajjte:





Preverite d
dodelitev vsseh kompon
nent sklopkee.
Pazite na čistočo. Očistite stično površino vaalja CSC na menjalniku..
s
sistem.
Odzračite hidravlični sprožilni
Upoštevajte navedbe proizvajalca vozila.
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