Servisní Informace
Koncentrický pracovní válec (CSC)
příčiny průsaků

obr. 1:

CSC řez

obr. 2: Zatemování
posuvného pouzdra (transportní pojistka)

obr. 3: Posuvné pouzdro
vytlačeno ze zatemování

1 Těsnící kroužek s břitem

4 Zatemování (transportní pojistka)

2 Těsnící kroužek

5 Posuvné pouzdro (vytlačeno ze zatemování)

3 Posuvné pouzdro s transportní pojistkou

obr. 4: Nový těsnící kroužek s
břitem (1)

obr. 5: Těsnící kroužek s
břitem (1) nabobtnalý

obr. 6: Těsnící kroužek
(2) poškozený

obr. 7: Těsnící kroužek s
břitem (1) odstřižený

CSC před montáží nestlačovat!
Posuvné pouzdro (5) se uvolní ze zatemování (obr. 3).
Těsnící kroužek (2) pak již nesedí v drážce a při montáži se poškodí (obr. 6).
CSC přestane těsnit.

CSC může být poškozeno nesprávnými kapalinami, oleji, tuky, čistícími prostředky apod.
CSC plnit, proplachovat a odvzdušňovat výhradně předepsanou kapalinou.
Dodržujte údaje výrobce vozidla.
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m (1) nabobtná
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poško
ozený.
nebo nebylo sp
právně namo
ontováno na
a
převvodovku.
 Těsnící kroužžek (2) už nesedí
n
v drážce
a je během mon
ntáže
poškozen. CSC přestane těsnit.
Vypínací dráha CSC překro
očena. *
Těsníící kroužek s
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m (1) odstřižený.  Při překroče ní vypínací dráhy se těsnící
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Náp rava
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 Possuvné pouzd
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kottouče.
C vyměnit.
 CSC

* Špatně
Š
nastavvený pedál spojky nebo nečistotou
n
uzzavřené vyrovvnávací vrtání ve válci zabbraňuje vyrovvnání objemů
me
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Přři montáži CSC dbát na:





Zkontrolovvat kompatiibilitu všech komponen
ntů spojky.
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Odvzdušnit hydraulický ovládací systém.
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