Szervizinformáció
A koncentrikus menesztőhenger (CSC)
szivárgásának okai

1. ábra: A CSC metszetábrája

2. ábra: A tolópersely beütése (szállítási
biztosíték)

1 Ajakos tömítőgyűrű
2 Tömítőgyűrű
3 Tolópersely szállítási biztosítékkal

4. ábra: Új ajakos tömítőgyűrű (1)

3. ábra: A beütésből kinyomott
tolópersely

4 Beütés (szállítási biztosíték)
5 Tolópersely (a beütésből kinyomva)

5. ábra: Ajakos tömítőgyűrű (1)
felduzzadva

6. ábra: Sérült
tömítőgyűrű (2)

7. ábra: Elnyírt ajakos
tömítőgyűrű (1)

A CSC-t a beépítés előtt ne nyomja össze!
A tolópersely (5) kilazul a beütésből (3. ábra). A tömítőgyűrű (2) nem fekszik megfelelően a horonyban és beépítéskor megsérül (6. ábra).
A CSC tömítetlenné válik.

A nem megfelelő folyadékok, olajok, zsírok, tisztítószerek károsíthatják a CSC-t.
A CSC-t kizárólag csak az előírásos folyadékokkal szabad megtölteni, kimosni és szellőztetni.
Tartsa be a járműgyártó utasításait!
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A CSC a helyytelen kezzelésből kifolyólag tö
ömítetlen.
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éri ntkezést.
A C
CSC-t kicserélni.
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A töm
mítőgyűrű (2
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megssérült.
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Elnyírrt ajakos
tömíttőgyűrű (1).

A hidraulikus reendszer fékffolyadéka
ányi olajat taartalmazó anyagokkal szes
ásvá
nnye
ezett (moto rolaj, hajtóm
mű olaj, rozssdaoldó, stb.).
 Az
A ajakos tö
ömítőgyűrű (1) feldagad
d (2.
ábra
a). A CSC tö
ömítetlenné válik.
A CS
SC-t beszerrelés előtt össszenyomták
(3. ábra)
á
vagy n
nem megfellelő módon szerelté
ék a sebesséégváltóra.
 A tömítőgyű rű (2) nem fekszik meg
gnyban és be
felelően a horon
eépítéskor mem
gsérrül. A CSC ttömítetlenné
é válik.
A CS
SC kitolási jjáratának túllépése. *
 A kitolási járrat meghala
adása esetén
n az
ajak
kos tömítőgyyűrű megsérül.
A CS
SC tömítetleenné válik.

 A ttolóperselyt ne nyomja
ki a beütésből (4).
A C
CSC-t kicserélni.

 A kkuplungped
dált nem
szaabad a kuplung
nyoomólap elle
enállása nél-küll működtetn
ni.
A C
CSC-t kicserélni.

* A helytelenül beállított kuplungpedál vagy
v
a kuplun
ng főhenger szennyeződé
és által eltöm
mött kiegyenlíítő furata megaka
adályozza a h
hidraulikus meghajtó
m
rend
dszer és a kieegyenlítő tarttály térfogatk
kiegyenlítésétt nem működ
dtetett állapo
otban. A hidraulikkus meghajtó
ó rendszer ilyyenkor a kup lungpedál megnyomása nélkül is előfeeszítés alatt állhat. A kuplun
ng megnyomáskor túllépi a kitolási járatot.

A CSC beépítésekor a következőkre kell ffigyelni:





Az összes kuplung alkkatrész elhe
elyezkedéséét leellenőrizzni.
Vigyázni kkell a tisztaságra. A CSC
C sebességvváltóra való felhelyezke
edési felület ét megtisztítani.
A hidraulikkus működtetési rendszzert kilevegő ztetni.
Tartsa be a járműgyártó utasítása
ait!
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