Huoltotiedot
Samankeskinen työsylinteri (CSC)
vuotojen syyt

Kuva 1: CSC leikkauskuva

Kuva 2: Holkin tilkintä
(kuljetusvarmistin)

Kuva 3: Holkki painettu
ulos tilkinnästä

1 Huulitiiviste

4 Tilkintä (kuljetusvarmistin)

2 Tiivisterengas

5 Holkki (painettu ulos tilkinnästä)

3 Holkki kuljetusvarmistimen kanssa

Kuva 4: Uusi huulitiiviste (1)

Kuva 5: Huulitiiviste (1)
pursunut ulos

Kuva 6: Tiivisterengas (2) vaurioitunut

Kuva 7: Huulitiiviste (1)
leikkautunut

Älä paina CSC:tä ennen asennusta yhteen!
Holkki (5) irtoaa tilkinnästä (kuva 3).
Tiivisterengas (2) ei pysy enää urassa ja vaurioituu asennuksessa (kuva 6).
CSC alkaa vuotaa.

CSC voi vaurioitua vääristä nesteistä, öljyistä, rasvoista, puhdistusaineista, jne.
Täytä, huuhdo ja ilmaa CSC ainoastaan ohjeenmukaisella nesteellä.
Huomioi ajoneuvovalmistajan ilmoittamat tiedot.
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Korj aus
 Väl tä kosketussta mineraalineisiin.
öljyypitoisiin ain
 Vai hda CSC.

 Älää paina holk
kkia ulos
tilkiinnästä (4)!
 Vai hda CSC.

 Älää paina kytkinpoljinta
ilm an kytkimen
n painelevyn
n
vasstusta.
 Vai hda CSC.

* Väärin
V
säädetty kytkinpoljjin tai liasta tukkeutunut ttasausaukko poljinsylinterrissä estää tillavuuden tasauksen

hyd
draulisen käyyttöjärjestelm
män ja tasaussäiliön välillää, kun poljin ei
e ole painetttuna. Hydrau linen käyttöjä
ärjestelmä vo
oi
silloin myös ilm
man kytkinpolkimen käyttö
öä olla esijänn
nitteen alaise
ena. Kytkintä käytettäessää irrotusmatk
ka ylittyy.

Otta huomioo
on CSC:n asennukse
essa:





Tarkasta kkaikkien kytkkinkompone
enttien järje stys.
Pidä huoli puhtaudesta. Puhdista
a CSC:n tukkipinta vaihte
eistosta.
Ilmaa hydraulinen käyyttöjärjestelmä.
ajoneuvovalmistajan ilm
moittamat tieedot.
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