Serviceinformation
Koncentrisk slavcylinder (CSC)
orsaker för läckage

Bild 1:

CSC sektionsritning

Bild 2: Inspänning av
skjuthylsan (transportsäkring)

Bild 3: Skjuthylsa uttryckt från
inspänningen

1 Läpptätningsring

4 Inspänning (transportsäkring)

2 Tätningsring

5 Skjuthylsa (uttryckt från inspänningen)

3 Skjuthylsa med transportsäkring

Bild 4: Ny läpptätningsring (1)

Bild 5:

Läpptätningsring (1)
uppsvälld

Bild 6:

Tätningsring
(2) skadad

Bild 7:

Läpptätningsring (1)
avklippt

Tryck ej samman CSC:n innan monteringen!
Skjuthylsan (5) lossar från inspänningen (bild 3).
Tätningsringen (2) sitter inte längre i spåret och skadas vid monteringen (bild 6).
CSC:n blir otät.

Genom fel vätskor, oljor, fetter, rengöringsmedel etc. kan CSC:n skadas.
Fyll, spola och lufta endast CSC:n med den avsedda vätskan.
Var uppmärksam på upplysningarna från fordonstillverkaren.
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Serviiceinformation
Konce
entrisk sslavcylin
nder (CS
SC)
orsak
ker för lä
äckage
CS
SC otät ge
enom felak
ktigt hante
ering
Bild
B
5

Diagn
nos
Läppttätningsring
g (1)
uppsvvälld.

6

Tätningsring (2)
ad.
skada

7

g (1)
Läppttätningsring
avklip
ppt.

Möjjliga felorsa
aker/följder
Hydraulsystemeets bromsvä
ätska är
ehaltiga ämn
nen
förorenad med mineralolje
(motorolja, tran
nsmissionsolja, rostlösare
etc.).
 Läpptätning
L
sringen (1) sväller upp
(bild
d 2). CSC:n blir otät.
CSC
C:n trycktes samman innan
mon
nteringen (b
bild 3) eller monteradess
inte korrekt på växeln.
 Tätningsring
T
gen (2) sitter inte längre
ei
spårret och skad
das vid mon
nteringen.
CSC
C:n blir otät.
Uttryckningsväg
g för CSC:n överskreds. *
 Överskrids
Ö
u
uttryckningssvägen skadas
läpp
ptätningsrin gen.
CSC
C:n blir otät.

Åtgäärder
 Und
dvik kontakt med
minneraloljehalttiga ämnen.
 Bytt ut CSC:n.

 Tryyck inte ut skjuthylsan
frånn inspänningen (4)!
 Bytt ut CSC:n.

 Anvvänd inte
kop
pplingspeda
alen utan
mootstånd från
kop
pplingstryck
kplattan.
 Bytt ut CSC:n.

* En
E felaktigt in
nställd kopplingspedal elller utjämning
gsborrning ig
gensatt med smuts
s
i givarrcylindern förrhindrar

vollymutjämning
gen mellan det
d hydraulisk
ka manövreriingssystemett och expansionsbehållaree vid ej aktiverad status. Det
hyd
drauliska manövreringssyystemet kan vara
v
under fö
örspänning även när kopp
plingspedalenn inte använd
ds. När
kop
pplingen anvvänds överskrids uttryckningsvägen.

Ob
bservera följande nä
är en CSC monterass:





Kontrollera
a överensstämmelsen för
f alla kopp
plingskomponenter.
Se till att h
hålla rent. Rengör
R
CSC:ns kontaktyyta på växeln.
Lufta det h
hydrauliska manövrerin
ngssystemett.
Var uppmärksam på upplysninga
u
arna från forrdonstillverkkaren.
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