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Montaţi şi demontaţi caseta de direcţie

PUBLICATION
XZB3501RO

JRB5073
Indicaţie
Păstraţi curăţenia în cursul lucrărilor la servodirecţie.
Legăturile conductelor trebuie să fie curăţate înainte de desfacere.
Folosiţi numai cârpe curate şi fără aţe care se agaţă.
Nivelul uleiului hidraulic nu trebuie să scadă sub cel minim în timpul dezaerării.
Figurile din aceste instrucţiuni de montaj sunt ilustrative şi au rolul strict de simplificare a înţelegerii.

Unelte speciale necesare

Extractor de articulaţie cu nucă
OE (601 589 04 33 00)

Clemă (cleme) furtun
OE (000 589 54 37 00)

Furtun
OE (400 589 01 91 00)

Manometru
OE (000 589 06 21 00)

Cantităţi de umplere/cupluri de rotire necesare
Cantităţi de umplere şi specificaţii
Ulei servodirecţie

0,00 litru

Specificare ulei servodirecţie

Respectaţi specificaţiile producătorului.
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Cupluri de rotaţie necesare
Şuruburile şi piuliţele cu autoasigurare trebuie în principiu înlocuite.
Levier de direcţie (1)
(vezi figura 1)

Respectaţi specificaţiile
producătorului autovehiculului
(cuplu de torsiune, şuruburi
elastice, elemente de siguranţă).

Bară de direcţie (2)

(vezi figura 1)

Respectaţi specificaţiile
producătorului autovehiculului
(cuplu de torsiune, şuruburi
elastice, elemente de siguranţă).

Furtun - servodirecţie (1)

(vezi figura 2)

Respectaţi specificaţiile
producătorului autovehiculului
(cuplu de torsiune, şuruburi
elastice, elemente de siguranţă).

Conductă de retur - servodirecţie (2)

(vezi figura 2)

Respectaţi specificaţiile
producătorului autovehiculului
(cuplu de torsiune, şuruburi
elastice, elemente de siguranţă).

Casetă de direcţie

Respectaţi specificaţiile
producătorului autovehiculului
(cuplu de torsiune, şuruburi
elastice, elemente de siguranţă).
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Figură 1

Demontare:
Ridicarea vehiculului.
Îndepărtaţi penei (penelor) de siguranţă.
Slăbiţi piuliţa capului barei de direcţie. (3)
Împingeţi capul barei de direcţie cu extractorul. (4)
Deşurubaţi piuliţa capului barei de direcţie. (3)
Demontaţi bara de direcţie de la maneta principală de direcţie.
(2)
Unelte speciale necesare
Extractor de articulaţie cu nucă (4) OE (601 589 04 33 00)
(vezi figura 1)

Desfaceţi conducta (conductele) hidraulică (hidraulice) a(le)
casetei de direcţie cu colier (coliere) de strângere. (1)(2)
Se deşurubează conducta de presiune de la caseta de direcţie.
(1)
Deşurubaţi conducta de retur de la caseta de direcţie. (2)

1 Levier de direcţie

2 Bară de direcţie

3 Piuliţă – cap bara de direcţie

4 Extractor de articulaţie cu nucă

Figură 2

Unelte speciale necesare
Clemă (cleme) furtun OE (000 589 54 37 00)
(vezi figura 2)
Aduceţi volanul în poziţie centrală.
Desfaceţi şurubul(urile) pentru articulaţia coloanei de direcţie
inferioare.
Desfaceţi articulaţia pentru coloana de direcţie din partea
inferioară de la caseta de direcţie.

1 Furtun - servodirecţie
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2 Conductă de retur - servodirecţie

Aplicaţi marcajul (marcajele). (1)
Marcajele trebuie să fie aliniate. (1) - (3)
(vezi figura 3)

Figură 3

Se deşurubează şurubul (şuruburile) casetei de direcţie.
Demontaţi caseta de direcţie.

1 Marcaj(e)

2 Marcaj(e)

3 Marcaj(e)

4 Levier de direcţie

Montare:
Montarea în ordine inversă demontării.
Crestătura de pe articulaţia pentru coloana de direcţie trebuie să corespundă cu marcajul de pe caseta de direcţie.
Marcajele trebuie să fie aliniate. (1) - (3)
(vezi figura 3)
Remontarea în ordine inversă demontării.
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Figură 4

Dezaeraţi sistemul de direcţie.
Verificaţi, eventual corectaţi nivelul de ulei din servodiorecţie.
Porniţi motorul şi lăsaţi-l să funcţioneze în gol.
Desfaceţi piuliţa (piuliţele). (1)
Aduceţi direcţia în poziţie centrală.
Înşurubaţi şurubul (şuruburile) de reglare până la refuz. (2)
Strângeţi piuliţa (piuliţele). (1)
(vezi figura 4)
Ghidon dreapta
Rotiţi direcţia spre stânga şi menţineţi-o fixă în opritorul final cca.
5 s.
Rotiţi direcţia de mai multe ori contra opritorului final.
Repetaţi procedura de aerisire până când nu mai apar bule de
aer.
Verificaţi, eventual corectaţi nivelul de ulei din servodiorecţie.
Volan pe dreapta
Rotiţi direcţia spre dreapta şi menţineţi-o fixă în opritorul final cca.
5 s.
Rotiţi direcţia de mai multe ori contra opritorului final.
Repetaţi procedura de aerisire până când nu mai apar bule de
aer.
Verificaţi, eventual corectaţi nivelul de ulei din servodiorecţie.

1 Piuliţă (piuliţe)

Opriţi motorul.
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2 Şurub de reglare

Figură 5

Verificaţi presiunea de limitare.
Aşezaţi roţile faţă centrat pe discul rotativ.
Deşurubaţi şurubul de obturare. (1)
Înfiletaţi piesa de racordare. (2)
Ataşaţi furtunul. (3)
Conectaţi manometrul. (4)
Unelte speciale necesare
Furtun (3) OE (400 589 01 91 00)
Manometru (4) OE (000 589 06 21 00)
(vezi figura 5)

1 Şurub de obturare

2 Piesă[ de racord

3 Furtun

4 Manometru

5 Contrapiuliţă

6 Şurub de reglare

7 Contrapiuliţă

8 Şurub de reglare

Porniţi motorul şi lăsaţi-l să funcţioneze timp de 1400 - 1500/min.
Rotiţi volanul la maximum în ambele direcţii de mai multe ori, până când temperatura uleiului de servodirecţie ajunge la cca. 50 °C.
Rotiţi volanul spre stânga până la capăt.
Citiţi şi notaţi presiunea afişată pe manometru.
Rotiţi volanul spre dreapta până la capăt.
Citiţi şi notaţi presiunea afişată pe manometru.
Aduceţi volanul în poziţie centrală.
Opriţi motorul.
Presiunea finală de limitare trebuie să fie de 30 - 50 bar.
Dacă presiunea finală de limitare se găseşte în afara toleranţei, aceasta trebuie reglată.
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Reglarea presiunii finale de limitare
Ghidon dreapta
Desfaceţi piuliţa (piuliţele). (5)
Înşurubaţi şurubul (şuruburile) de reglare până la refuz. (6)
Slăbiţi şurubul de reglare 5 rotaţii. (6)
Strângeţi uşor piuliţa (piuliţele). (5)
Porniţi motorul şi lăsaţi-l să funcţioneze timp de 1400 - 1500/min.
Rotiţi volanul spre stânga până la capăt.
Citiţi presiunea pe manometru.
Dacă presiunea finală de limitare se situează în afara toleranţei, strângeţi sau desfaceţi şurubul de reglare cu 1/4 ture şi verificaţi din
nou presiunea.
Opriţi motorul.
Strângeţi piuliţa (piuliţele). (5)
Menţineţi prin rezemare şurubul (şuruburile). (6)
Aduceţi volanul în poziţie centrală.
Desfaceţi piuliţa (piuliţele). (7)
Înşurubaţi şurubul (şuruburile) de reglare până la refuz. (8)
Slăbiţi şurubul de reglare 5 rotaţii. (8)
Strângeţi uşor piuliţa (piuliţele). (7)
Porniţi motorul şi lăsaţi-l să funcţioneze timp de 1400 - 1500/min.
Rotiţi volanul spre dreapta până la capăt.
Citiţi presiunea pe manometru.
Dacă presiunea finală de limitare se situează în afara toleranţei, strângeţi sau desfaceţi şurubul de reglare cu 1/4 ture şi verificaţi din
nou presiunea.
Opriţi motorul.
Strângeţi piuliţa (piuliţele). (7)
Menţineţi prin rezemare şurubul (şuruburile). (8)
(vezi figura 5)
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Volan pe dreapta
Desfaceţi piuliţa (piuliţele). (5)
Înşurubaţi şurubul (şuruburile) de reglare până la refuz. (6)
Slăbiţi şurubul de reglare 5 rotaţii. (6)
Strângeţi uşor piuliţa (piuliţele). (5)
Porniţi motorul şi lăsaţi-l să funcţioneze timp de 1400 - 1500/min.
Rotiţi volanul spre dreapta până la capăt.
Citiţi presiunea pe manometru.
Dacă presiunea finală de limitare se situează în afara toleranţei, strângeţi sau desfaceţi şurubul de reglare cu 1/4 ture şi verificaţi din
nou presiunea.
Opriţi motorul.
Strângeţi piuliţa (piuliţele). (5)
Menţineţi prin rezemare şurubul (şuruburile). (6)
Aduceţi volanul în poziţie centrală.
Desfaceţi piuliţa (piuliţele). (7)
Înşurubaţi şurubul (şuruburile) de reglare până la refuz. (8)
Slăbiţi şurubul de reglare 5 rotaţii. (8)
Strângeţi uşor piuliţa (piuliţele). (7)
Porniţi motorul şi lăsaţi-l să funcţioneze timp de 1400 - 1500/min.
Rotiţi volanul spre stânga până la capăt.
Citiţi presiunea pe manometru.
Dacă presiunea finală de limitare se situează în afara toleranţei, strângeţi sau desfaceţi şurubul de reglare cu 1/4 ture şi verificaţi din
nou presiunea.
Opriţi motorul.
Strângeţi piuliţa (piuliţele). (7)
Menţineţi prin rezemare şurubul (şuruburile). (8)
(vezi figura 6)
Continuare pentru toate vehiculele
Demontaţi unealta specială. (2) - (4)
Înşurubaţi de obturare. (1)
(vezi figura 5)
Verificaţi, eventual corectaţi nivelul de ulei din servodiorecţie.
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Rotiţi volanul spre stânga până la capăt.
Verificaţi dacă şurubul este fixat. (1)(2)
Dacă şurubul nu atinge, desfaceţi contrapiuliţa şi extrageţi
şurubul până când acesta face contact. (1)(3)
Strângeţi contrapiuliţa (contrapiuliţele). (3)
Repetaţi procedura pentru partea dreaptă.
(vezi figura 6)

Figură 6

1 Şurub de regflare - limitare finală

2 Corp osie

3 Contrapiuliţă
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