ΥΠΟ∆ΕΙΞΕ ΙΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ
ΕΠ ΙΣΚΕΥ Η ΦΡ ΕΝΩΝ
RELIANCE. TRUST. PERFORMANCE

Πρώτα η ασφάλεια!
1.

Το σύστηµα πέδησης είναι ένα σύστηµα ασφαλείας.
Οι εργασίες επισκευής στο σύστηµα πέδησης πρέπει να εκτελούνται µόνο
από εκπαιδευµένο εξειδικευµένο προσωπικό.

2.

Χρησιµοποιείτε µόνο ανταλλακτικά που είναι 100% συµβατά µε το σύστηµα
πέδησης του οχήµατος.

3.

Χρησιµοποιείτε µόνο εγκεκριµένα τακάκια φρένων και δισκόπλακες.

4.

Τηρείτε τις οδηγίες συναρµολόγησης και τις εκάστοτε υποδείξεις επισκευής
βάσει οχήµατος.

Βήµα προς βήµα η σωστή επισκευή του δισκόφρενου
Τι πρέπει οπωσδήποτε να προσέχετε!
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Πριν από την τοποθέτηση συγκρίνετε τα εξαρτήµατα που έχετε αφαιρέσει µε7.
τα καινούργια ανταλλακτικά.
Οι δισκόπλακες πρέπει πάντα να αντικαθίστανται σε ζεύγη και να
τοποθετούνται πάντα καινούργια τακάκια φρένων.
8.
Πριν από τη συναρµολόγηση της νέας δισκόπλακας, η πλήµνη τροχού
πρέπει να είναι καθαρό µέταλλο, χωρίς ρινίσµατα και επίπεδη. Στη συνέχεια,
συντηρείτε µε κατάλληλο λάδι ψεκασµού.
9.
Όλα τα τµήµατα παρελκόµενων, όπως το πάνελ οδήγησης ή οι βίδες, πρέπει
να αντικαθίστανται για να είναι σωστή η επισκευή. Χρησιµοποιείτε πάντα όλα
τα εξαρτήµατα που συνοδεύουν το προϊόν.
10.
Οι υποδοχές της δαγκάνας φρένου πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς σκουριά
και οι οδηγοί της δαγκάνας φρένου πρέπει να κινούνται εύκολα.
Χρησιµοποιείτε µόνο πάστα φρένων που δεν περιέχει µέταλλα στα σηµεία
επαφής του τακακιού φρένου και της δαγκάνας φρένου. Αποφεύγετε την
υπερβολική λίπανση.

Η καθαριότητα, η ευκολία κίνησης και η σωστή λίπανση των εξαρτηµάτων
εγγυόνται τη λειτουργία του συστήµατος πέδησης και προλαµβάνουν τη
δηµιουργία περιττών θορύβων.
Για να αποφύγετε την πρόκληση ζηµιών στην ανάρτηση τροχών ή στην
πλήµνη τροχού, πρέπει να αποφεύγονται οπωσδήποτε οι έντονοι µηχανικοί
χειρισµοί κατά την εξαγωγή και τοποθέτηση των εξαρτηµάτων φρένων.
Για σωστή συναρµολόγηση, χρησιµοποιείτε πάντα εργαλεία για φρένα
ή ειδικό εργαλείο, αν απαιτείται. Τηρείτε τις προδιαγραφόµενες ροπές
σύσφιγξης!
Επειδή πρώτα πρέπει να προσαρµοστούν οι καινούργιες δισκόπλακες
και τα τακάκια φρένων µεταξύ τους, χρησιµοποιείτε οπωσδήποτε µετά
την επισκευή το σύστηµα πέδησης. Τηρείτε τις υποδείξεις εισαγωγής του
κατασκευαστή του οχήµατος!

Τοποθέτηση τακακιού φρένου
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2. Κόλλα για τακάκι
Ειδικά εξελιγµένες κόλλες µε βάση τη φαινολική ρητίνη συνδέουν µονίµως το
υλικό του τακακιού µε την πλάκα φορέα και διασφαλίζουν υψηλή αντοχή έναντι
διάτµησης.
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1. Πλάκα φορέα τακακιών από χάλυβα
Η πλάκα φορέα τακακιών προσαρµόζεται εξατοµικευµένα στις απαιτήσεις του
εκάστοτε συστήµατος πέδησης σε αντίστοιχη ποιότητα, αντοχή και ανοχές.
Ο σκοπός της είναι να απάγει τη θερµοκρασία και να καθοδηγεί το τακάκι στη
δαγκάνα φρένου. Η επίστρωση ηλεκτροστατικής πούδρας χαρίζει στην πλάκα
φορέα αξιόπιστη αντιδιαβρωτική προστασία.
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3. Ενδιάµεση στρώση
Η ενδιάµεση στρώση, η οποία ονοµάζεται και υπόστρωση, εξασφαλίζει
την προσκόλληση µεταξύ του υλικού τριβής και της κόλλας. Βελτιώνει τη
σκληρότητα, τη συµπεριφορά διάτµησης και τις ιδιότητες άνεσης του τακακιού
φρένων.
4. Υλικό τριβής
Το υλικό τριβής πρέπει να επιτελεί απαιτητικές λειτουργίες και για αυτό τον λόγο
να είναι προσαρµοσµένο πλήρως στον εκάστοτε τοµέα εφαρµογής.

5. ∆ευτερεύον µέτρο
Για την αντιµετώπιση των θορύβων από δονήσεις, µπορούν να εφαρµοστούν
στο τακάκι φρένου διάφορα µέτρα απόσβεσης, που ονοµάζονται επίσης και
δευτερεύοντα µέτρα. Εκτός από τα γνωστά ελάσµατα µόνωσης µπορούν, επίσης,
να χρησιµοποιηθούν επιστρώσεις µόνωσης ή ειδική τροποποίηση στο υλικό
τριβής.
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6. Ένδειξη φθοράς
Οι ενδείξεις φθοράς είναι διατάξεις ελέγχου που υποδεικνύουν πότε πρέπει
να αντικατασταθούν τα τακάκια φρένου. Οι µηχανικές ενδείξεις στερεώνονται
επάνω στην πλάκα φορέα. Οι ηλεκτρονικές ενδείξεις φθοράς ενσωµατώνται ως
πρόσθετος αισθητήρας στο υλικό τριβής.
7. Σήµανση
Για τη σαφή αναγνώριση η σήµανση εγκεκριµένων τακακιών φρένων
πραγµατοποιείται µε χάραξη στην πίσω πλευρά της πλάκας φορέα. Έτσι,
οποιαδήποτε στιγµή µπορείτε να δείτε πότε, πού και από ποιον κατασκευάστηκε
το τακάκι φρένου.
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Σήµανση
τακακιού φρένου
3
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Αριθµός ΟΕΕ
PA4029GF
PA (κατασκευαστής)
4029 (κωδικός υλικού)
GF(κωδικός τιµής τριβής US)
Κωδικός προϊόντος Hella Pagid
Κωδικός προϊόντος Hella Pagid Ο αριθµός παρτίδας
προσδιορίζει τη σαφή σύνθεση του προϊόντος
Περιβαλλοντικός κωδικός
Κωδικός προϊόντος/τεχνικός αριθµός πληροφοριών
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∆ευτερεύοντα µέτρα
Οι θόρυβοι φρένων προκαλούνται από τις διακυµάνσεις των τιµών τριβής κατά
τη διαδικασία πέδησης. Τα δευτερεύοντα µέτρα στοχεύουν στην καταστολή των
κραδασµών υψηλής συχνότητας και εποµένως στην αποφυγή των θορύβων.
Ανάλογα µε την τοποθέτηση του συστήµατος πέδησης, αυτά τα µέτρα µπορεί
να διαφέρουν βάσει του οχήµατος. Σε ορισµένα τακάκια φρένων µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ταυτόχρονα περισσότερα µέτρα.

Πρόσθετα µέτρα απόσβεσης θορύβων στην πίσω πλευρά της πλάκας φορέα.
Μπορούν να υλοποιηθούν µε τη µορφή βερνικιού, υφασµάτινης επιφάνειας,
αυτοκόλλητου φύλλου ή πρόσθετου ελάσµατος απόσβεσης.
Αυτά τα µέτρα και οι µηχανισµοί έχουν ως αποτέλεσµα πρόσθετη βελτίωση
της απόδοσης των φρένων και της άνεσης κατά την οδήγηση
Τα αυτοκόλλητα φύλλα στερεώνουν επιπλέον το τακάκι φρένων στη θέση
λειτουργίας και αποτρέπουν τις λανθασµένες ρυθµίσεις και τους θορύβους

Τακάκι φρένου µε αυτοκόλλητο φύλλο

Λοξοτόµηση
Οι λοξοτοµήσεις είναι επικλινείς επιφάνειες στην επιφάνεια τριβής που
αναπτύσσονται για το κάθε τακάκι ξεχωριστά. Το τελικό περίγραµµα της
επικλινούς επιφάνειας καθορίζεται µε δαπανηρές δοκιµές και µε φρενόµετρα.
Σκοπός
Βελτίωση της διέλευσης µεταξύ του τακακιού φρένων και της δισκόπλακας
• Έτσι, αποφεύγονται οι αιχµηρές ακµές
Μείωση των κραδασµών και των θορύβων κατά την εκκίνηση της
διαδικασίας πέδησης
• Εξαιτίας της διαφορετικής επιφάνειας επαφής στη δισκόπλακα
αυξάνεται η πίεση στο τακάκι φρένων ακόµα και σε χαµηλές
ταχύτητες

Βάρη στο τακάκι φρένου

∆ιάκενα στο τακάκι φρένων

Ένα βάρος που έχει τοποθετηθεί επιπρόσθετα στο τακάκι φρένου αυξάνει τη
συνολική µάζα και έτσι µειώνει τη συχνότητα συντονισµού του εξαρτήµατος.
Ανάλογα µε τον σχεδιασµό και την τοποθέτηση του βάρους είναι δυνατή η
µείωση στοχευµένων θορύβων ή η πλήρης αντιµετώπισή τους µέσω αυτής της
απόσβεσης κραδασµών. Η σχεδίαση του βάρους µπορεί να διαφέρει αναλόγως
του κατασκευαστή του οχήµατος και του συστήµατος φρένων.

Λόγω της διαστολής βάσει της θερµοκρασίας, ανάλογα µε το µέγεθος και τη
µορφή του τακακιού φρένου, µπορεί να προκληθούν ρωγµές στο φερµουίτ.
Για να αποφευχθούν αυτές οι ρωγµές σε ορισµένα τακάκια φρένων φρεζάρονται
εγκοπές (διάκενα). Επιπλέον, εξαιτίας αυτού µειώνονται οι θόρυβοι και
απορροφούνται τα σωµατίδια φθοράς του τακακιού.

Τακάκια φρένων ανάλογα µε την κατεύθυνση
Αυτά τα τακάκια φρένων εναρµονίζονται µέσω ειδικών δευτερευόντων µέτρων,
όπως η λοξοτόµηση ή το έλασµα µόνωσης µε τη θέση τοποθέτησης στη δαγκάνα
φρένου και µε την κατεύθυνση κίνησης της δισκόπλακας.
Μια υποδοχή σε σχήµα ηµισέληνου στην πίσω πλευρά αλλάζει τη θέση
πρεσαρίσµατος του τακακιού πλευράς εµβόλου. Με αυτόν τον τρόπο µειώνονται
οι θόρυβοι και βελτιώνονται τα χαρακτηριστικά άνεσης. Η κατεύθυνση
κίνησης απεικονίζεται µέσω ενός βέλους. Επισυνάπτονται ειδικές υποδείξεις
τοποθέτησης για τα εκάστοτε τακάκια φρένων.

Εικόνες ζηµιάς
τακακιών δισκοφρένων
Λύσιµο γείωσης τακακιού
Η γείωση τακακιού λύνεται από την πλάκα φορέα
Αιτία:
Θερµική υπερφόρτωση
Υποστρωµατική οξείδωση
Πλάκα φορέα λυγισµένη λόγω εσφαλµένης προσαρµογής ακριβείας
ή σφάλµατος συναρµολόγησης

Θερµική υπερφόρτωση
Το τακάκι φρένου υπέστη ζηµιά λόγω υπερθέρµανσης.
Τα συνδετικά µέσα στο τακάκι καταστρέφονται και προκαλείται θραύση στο υλικό
τακακιού.
Αιτία:
Κολληµένο ή µαγκωµένο τακάκι φρένων
Κολληµένος ή µαγκωµένος δακτύλιος οδήγησης
Έµβολο φρένου της δαγκάνας φρένου µε δυσκολία κίνησης
Ακραία οδηγική συµπεριφορά ή συνεχής πέδηση

Μη επιτρεπόµενη
µηχανική επεξεργασία
Το τακάκι φρένου υπέστη µηχανική τροποποίηση.
Η εκ των υστέρων επεξεργασία του τακακιού φρένου, όπως
για παράδειγµα η µετεπεξεργασία στο περίγραµµα τακακιού
ή στην πλάκα φορέα δεν επιτρέπεται. Οι µη επιτρεπόµενες
τροποποιήσεις στο τακάκι φρένου οδηγούν σε διαφορετική
συµπεριφορά πέδησης και σε ακραίες περιπτώσεις µπορούν
να προκαλέσουν τη διακοπή λειτουργίας του φρένου τροχού.

Άκρα και ρωγµές
Η επιφάνεια τακακιού έχει έντονες ρωγµές και φθαρµένα άκρα
Αιτία:
Συναρµολογήθηκαν καινούργια τακάκια σε παλιές φθαρµένες δισκόπλακες
Ξένα σώµατα µεταξύ τακακιού φρένου και δίσκου
Επιδράσεις από το περιβάλλον (άλατα, ρύποι, κ.λπ.)

Θραύσεις υλικού ή ακµών
Η γείωση τακακιού είναι σπασµένη στις ακµές.
Αιτία:
Θερµική υπερφόρτωση
Εσφαλµένη συναρµολόγηση

Υπερβολική φθορά
Τα τακάκια φρένων έχουν φθαρεί έως επάνω στην πλάκα φορέα
Αιτία:
Ελλιπής συντήρηση
Υπέρβαση των διαστηµάτων παρακολούθησης
Συνεχής πέδηση σε ορεινή κατάβαση

Εσφαλµένη συναρµολόγηση
∆εν τηρήθηκε η υπόδειξη συναρµολόγησης.
Το αυτοκόλλητο φύλλο στην πίσω πλευρά δεν αφαιρέθηκε πριν από
τη συναρµολόγηση. Επιπλέον, το φύλλο λιπάνθηκε µε πάστα φρένων
χωρίς λόγο. Αυτό το σφάλµα τοποθέτησης οδηγεί σε λανθασµένη
έδραση του τακακιού φρένου στη δαγκάνα φρένου και έτσι
προκαλούνται θόρυβοι και πρόωρη φθορά.

Εικόνες ζηµιών
στις δισκόπλακες
Υπερθερµασµένη δισκόπλακα
Σηµάδια τριβής
Αιτία:
Θερµική υπερφόρτωση στη φάση ρονταρίσµατος
Βίαια ή απότοµα φρεναρίσµατα
Συνέπειες:
Θόρυβοι και δονήσεις
κατά το φρενάρισµα λόγω υψηλών ταχυτήτων

∆ισκόπλακα µε µόνιµες κηλίδες
Αιτία:
Πολύ χαµηλή καταπόνηση του φρένου
Τα µεγάλα διαστήµατα ακινητοποίησης και οι περιβαλλοντικές
επιδράσεις προκαλούν διάβρωση και αλλαγές στην επιφάνεια
του δακτυλίου τριβής
Συνέπειες:
Θόρυβοι φρένου
Σηµάδια τριβής

∆ιαφορά πάχους στον δακτύλιο τριβής
Αιτία:
Ελλαττωµατική συναρµολόγηση ή συναρµολόγηση µε ρύπους της
δισκόπλακας στην πλήµνη τροχού
Ανεπαρκής καθαρισµός της επιφάνειας εφαρµογής στην πλήµνη τροχού
Συνέπειες:
Κίνηση ταλάντωσης της δισκόπλακας
Αξονική απόκλιση δίσκου µε ταυτόχρονη χαµηλή καταπόνηση του φρένου
Τριξίµατα σε κρύα κατάσταση

∆ισκόπλακα µε ρωγµές
Αιτία:
Υπερφόρτωση
Επίδραση ρύπων
Τακάκι φρένου κακής ποιότητας
Συνέπειες:
Μειωµένη επενέργεια πέδησης
Θόρυβοι
Αυξηµένη φθορά

∆ισκόπλακα µε έντονες ρωγµές λόγω
υψηλής θερµοκρασίας
Αιτία:
Μηχανικές εναλλασσόµενες καταπονήσεις
Θερµική υπερφόρτωση

Υποστρωµατική οξείδωση της επιφάνειας
εφαρµογής στην κεφαλή της δισκόπλακας
Αιτία:
Σφάλµα συναρµολόγησης
Ανεπαρκής καθαρισµός
της πλήµνης τροχού
Συνέπειες:
∆ιαφορά πάχους
Στρεβλότητα

Ρωγµές στην περιοχή της κεφαλής δίσκου
Αιτία:
Λανθασµένη ροπή στρέψης
Εσφαλµένη συναρµολόγηση
Συνέπειες:
Μείωση της αντοχής
Θόρυβοι
Ταλαντώσεις τιµονιού

Σωστός έλεγχος
του συστήµατος πέδησης
Υγρό φρένων
Ελέγξτε τη στάθµη υγρού φρένων στο δοχείο διαστολής.
Η ένδειξη θα πρέπει να βρίσκεται ανάµεσα στο MIN και στο MAX.
Μια χαµηλότερη στάθµη υγρού µπορεί να υποδεικνύει σε διαρροή στο σύστηµα
φρένων ή σε φθαρµένο τακάκι φρένων.
Χρησιµοποιείτε µόνο καινούργιο υγρό φρένων που επιτρέπεται για τον τύπο του
οχήµατος!
Έλεγχος: Υγρό σηµείο βρασµού, αναλογία νερού κρίσιµη (>3%)
∆ιαστήµατα αλλαγής:
Κάθε 24 µήνες. Τηρείτε τις προδιαγραφές συντήρησης του εκάστοτε
κατασκευαστή οχήµατος

Τακάκι φρένων
Πριν από την τοποθέτηση των καινούργιων τακακιών φρένων πρέπει να
εκτελείται εκ των προτέρων οπτικός έλεγχος των τακακιών που αφαιρούνται.
Έλεγχος τακακιού φρένου για εξωτερικές βλάβες:
Ελέγξτε τη δοµή επιφάνειας για ρωγµές και σηµεία χτυπηµάτων
Ελέγξτε την πλάκα φορέα τακακιών για παραµόρφωση ή σηµεία
µαγκώµατος
Έλεγχος επενδύσεων επαφής των επιφανειών τριβής για φθορά:
Η εικόνα φθοράς υποδεικνύει πιθανά περαιτέρω ελαττώµατα στο σύστηµα
πέδησης
Όριο φθοράς:
Τακάκι φρένου (φερµουίτ): Ελαχ. 2-3 mm
Τηρείτε πάντα το όριο φθοράς και των δύο τακακιών φρένων στην πλευρά
τροχού! Λαµβάνετε υπόψη τα στοιχεία φθοράς του κατασκευαστή του
οχήµατος!
Ένδειξη φθοράς τακακιών φρένων
Ελέγξτε τη σωστή θέση και λειτουργία της ένδειξης φθοράς και της
καλωδίωσης.
Ελέγξτε τη σωστή θέση και αν υπάρχουν ζηµιές στην καλωδίωση και το φις
σύνδεσης
Ο δείκτης φθοράς πρέπει να αντικαθίσταται µαζί µε τα καινούργια τακάκια
φρένων!

∆ισκόπλακα
Ελέγξτε τις επιφάνειες τριβής για ρωγµές, φθορά και διάβρωση.
Ελέγξτε την ελάχιστη απόσταση, τη διαφορά πάχους και τη στρεβλότητα της
δισκόπλακας.
Ελάχιστη απόσταση: Η τιµή MIN TH (mm) είναι εντυπωµένη επάνω στον
δίσκο.
Αξονική απόκλιση δίσκου: Μέγ. 0,07 mm
∆ιαφορά πάχους δακτυλίου τριβής: Μέγ. 0,012 mm
Πρέπει να τηρούνται τα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή του οχήµατος
ανάλογα µε το µοντέλο!

Πλήµνη τροχού
Ελέγξτε τις επιφάνειες για ζηµιές και διάβρωση.
Ελέγξτε την περιστροφή της πλήµνης
Έλεγχος της στρεβλότητας της πλήµνης τροχού:
Μέγ. στρεβλότητα πλήµνης: 0,03 mm
Οι επιφάνειες εφαρµογής πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς σκουριά και να είναι
καθαρό µέταλλο!
Μην λιπαίνετε τις επιφάνειες εφαρµογής! Ένα ελαττωµατικό ρουλεµάν τροχού
ή ένας µη επιτρεπόµενος τζόγος ρουλεµάν τροχού µπορεί να προκαλέσουν
προβλήµατα άνεσης στη συµπεριφορά πέδησης του οχήµατος.

∆αγκάνα φρένων
Έλεγχος της απρόσκοπτης λειτουργίας των µηχανικών εξαρτηµάτων της δαγκάνας
φρένου:
Ελέγξτε τους οδηγούς του τακακιού και της δαγκάνας φρένων για ρύπους, ζηµιές και
διάβρωση
Έλεγχος της απρόσκοπτης λειτουργίας των υδραυλικών εξαρτηµάτων της δαγκάνας
φρένου:
Έλεγχος εύκολης κίνησης εµβόλων:
Τα κολληµένα έµβολα οδηγούν σε λανθασµένο διάκενο και έτσι προκαλείται
υπερθέρµανση των τακακιών φρένων
Έλεγχος προστατευτικής µανσέτας του εµβόλου φρένων για ζηµιά:
Οι ελαττωµατικές µανσέτες οδηγούν σε διάβρωση του εµβόλου και της οπής
Έλεγχος ευκολίας κίνησης των πείρων οδήγησης, έλεγχος για ζηµιές στην τάπα
προστασίας και τους δακτυλίους απόσβεσης:
Τα ελαττωµατικά εξαρτήµατα οδηγούν σε ανεπιθύµητους θορύβους, λανθασµένη
λειτουργία του φρένου τροχού και σε πρόωρη ή ανοµοιόµορφη φθορά των τακακιών
φρένων.
Συνιστάται η αντικατάσταση του σετ παρελκοµένων του τακακιού φρένου στο πλαίσιο της
επισκευής!

Ανάρτηση τροχών και τροχοί
Στο πλαίσιο της επισκευής των φρένων συνιστάται να συµπεριλαµβάνονται στον έλεγχο και τα εξαρτήµατα στην περιοχή
του φρένου τροχού, όπως οι τροχοί, τα σπειρώµατα, οι πείροι τροχού, το σύστηµα διεύθυνσης και η ανάρτηση αξόνων.
Τυχόν κατεστραµµένα εξαρτήµατα ή εξαρτήµατα που δεν λειτουργούν σωστά επηρεάζουν τη συµπεριφορά πέδησης.

Έλεγχος στο φρενόµετρο
Έλεγχος της επενέργειας πέδησης και των επιτρεπόµενων διαφορών σε έναν
άξονα (επιβατικά οχήµατα) σύµφωνα µε την Οδηγία ΕΚ.
∆ύναµη πέδησης φρένου λειτουργίας
Μπροστινός άξονας: Μέγ. διαφορά 25%
∆ύναµη πέδησης φρένου λειτουργίας
Πίσω άξονας: Μέγ. διαφορά 25%
∆ύναµη πέδησης φρένου στάθµευσης, χειροκίνητη ενεργοποίηση :
Μέγ. διαφορά 50%

Πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε
κανονισµοί ανάλογα µε την κάθε χώρα!

1 Benutzen Sie zur Deaktivierung ein geeignetes Diagnosegerät (z.B. Hella Gutmann Mega Macs Diagnosegeräte 42SE, 56 oder 66).
ge2 Reparaturarbeiten an Sensoric Brake Control Bremssystemen (SBC) dürfen ausschließlich nur von qualifiziertem Fachpersonal durch
führt werden.
Bitte beachten Sie bei allen Reparaturen die Sicherheitshinweise und Montageanweisungen der jeweiligen System- oder Fahrzeugher
steller.
Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen können zum Systemausfall und zu erheblichen Personenschäden führen.

EN
Assembly instructions SBC - Brake System
The electro-hydraulic brake system must be deactivated before each repair.
1 For deactivating, use an appropriate diagnostic unit (e.g., Hella Gutmann Mega Macs diagnostic units 42SE, 56 or 66).

Υποδείξεις συναρµολόγησης

2 Repair work on the Sensoric Brake Control brake systems (SBC) must only be carried out by qualified specialists.
For all repair work, please observe the safety instructions and assembly instructions of the appropriate system or vehicle manu
facturer.
Repair work carried out incorrectly can lead to system failure and substantial personal injuries.
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FR
Instructions de montage - Système de freinage SBC

Οι οδηγίες συναρµολόγησης και το συνοδευτικό δελτίο στις συσκευασίες
πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε!

Le système de freinage électro-hydraulique doit être désactivé avant chaque réparation.
1 Utilisez un appareil de diagnostic approprié pour la désactivation (par exemple un appareil de diagnostic Hella Gutmann Mega
acsM
42SE, 56 ou 66).

F1
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Αυτά περιέχουν ειδικές υποδείξεις, όπως για παράδειγµα
Υποδείξεις ασφαλείας για τις εργασίες επισκευής σε ηλεκτροϋδραυλικό
σύστηµα φρένων
Τακάκια δισκόφρενων ανάλογα µε την κατεύθυνση
Τακάκια δισκόφρενων µε αφαιρούµενες µεµβράνες στην πίσω πλάκα

F2
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ENTER

2 Seul un personnel spécialisé et qualifié est autorisé à intervenir sur les systèmes de freinage Sensoric Brake Control (SBC).
Pour toutes les réparations, veillez à respecter les précautions de sécurité et instructions de montage indiquées pour le systè
me ou par le fabricant.
Les réparations inappropriées peuvent causer des dommages matériels et corporels.

F3
ESC

SV
Monteringsanvisning SBC - bromssystem
Det elhydrauliska bromssystemet måste alltid deaktiveras innan reparationer.
1 Använd lämplig diagnosutrustning för deaktiveringen (t.ex. Hella Gutmann Mega Macs diagnosutrustning 42SE, 56 eller 66).
2 Endast kvalificerad specialistpersonal får utföra reparationsarbeten på Sensoric Brake Control bromssystem (SBC).
Följ alltid säkerhetsinformation och monteringsanvisningar från respektive system- eller fordonstillverkare vid alla reparation
er.
Felaktigt genomförda reparationer kan leda till att systemet slutar fungera och betydande personskador.
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Montage-instructie SBC-remsysteem
Dit elektrohydraulische remsysteem moet voor iedere reparatie worden gedeactiveerd.
1 Gebruik voor het deactiveren een geschikt diagnoseapparaat (bijv. een Hella Gutmann Mega Macs diagnoseapparaat 42SE, 56 of.66)

Η τήρηση των υποδείξεων τοποθέτησης βοηθάει στην αποφυγή σφαλµάτων
συναρµολόγησης και παραπόνων!

2 R eparatiewer k zaamheden aan S ens or ic B rake Control rems ys temen (S B C) mogen uits luitend worden uitgevoerd door gek walificeerde
vakmensen.
Neem bij reparaties altijd de veiligheidsvoorschriften en montage-instructies van de betreffende systeem- of voertuigfabrikant
in acht.
Verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen systeemuitval en ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

ES

Instrucciones de montaje de una instalación de frenos SBC
El sistema de frenos electrohidráulico deberá desactivarse antes de realizar cualquier reparación.
1 Para desactivarlo utilice un equipo de diagnosis adecuado (p.ej. la estación de diagnosis Mega Macs 42SE, 56 o 66 de Hella Gut
mann).
2 L os trabajos de reparación en s is temas de frenos S ens or ic B rake Control (S B C) únicamente pueden s er efectuados por per s onal debidamente cualificado.
Al realizar cualquier reparación, tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y las instrucciones de montaje del fabricante
eldvehículo o del
fabricante del sistema.
Las reparaciones realizadas de forma incorrecta pueden provocar un fallo del sistema y daños personales considerables.

IT

Istruzioni di montaggio dell’impianto frenante SBC
Il sistema frenante idraulico elettrico deve essere disattivato prima di effettuare qualsiasi riparazione.
1 Per la disattivazione, utilizzare un apparecchio diagnostico adatto (ad es. gli apparecchi diagnostici Hella Gutmann Mega Macs
42SE, 56 o 66).
2 I lavor i di r iparazione s ui s is temi frenanti S ens or ic B rake Control (S B C) devono es s ere es eguiti es clus ivamente da per s onale specializzato
qualificato.
Durante ogni riparazione, rispettare le avvertenze di sicurezza e le istruzioni di montaggio del rispettivo costruttore del tema
sis o del veicolo.
Le riparazioni eseguite in modo improprio possono portare al guasto del sistema o causare danni notevoli alle persone.
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Υγρά HELLA PAGID – Μια
δυνατή γκάµα προϊόντων
Ι∆ΑΝ ΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΦΡΕΝΩΝ. ΜΕΓ ΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕ ΙΑ.
ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΦΡΟΝΤ Ι∆Α ΚΑ Ι ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
Η εκτενής γκάµα προϊόντων σε υγρά φρένων της HELLA PAGID προσφέρει υγρά
φρένων µε δυνατότητα µεµονωµένης χρήσης για όλα τα συνήθη συστήµατα
φρένων: DOT 3, DOT 4, DOT 4 LV, DOT 5.1, LHM. Τα υγρά φρένων HELLA PAGID
διατίθενται σε διάφορα µεγέθη δοχείων.
Η γκάµα υγρών φρένων της HELLA PAGID συµπληρώνεται ιδανικά µε
καθαριστικά φρένων και πάστες συναρµολόγησης.
Το καθαριστικό φρένων της HELLA PAGID απορροφά το τρίµµα φρένων και
αφαιρεί αξιόπιστα λάδι, γράσο, ρύπους και υγρά φρένων χωρίς να αφήνει
κατάλοιπα.
Προϋπόθεση για µονίµως ασφαλή λειτουργία κάθε φρένου τροχού είναι η
τακτική συντήρηση. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να γρασάρονται όλα τα µηχανικά
µέρη µε ένα µέσο διαρκούς λίπανσης που είναι ανθεκτικό στη θερµοκρασία και
δεν περιέχει µέταλλα.
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Η ανατύπωση, η µεταβίβαση, η αναπαραγωγή, η αξιολόγηση σε κάθε µορφή και η γνωστοποίηση αυτού του περιεχοµένου εγγράφου, ακόµα και
αποσπασµατικά, επιτρέπεται µόνο κατόπιν ρητής έγγραφης άδειας και µε αναφορά της πηγής. Οι µελέτες περιπτώσεων που απεικονίζονται στο παρόν έγγραφο
χρησιµεύουν µόνο ως απεικονίσεις και δεν παρέχουν αξιώσεις ως προς την πληρότητα τους.

