
Υπόδειξη για την τοποθέτηση κατά την επισκευή των φρένων

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



Η Hella Pagid Brake Systems βασίζεται στην αξιοπιστία 
και στην ποιότητα – ακόµη και κατά τον σχεδιασµό των 
προϊόντων. Έτσι, βασιζόµενοι στην τεχνογνωσία 
κατασκευής πρωτότυπου εξοπλισµού, µπορείτε να βρείτε 
σε εµάς προϊόντα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας: έως και 
300.000 χιλιόµετρα δοκιµών και 1.000 ώρες ελέγχων µάς 
κάνουν να ξεχωρίζουµε.

Ωστόσο, πρέπει να λαµβάνετε υπόψη ότι µόνο τα 
σωστά τοποθετηµένα τακάκια φρένων µπορούν να 
λειτουργούν και σωστά. 

Για τον λόγο αυτό, σε κάθε συσκευασία µε τακάκια 
φρένων, παρέχονται γενικές οδηγίες τοποθέτησης της 
ένωσης VRI (Verband der Reibbelagindustrie) ή/και της 
ένωσης FEMFM (Federation of European Manufacturers 
of Friction Materials). Επίσης, το παρόν φυλλάδιο σας 
παρέχει χρήσιµες συµβουλές σχετικά µε τη συντήρηση 
και την επισκευή του συστήµατος φρένων. Περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε το σέρβις και την τεχνολογία θα 
βρείτε στον ιστότοπό µας, στη διεύθυνση 
www.hella.com/brakesystems

Υπόδειξη για την τοποθέτηση κατά την 
επισκευή των φρένων



Έναρξη της επισκευής φρένων

Οι δίσκοι ή/και τα τακάκια των φρένων έχουν φθάσει στο όριο φθοράς τους.

Πριν από την έναρξη της επισκευής των φρένων, πρέπει να γίνει έλεγχος όλων των 
σχετικών εξαρτηµάτων στην περιοχή του άξονα και του υδραυλικού συστήµατος.

 Τα ελαττωµατικά εξαρτήµατα πρέπει να αντικατασταθούν οπωσδήποτε.

Προσδιορισµός του πάχους του δίσκου φρένων

Μετρήστε το πάχος του δίσκου φρένων µε κατάλληλο όργανο µέτρησης.

 Ακολουθήστε τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή οχήµατος.

Ο δίσκος του φρένου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ελάχιστο πάχος έως το όριο φθοράς 
για νέο τακάκι φρένου.

Ανάλογα µε το µοντέλο, θα πρέπει επίσης να αντικατασταθεί το ρουλεµάν τροχών ή/και 
οι δακτύλιοι αισθητήρα.

Αφαίρεση σκουριάς από τις επιφάνειες συναρµογής 
και την πλήµνη

Μετά από την αποσυναρµολόγηση των παλιών δίσκων φρένων, απαιτείται καθαρισµός 
των επιφανειών συναρµογής µε κατάλληλα εργαλεία (π.χ. συρµατόβουρτσα, 
γυαλόχαρτο, ψήκτρα).

 Προσοχή: Φροντίστε να µην προκληθεί ζηµιά στην πλήµνη τροχού!

Η δαγκάνα, η οποία είναι ακόµη συνδεδεµένη µε το υδραυλικό σύστηµα, πρέπει να 
σταθεροποιηθεί έτσι, ώστε να µην ασκείται καµία τάση εφελκυσµού στον ελαστικό 
σωλήνα φρένου.

Τεκµηρίωση επισκευής δισκόφρενων
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Καθαρισµός των επιφανειών συναρµογής και της 
πλήµνης

Καθαρίστε τις µεταλλικές λευκές επιφάνειες συναρµογής, αφού έχετε αφαιρέσει τη 
σκουριά, µε καθαριστικό φρένων Hella Pagid Brake Systems.

Συστήνουµε να ελέγχετε την πλήµνη αφού την καθαρίσετε µε αντίστοιχο εργαλείο 
µέτρησης (ρολόι µέτρησης µε τρίποδο) για τυχόν εκκεντρότητα.

Ελέγξτε την πλάκα στήριξης φρένων για τυχόν ζηµιές και καθαρίστε την.

Αφαίρεση σκουριάς από τον άξονα οδήγησης και 
την πλάκα στήριξης της δαγκάνας

Αφαιρέστε τη σκουριά και τυχόν υπολείµµατα από τον άξονα οδήγησης της πλάκας 
στήριξης της δαγκάνας, χρησιµοποιώντας συρµατόβουρτσα ή λίµα.

 Προσοχή: Φροντίστε να µην προκληθεί ζηµιά στην πλάκα στήριξης της 
δαγκάνας!

Ελέγξτε οπτικά την πλάκα στήριξης για τυχόν ζηµιές.

Λίπανση των επιφανειών οδήγησης και της πλάκας 
στήριξης της δαγκάνας

Λιπάνετε τις καθαρισµένες επιφάνειες οδήγησης στην πλάκα στήριξης της δαγκάνας 
µε µη αγώγιµο, ανθεκτικό στη θερµοκρασία µέσο, χωρίς στερεά µεταλλικά σωµατίδια 
(µόνιµο λιπαντικό Hella Pagid Brake Systems).

 Μη χρησιµοποιείτε γράσο που περιέχει χαλκό!

Τεκµηρίωση επισκευής δισκόφρενων
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Τοποθέτηση του δίσκου φρένου

Στερεώστε τον καινούργιο δίσκο φρένου πάνω στην πλήµνη τροχού και, 
σταθεροποιήστε µε κοχλία σύσφιξης, ανάλογα µε τον τύπο κατασκευής και το σύστηµα.

Συστήνουµε να µετράτε τους καινούργιους δίσκους φρένων µε ρολόι µέτρησης πάνω 
στο όχηµα, σε σηµείο περίπου 15 mm κάτω από τη µέγιστη δυνατή ακτίνα, για τυχόν 
εκκεντρότητα.

Επιστροφή του εµβόλου φρένου

Η επιστροφή του εµβόλου φρένου πρέπει να γίνεται αρχικά µε κατάλληλο εξολκέα, 
προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν κάµψη ή συστροφή του εµβόλου.

Κατά τη διαδικασία αυτή πρέπει να προσέχετε τις διάφορες εκδόσεις της δαγκάνας ή/
και του συστήµατος φρένου, καθώς και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και του 
ειδικού εργαλείου.

Λίπανση των σηµείων συναρµογής

∆εν είναι απαραίτητη η χρήση µόνιµου λιπαντικού χωρίς µεταλλικά σωµατίδια πάνω 
στην πλάκα στήριξης, για τακάκια µε τα επονοµαζόµενα δευτερεύοντα µέτρα, όπως π.χ. 
µονωτικά βερνίκια ή µονωτικά φύλλα. Η λίπανση είναι απαραίτητη µόνο στην περιοχή 
των σηµείων συναρµογής του τακακιού στον άξονα οδήγησης.

Σε όλα τα βήµατα της διαδικασίας επισκευής, πρέπει να τηρείτε τις ροπές στρέψης 
και τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του οχήµατος και του 
συστήµατος.

Τεκµηρίωση επισκευής δισκόφρενων
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Ελέγξτε το ταµπούρο για τυχόν φθορά και ζηµιά. Μετρήστε τη διάµετρο. Η νέα µέτρηση συν 0,5 mm 
έως τη µέγιστη διάµετρο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µε επιφάνειες µεγαλύτερου µεγέθους.

Για την τοποθέτηση και αφαίρεση των ελατηρίων επιστροφής πρέπει να χρησιµοποιείτε οπωσδήποτε 
κατάλληλο ειδικό εργαλείο

 Προσοχή: Υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού!

Για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιάς στα εξαρτήµατα, κατά την τοποθέτηση και αφαίρεση του 
ελατηρίου συγκράτησης, πρέπει να χρησιµοποιείτε οπωσδήποτε κατάλληλο ειδικό εργαλείο.

 Προσοχή: Υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού!

Για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιάς στα εξαρτήµατα, κατά την τοποθέτηση και αφαίρεση της ντίζας 
χειρόφρενου πρέπει να χρησιµοποιείτε οπωσδήποτε κατάλληλο ειδικό εργαλείο.

 Προσοχή: Υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού!

Κατά την αφαίρεση των σιαγόνων φρένων, πρέπει να έχετε ασφαλίσει τα έµβολα µε κατάλληλο 
εργαλείο.

Εάν χρειάζεται, ελέγξτε τον αυτόµατο προσαρµογέα για τυχόν φθορά και ζηµιές. 
Για τη σωστή διάταξη των σιαγόνων φρένων (κύριες και δευτερεύουσες), στον κατάλογο της 
Hella Pagid Brake Systems απεικονίζεται πάντα το φρένο πίσω αριστερά.

Για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών στην πλήµνη του τροχού ή/και εκκεντρότητας 
των δίσκων των φρένων, πρέπει να σφίγγετε τα µπουλόνια/παξιµάδια του τροχού 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή (σωστή σειρά και ροπή σύσφιξης).

 Κατά την τοποθέτηση των κοχλιών σύσφιξης, χρησιµοποιείτε οπωσδήποτε περιοριστή 
ροπής και ολοκληρώστε την τοποθέτηση µε ροπόκλειδο. Οι τροχοί πρέπει να 
τοποθετηθούν χωρίς τάσεις και χωρίς φορτίο.

Τεκµηρίωση για την επισκευή ταµπουρόφρενων 
και την τοποθέτηση του τροχού
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    τζόγος/ζηµιά

 
    καθαρισµός (µεταλλικό λευκό)
    εκκεντρότητα µε τη χρήση ρολογιού µέτρησης
    ορατή ζηµιά
    προστασία από διάβρωση (χωρίς στερεά υπολείµµατα)

 
    στερέωση και ασφάλιση

 
    ζηµιά
     Τα µπουλόνια πρέπει να σφιχθούν ελαφρά 

µε το χέρι

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ανάλογα µε την κατασκευή του άξονα, δύσκολα µπορεί 
να προσδιοριστεί ο µη επιτρεπόµενος τζόγος.

 
    αντικατάσταση σε περίπτωση αυξηµένου τζόγου και 

πορώδους

 
     στεγανότητα, πορώδες, σηµεία φθοράς
    Εσωτερική διάµετρος (διόγκωση)
    Βιδωτός σύνδεσµος
    τήρηση της µέγιστης διάρκειας ζωής

 
    στεγανότητα (ορατή εκροή λαδιού)
     ∆οκιµή απόδοσης αποσβεστήρα στο πεδίο µικρής 

εµβέλειας
    Θραύση ελατηρίου
    Έδραση αποσβεστήρα
    Στερέωση

 
    στεγανότητα, πορώδες

 
 

    Τζόγος άρθρωσης
    Ελέγξτε το χείλος της τσιµούχας για τυχόν πορώδες 

και µη στεγανότητα
     Στερέωση της άρθρωσης (κοχλίας ασφάλισης)

 
Έµβολα
    στεγανότητα, ευκολία 

κίνησης 

Προστατευτικό κάλυµµα
     στεγανότητα, πορώδες

Περίβληµα δαγκάνας

    ζηµιές

Ολισθαίνον τεµάχιο
    τζόγος, ευκολία κίνησης
    Στεγανοποίηση

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τροποποιήσεις του πλαισίου επηρεάζουν την απόδοση 
και την άνεση του συστήµατος φρένων.

Μέτρα για τον προσδιορισµό των αιτιών σφαλµάτων 
Έλεγχος, προσδιορισµός και αντικατάσταση: (Συµβουλές για την αποφυγή αξιώσεων αποζηµίωσης)
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Υποδείξεις και επεξήγηση

Βασική προϋπόθεση σε κάθε επισκευή είναι ο καθαρισµός 
όλων των εξαρτηµάτων, καθώς και η επακόλουθη λίπανση 
των απαιτούµενων σηµείων στην περιοχή των αξόνων 
οδήγησης για τα τακάκια φρένων ή/και των σηµείων έδρασης 
των σιαγόνων φρένων µε ένα µη αγώγιµο, ανθεκτικό σε 
υψηλές θερµοκρασίες, χωρίς στερεά µεταλλικά σωµατίδια 
γράσο από την γκάµα προϊόντων µας, κατάλληλο για οχήµατα 
µε ABS.

 Μη χρησιµοποιείτε γράσο που περιέχει χαλκό!

Όλα τα εξαρτήµατα που δεν παρουσιάζουν κάποιο πρόβληµα, 
πρέπει να αντικαθίστανται οπωσδήποτε σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή του οχήµατος, του συστήµατος και 
των φρένων.

Η τήρηση των υποδείξεων συµβάλλει στην αποφυγή 
τεχνικών προβληµάτων και αξιώσεων αποζηµίωσης.

Σηµαντικές υποδείξεις!

Τηρείτε τις οδηγίες που αναγράφονται στο ένθετο 
συσκευασίας για τα τακάκια δισκόφρενων της Hella Pagid 
Brake Systems.  Σε αυτό περιέχονται υποδείξεις σχετικά µε 
ειδικές προδιαγραφές τοποθέτησης, όπως π.χ.

• τακάκια δισκόφρενων ανάλογα µε την κατεύθυνση
• χρωµατιστές σηµάνσεις πάνω στην πλάκα στήριξης και 

ερµηνεία αυτών
• προειδοποιήσεις για τις εργασίες στο ηλεκτροϋδραυλικό 

σύστηµα φρένων
• τακάκια δισκόφρενων µε αφαιρούµενη ταινία πάνω στην 

πλάκα στήριξης για την τοποθέτηση της κόλλας, κ.λπ.

 Προσοχή! Σε οχήµατα µε ηλεκτροϋδραυλικά φρένα 
(π.χ. SBC-Sensotronic-Brake-Control). τα τακάκια και 
το υγρό φρένων δεν πρέπει να αλλάζουν ταυτόχρονα! 
Οι εργασίες στο ηλεκτροϋδραυλικό σύστηµα φρένων 
πρέπει να εκτελούνται µόνο από εκπαιδευµένο 
προσωπικό.

Προσοχή!
Οι οδηγίες του κατασκευαστή του οχήµατος και του 
συστήµατος φρένων σχετικά µε την επισκευή και τη 
συντήρηση πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε.

16D Viomihanias Str., 2326 Nicosia, Tel:22 84 84 33
13C Tefkrou Anthia Str., 2540 Dali, Nicosia, Tel: 22 84 84 77
93 Misiaouli & Kavazoglou, 3016 Limassol, Tel: 22 84 84 55
12 Atalantis Str., 6058 Larnaka, Tel: 22 84 84 44
101 Ellados Ave., 8020 Pafos, Tel: 22 84 84 66


