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UWAGA: Uwaga wskazuje operację, procedurę lub instrukcję,
która jest ważna dla prawidłowego przeprowadzenia serwisu.
UWAGA może również dostarczyć informacje pomocne w
szybszym i łatwiejszym przeprowadzeniu serwisu.

Ten symbol wskazuje, że łączniki należy dokręcić z
określoną wartością momentu obrotowego.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
• Należy przestrzegać instrukcji producenta odnośnie
bezpieczeństwa podnoszenia dźwignikiem i zabezpieczania
pojazdu

• Należy używać wyłącznie oryginalnych części Meritor HVS

• Należy używać wyłącznie zalecanych narzędzi

• Należy przestrzegać następujących instrukcji obsługi oraz
uwag

• Przy wykonywaniu czynności wyszczególnionych w niniejszej
publikacji należy bezwzględnie zapewnić, aby były noszone
odpowiednie okulary i rękawice ochronne.

• Podczas pracy przy hamulcu należy dopilnować, aby nie
został nieumyślnie uruchomiony

• Nigdy nie należy używać sprężonego powietrza do usuwania
pyłu z hamulców lub w celu ich osuszenia. Każdy rodzaj pyłu
może być szkodliwy dla zdrowia jeżeli jest wdychany. Do
czyszczenia hamulców należy używać środka czyszczącego do
hamulców firmy Meritor HVS.

• Podczas demontażu lub montażu całego hamulca, należy
pamiętać, że jego ciężar własny wynosi 49 kg. Należy używać
systemu podnoszącego, uważając aby nie uszkodzić hamulca.

• Po ukończeniu serwisu, niezbędne jest przeprowadzenie testu
drogowego pojazdu i wypróbowanie hamulców.

PRZESTROGA: Wymiany klocków hamulcowych
należy zawsze dokonywać jednocześnie w obu

kołach na danej osi. Używać tylko klocków hamulcowych,
które zostały zatwierdzone przez producenta pojazdu.

PRZESTROGA: Wymiany tarcz hamulcowych
należy zawsze dokonywać jednocześnie w obu

kołach na danej osi. Używać tylko tarcz hamulcowych,
które zostały zatwierdzone przez producenta pojazdu.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana
w jakiejkolwiek formie i żadnym sposobem, ani udostępniana
stronom trzecim bez pisemnej zgody MERITOR HVS.
Informacje zawarte w tej publikacji obowiązywały w chwili
zatwierdzenia jej do druku i podlegają zmianom bez
uprzedzenia i przyjmowania odpowiedzialności. Firma Meritor
HVS Commercial Vehicle Systems zastrzega sobie prawo do
modyfikacji publikowanych informacji oraz do zaprzestania
produkcji opisywanych części w dowolnym momencie.
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Przed rozpoczęciem pracy
Publikacja ta przedstawia procedury instalacyjne oraz
konserwacyjne dla pneumatycznych hamulców tarczowych
ELSA 195/225/250.
Informacje zawarte w tej publikacji były aktualne w momencie
jej druku i są przedmiotem zmian bez uprzedniego
powiadamiania oraz bez odpowiedzialności ze strony wydawcy.
Przed przystąpieniem do konserwacji i serwisowania należy
dokładnie zapoznać się z wszystkimi procedurami oraz
instrukcjami.

Oznaczone znaki handlowe są zarejestrowanymi znakami ich
odpowiednich właścicieli, a firma Meritor HVS oraz jej oddziały
nie są handlowo połączone, stowarzyszone lub powiązane z
żadnym właścicielem takich znaków. Przedstawione tutaj
produkty Meritor HVS nie są aprobowane lub autoryzowane
przez żadnego z właścicieli znaków handlowych.

Należy postępować zgodnie z instrukcjami serwisowymi oraz
konserwacyjnymi, stosowanymi w Twojej firmie.
Gdy zachodzi taka potrzeba, należy używać specjalnych
narzędzi, aby uniknąć poważnych obrażeń ciała oraz
uszkodzenia części urządzenia.
Meritor HVS stosuje następujący zapis do ostrzegania
użytkownika o ewentualnych niebezpieczeństwach oraz
zapewniania informacji, które pomogą zapobiec uszkodzeniom
sprzętu i jego komponentów.

OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE wskazuje procedurę, której należy

dokładnie przestrzegać, w celu uniknięcia poważnych
obrażeń ciała.

PRZESTROGA
PRZESTROGA wskazuje procedurę, której należy

dokładnie przestrzegać, w celu uniknięcia uszkodzenia
sprzętu i części. Mogą wystąpić również poważne
obrażenia ciała.

Uwagi serwisowe
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PRZESTROGA: Należy zapewnić, aby wszelkie
utylizowane produkty cierne, jak również szmatki

zanieczyszczone pyłem z hamulców, były usuwane z
zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie
ochrony środowiska.

PRZESTROGA: Należy zapewnić, aby wszelki
smar, usuwany z zespołu lub jego elementów, jak

również zanieczyszczone szmaty, były usuwane z
zachowaniem obowiązujących przepisów
w zakresie ochrony środowiska.

Prosimy o skorzystanie z informacji
zawartych na stronie internetowej 
Meritor HVS
Dodatkowe informacje dotyczące konserwacji i serwisu
komponentów systemów Meritor HVS dla pojazdów
eksploatowanych komercyjnie są również dostępne na stronie
www.meritorhvs.com.

W celu uzyskania informacji, przejść do ikony Products &
Services (produkty i usługi); na rozwijanym menu kliknąć na
pozycję Literature on Demand (literatura na żądanie). Ekran
wyświetli wykaz publikacji podzielony według typów.

Określenia użyte w niniejszym
podręczniku
Producent:
MERITOR HVS

Podręcznik:
Podręcznik konserwacji nr MM-0350

Urządzenie:
Pneumatyczny hamulec tarczowy ELSA
(boczne włączanie dźwignią mimośrodową)

Technik -mechanik:
Wykwalifikowany personel zajmujący się konserwacją i
serwisowaniem hamulców.

Konserwacja i serwisowanie:
Pojęcia konserwacja i serwisowanie odnoszą się do okresowych
kontroli i/lub wymiany części lub podzespołów pneumatycznych
hamulców tarczowych. Odnoszą się również do określania
przyczyny wadliwego działania, w celu przywrócenia
początkowych warunków eksploatacyjnych.

Operator:
Dowolna osoba, która używa pneumatycznego hamulca
tarczowego, stanowiącego część bardziej złożonego urządzenia.

Gwarancja
Gwarancja dotyczy pneumatycznego hamulca tarczowego,
zainstalowanego w pojeździe, do którego był przeznaczony.
Gwarancja ulega unieważnieniu w następujących przypadkach:

• Nieprawidłowego użytkowania pojazdu, w którym są
zainstalowane pneumatyczne hamulce tarczowe (warunki
użytkowania, przeładowanie pojazdu, itp.)

• Ingerowania w komponenty pojazdu, co może mieć wpływ na
działanie hamulców.

• Używanie części zamiennych nie dopuszczonych przez
Meritor CVS.

• Nieprawidłowej instalacji, regulacji, naprawy oraz modyfikacji.

• Niewystarczającej lub nieprawidłowej konserwacji (włącznie z
użyciem materiałów eksploatacyjnych innych niż określone w
specyfikacjach).

Więcej informacji na temat warunków gwarancji można uzyskać
bezpośrednio od producenta lub na stronie internetowej
Meritor HVS  www.meritohvs.com

UWAGA: Rysunki eksplozyjne i przekroje przedstawione w tym
podręczniku stanowią jedynie odniesienie. Podzespoły
wewnętrzne nie podlegają serwisowaniu

Uwagi serwisowe

www.meritor.com
www.meritor.com
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str. 15 Hamulec osiowy 250 — rysunek rozstrzelony

str. 16 Hamulce osiowe - lista części

str. 17 Zespół obudowy - przekrój poprzeczny

str. 18 Detale korpusu hamulca - przekrój poprzeczny

str. 17 Przekroje poprzeczne - lista części

str. 19 Procedura

str. 20 Automatyczna regulacja

str. 21 Regulacja ręczna i de-regulacja 

str. 22 Siłownik
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Rysunek eksplozyjny - Zespół typowego hamulca promieniowego
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Rys 1.1b
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Rysunek eksplozyjny - Zespół typowego hamulca portalowego
(Stosowanie w autobusach)
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1 MOSTEK

2 KOSZ

3 KLOCEK HAMULCOWY

4 SPRĘŻYNA KLOCKA HAMULCOWEGO

5 ŚRUBA (PŁYTKA USTALAJĄCA KLOCKA)

6 PŁYTKA USTALAJĄCA KLOCKA

7 GŁOWICA TŁOCZKA

8 USZCZELNIACZ PRZECIWPYŁOWY TŁOCZKA

9 ŚRUBA (ZESPÓŁ OBUDOWY TŁOCZKA) 8 SZT.

10 ZESPÓŁ OBUDOWY TŁOCZKA

11 USZCZELKA

12 USZCZELNIACZ PRZECIWPYŁOWY TULEI PROWADZĄCEJ

13 USTALACZ USZCZELNIACZA TULEI PROWADZĄCEJ

14 PANEWKA TULEI PROWADZĄCEJ - OWALNA

15 WIZUALNY WSKAŹNIK ZUŻYCIA (JEŚLI DOTYCZY)

16 PANEWKA TULEI PROWADZĄCEJ - OKRĄGŁA

17 TRZONEK REGULATORA RĘCZNEGO

18 OBUDOWA

19 ROLKA

20 ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE Z PÓŁPANEWKĄ

21 WAŁEK ROBOCZY

22 ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE

23 SIODEŁKO (ŁOŻYSKO Z PÓŁPANEWKĄ)

24 TULEJE PROWADZĄCE (RÓŻNE ŚREDNICE)

25 ŚRUBA (TULEI PROWADZĄCEJ)

28 NASADKA KOŃCOWA

29 ŚRUBA MOSTKA 4 SZT.

30 USZCZELKA (SIŁOWNIK)

31 USZCZELKA (TRZONEK REGULATORA RĘCZNEGO)

32 USTALACZ NASADKI (TRZONEK REGULATORA 
RĘCZNEGO)

33 NASADKA (TRZONEK REGULATORA RĘCZNEGO)

34 TARCZA IDENTYFIKACYJNA (JEŚLI DOTYCZY)

1 MOSTEK

2 KOSZ

3 KLOCEK HAMULCOWY

4 SPRĘŻYNA KLOCKA HAMULCOWEGO

5 ŚRUBA (PŁYTKA USTALAJĄCA KLOCKA)

6 PŁYTKA USTALAJĄCA KLOCKA

7 GŁOWICA TŁOCZKA

8 USZCZELNIACZ PRZECIWPYŁOWY TŁOCZKA

9 ŚRUBA (ZESPÓŁ OBUDOWY TŁOCZKA) 8 SZT.

10 ZESPÓŁ OBUDOWY TŁOCZKA

11 USZCZELKA

12 USZCZELNIACZ PRZECIWPYŁOWY TULEI PROWADZĄCEJ

13 USTALACZ USZCZELNIACZA TULEI PROWADZĄCEJ

14 PANEWKA TULEI PROWADZĄCEJ - OWALNA

16 PANEWKA TULEI PROWADZĄCEJ - OKRĄGŁA

17 TRZONEK REGULATORA RĘCZNEGO

18 OBUDOWA

19 ROLKA

20 ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE Z PÓŁPANEWKĄ

21 WAŁEK ROBOCZY

22 ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE

23 SIODEŁKO (ŁOŻYSKO Z PÓŁPANEWKĄ)

24 TULEJA PROWADZĄCA - KRÓTKA

25 ŚRUBA (TULEI PROWADZĄCEJ KRÓTKIEJ)

26 TULEJA PROWADZĄCA - DŁUGA

27 ŚRUBA (TULEI PROWADZĄCEJ DŁUGIEJ)

28 NASADKA KOŃCOWA

29 ŚRUBA MOSTKA 4 SZT.

30 USZCZELKA (SIŁOWNIK)

31 USZCZELKA (TRZONEK REGULATORA RĘCZNEGO)

32 USTALACZ NASADKI (TRZONEK REGULATORA 
RĘCZNEGO)

33 NASADKA (TRZONEK REGULATORA RĘCZNEGO)

34 TARCZA IDENTYFIKACYJNA (JEŚLI DOTYCZY)

Nr OPIS Nr OPIS

Hamulce promieniowe - rys. 1.1a Hamulce portalowe - rys. 1.1b

Lista części do rysunku eksplozyjnego - Hamulce promieniowe i
portalowe
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Rysunek eksplozyjny - Zespół typowego hamulca osiowego 195
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Rys 1.2b
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Rysunek eksplozyjny - Zespół typowego hamulca osiowego 225L
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Rys 1.2c
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Rysunek eksplozyjny - Zespół typowego hamulca osiowego 225E
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Rys 1.2d
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Rysunek eksplozyjny - Zespół typowego hamulca osiowego EX225L
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Rysunek eksplozyjny - Zespół typowego hamulca osiowego 250
(z zamontowanym stycznie elementem nośnym)
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1 MOSTEK

2 KOSZ

3 KLOCEK HAMULCOWY

4 SPRĘŻYNA KLOCKA HAMULCOWEGO

5 ŚRUBA (PŁYTKA USTALAJĄCA KLOCKA)

6 PŁYTKA USTALAJĄCA KLOCKA

7 GŁOWICA TŁOCZKA

8 USZCZELNIACZ PRZECIWPYŁOWY TŁOCZKA

9 ŚRUBA (ZESPÓŁ OBUDOWY TŁOCZKA) 8 SZT.

10 ZESPÓŁ OBUDOWY TŁOCZKA

11 USZCZELKA

12 USZCZELNIACZ PRZECIWPYŁOWY TULEI PROWADZĄCEJ

13 USTALACZ USZCZELNIACZA TULEI PROWADZĄCEJ

14 PANEWKA TULEI PROWADZĄCEJ - OWALNA

15 WIZUALNY WSKAŹNIK ZUŻYCIA (JEŚLI DOTYCZY)

16 PANEWKA TULEI PROWADZĄCEJ - OKRĄGŁA

17 TRZONEK REGULATORA RĘCZNEGO

18 OBUDOWA

19 ROLKA

20 ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE Z PÓŁPANEWKĄ

21 WAŁEK ROBOCZY

22 ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE

23 SIODEŁKO (ŁOŻYSKO Z PÓŁPANEWKĄ)

24 TULEJA PROWADZĄCA - DŁUGA

25 ŚRUBA (TULEI PROWADZĄCEJ DŁUGIEJ)

26 TULEJA PROWADZĄCA - KRÓTKA

27 ŚRUBA (TULEI PROWADZĄCEJ KRÓTKIEJ)

28 NASADKA KOŃCOWA

29 ŚRUBA MOSTKA 4 SZT.

30 USZCZELKA (SIŁOWNIK)

31 USZCZELKA (TRZONEK REGULATORA RĘCZNEGO)

32 USTALACZ NASADKI (TRZONEK REGULATORA 
RĘCZNEGO)

33 NASADKA (TRZONEK REGULATORA RĘCZNEGO)

34 TARCZA IDENTYFIKACYJNA (JEŚLI DOTYCZY)

50 PWWI (JEŚLI DOTYCZY 

51 KOREK ZAŚLEPIAJĄCY (JEŚLI DOTYCZY) 

52 ŚRUBA

Nr OPIS Nr OPIS

Lista części z rysunku eksplozyjnego - hamulce osiowe
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46

Nr OPIS

1 MOSTEK

2 KOSZ

3 KLOCEK HAMULCOWY

7 GŁOWICA TŁOCZKA

8 USZCZELNIACZ PRZECIWPYŁOWY 
TŁOCZKA

12 USZCZELNIACZ PRZECIWPYŁOWY 
TULEI PROWADZĄCEJ

14 PANEWKA TULEI PROWADZĄCEJ -
OWALNA

16 PANEWKA TULEI PROWADZĄCEJ -
OKRĄGŁA

17 TRZONEK REGULATORA 
RĘCZNEGO

18 OBUDOWA

19 ROLKA

20 ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE Z 
PÓŁPANEWKĄ

Nr OPIS

21 WAŁEK ROBOCZY

22 ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE

23 SIODEŁKO (łożysko z półpanewką)

24 TULEJA PROWADZĄCA - DŁUGA

25 ŚRUBA (tulei prowadzącej długiej)

26 TULEJA PROWADZĄCA - KRÓTKA

27 ŚRUBA (tulei prowadzącej krótkiej)

28 NASADKA KOŃCOWA

31 USZCZELKA SIŁOWNIKA

33 NASADKA PRZECIWPYŁOWA 
REGULATORA

35 CWS (czujnik/przełącznik zużycia -
j eśli dotyczy)

36 POPYCHACZ

37 WAŁEK TŁOCZKA

38 PANEWKA TRÓJKRZYWKOWA

39 TARCZA SPRZĘGŁA

Nr OPIS

40 WEWNĘTRZNA TULEJA 
NAPĘDZAJĄCA

41 ZEWNĘTRZNA TULEJA 
NAPĘDZAJĄCA SPRZĘGŁA

42 SPRĘŻYNA OPASUJĄCA

43 OBUDOWA TŁOCZKA

44 KOŁO ZĘBATE POŚREDNICZĄCE

45 WAŁEK REGULATORA

46 KOŁEK Z KOŃCÓWKĄ KULISTĄ

47 PŁYTKA POWROTNA

48 SPRĘŻYNA POWROTNA

49 RAMIĘ CZUJNIKA ZUŻYCIA

(wałek czujnika zużycia)

Widoki przekrojów (rys. 1.3 i 1.4) - lista części
Rys 1.3

3

1

2

25

24

16

28

21

28

14

12

27

26

18
33

Widok przekroju - (typowy zespół hamulca)
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Rys 1.4

49

35

19

23

22

20

21
44

2219

20

37

36

38

8

7
42

39

41

45407

8
43

36

37

38

48

17

23

18

31

33

17

47

Widok przekroju - (typowy zespół obudowy)



Meritor HVS Pneumatyczny hamulec tarczowy Elsa 195/225/250 19

Typowe hamulce promieniowe, portalowe i osiowe są szczegółowo
przedstawione na rysunkach ekspolozyjnych (rys. 1.1a, 1.1b, 1.2a,
1.2b, 1.2c, 1.2d i 1.2e). 
Hamulec można zamontować na dowolnej osi i, jeżeli
zamontowany jest siłownik hamulca zasadniczego / sprężynowego,
można go wykorzystać do parkowania samochodu.
Zasada działania hamulca jest prosta, ale należy dokładnie
zapoznać się z funkcjami automatycznego regulatora, który działa
niezależnie od obciążenia.
Istotne jest postępowanie zgodnie z procedurami serwisowymi,
dzięki czemu hamulec będzie działał prawidłowo w ciągu całego
okresu użytkowania.

Tabliczka identyfikacyjna hamulca
Tabliczka identyfikacyjna hamulca jest umieszczona w pobliżu
pokrywy trzonka regulatora ręcznego.

Procedura
(Odnieść się do przekrojów poprzecznych - Rysunki 1.3 i 1.4)
Siłownik pneumatyczny jest przymocowany do obudowy hamulca i
działa bezpośrednio na zespół wewnętrznego wałka roboczego,
dzięki czemu nie ma konieczności montowania konwencjonalnej
dźwigni zewnętrznej oraz układu połączeń.
Szczelność połączenia pomiędzy siłownikiem pneumatycznym a
obudową zapewniają uszczelki, znajdujące się w obudowie i
zespole siłownika.
Kosz, przymocowany do pojazdu, obejmuje tarczę hamulcową i
podtrzymuje klocki hamulcowe.
Zespół obudowy przesuwa się po dwóch w pełni uszczelnionych
tulejach prowadzących, przymocowanych śrubami do kosza
hamulca.
W miarę zużywania się klocków hamulcowych, zachodzi
automatyczna i niezależna od obciążenia regulacja.

UWAGA: „Niezależna od obciążenia”, oznacza to, że regulacja ta
odbywa się wyłącznie przy małych siłach zaciskania, co zapobiega
przeregulowaniu.

Dwie tuleje prowadzące (24, 26) są przykręcone do kosza hamulca
(2) przy pomocy śrub tulei prowadzącej (25, 27). Kosz hamulca
jest przymocowany do osi. Obudowa (18) jest zamocowana tak, że
przesuwa się na tulejach prowadzących. Mostek (1) jest
przymocowany do obudowy (18), w celu zapewnienia siły
oddziaływania na zewnętrzny klocek hamulcowy (3).
Obudowa i mostek przesuwają się w panewkach (14 i 16), które
wciśnięte są w obudowę (18). 

UWAGA: Rysunki eksplozyjne i przekroje przedstawione w tym
podręczniku stanowią jedynie odniesienie. Podzespoły wewnętrzne
nie podlegają serwisowaniu

Pneumatyczny hamulec tarczowy jest zaprojektowany tak, aby
zawierał bezpośrednio mocowany siłownik pneumatyczny, który
może być montowany osiowo (rys. 1.5) lub promieniowo/portalowo
(rys. 1.6), w zależności od wymogów instalacji. 

UWAGA: Procedury serwisowe są wspólne dla hamulców
osiowych i promieniowych

Rys 1.5

Rys 1.6

1 Wprowadzenie
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Automatyczna regulacja
Automatyczny regulator przeprowadza regulację działania klocka
hamulcowego, w celu kompensacji jego zużycia. Każdorazowo
podczas hamowania, system wykrywa, czy jest konieczna
regulacja lub, czy roboczy odstęp klocków hamulcowych od tarczy
hamulcowej utrzymuje się w granicach dopuszczalnej tolerancji i
nie wymaga regulacji.
Zdefiniowana tolerancja jest określona w konstrukcji przez luz
między kołkiem z końcówką kulistą (46), który jest sztywno
przymocowany do wałka roboczego oraz jarzmem na końcu wałka
regulatora (45).

a) Działanie bez regulacji
Z pozycji spoczynkowej, popychacz cylindra pneumatycznego
przesuwa się do przodu, obracając wałek roboczy (21). Gdy tłoczki
(37) przesuwają się do przodu o wartość naturalnego luzu
roboczego, kołek z kulistą końcówką (46) zaczyna dotykać
napędzającej strony jarzma na końcu wałka regulatora (45). Dalszy
ruch popychacza siłownika pneumatycznego obraca wałek roboczy
(21), powodując teraz obrót wałka regulatora (45), ponieważ
naturalny luz został skasowany. Zewnętrzna tuleja prowadząca (41)
jest przymocowana do wałka regulatora (45) i poprzez zespół
sprzęgła (39) obraca wewnętrzną tuleję napędową (40).
Wewnętrzna tuleja napędowa (40) jest połączona z kołem zębatym
pośredniczącym (44) przy pomocy jednokierunkowej sprężyny
ciernej (42), a ta próbuje obracać popychacze (36). Jednak, tarcie
w gwintach popychaczy (36) i tłoczkach (37) zaczęło rosnąć z
powodu działania siły zaciskania klocków hamulcowych, a to
zapobiega obrotowi tłoczków i popychaczy względem siebie.
Tłoczki nie mogą obracać się w obudowie (43), a z powodu
wysokiego momentu obrotowego wymaganego do obrócenia
popychaczy (36), zespół sprzęgła (39) 'ślizga się', zapobiegając
regulacji mechanizmu poniżej prawidłowego luzu roboczego.

b) Działanie z regulacją
W wyniku zużycia klocków hamulcowych oraz tarczy, luz roboczy
jest teraz większy niż naturalna tolerancja i wymagana jest
regulacja mechanizmu. Z pozycji spoczynkowej, popychacz
cylindra pneumatycznego przesuwa się do przodu, obracając
wałek roboczy (21). Gdy tłoczki (37) przesuwają się do przodu o
wartość naturalnego luzu roboczego, kołek z końcówką kulistą (46)
zaczyna dotykać napędzającej strony jarzma na końcu wałka
regulatora (45).
Dalszy ruch wałka roboczego powoduje teraz obrót wałka
regulatora (45) poprzez kołek napędowy z końcówką kulistą (46).

Po stronie krótkiej tulei prowadzącej (26), panewka (14) ma kształt
owalny, aby dostosować się do odchylenia hamulca podczas
hamowania, podczas gdy panewki (16) dłuższej tulei (24) są
okrągłe i zapewniają bardziej pozytywne umiejscowienie obudowy.
Tuleje prowadzące są uszczelniane zewnętrznie przy pomocy
uszczelniaczy przeciwpyłowych (12) i nasadek końcowych (28).

Siła wprowadzana przez siłownik pneumatyczny jest wzmacniana
geometrią wałka roboczego (21). Ta siła zaciskania jest
przekazywana do wewnętrznego klocka hamulcowego (3) poprzez
łożyska z półpanewką (20), rolki (19), popychcze (36), tłoczki (37)
oraz głowice tłoczków (7). Po dociśnięciu wewnętrznego klocka
hamulcowego (3) do tarczy hamulcowej, siła reakcji, działająca
poprzez obudowę (18) i mostek (1), dociąga zewnętrzny klocek
hamulcowy (3) do przeciwnej strony tarczy hamulcowej. Siły
wytworzone tarciem klocków hamulcowych o tarczę są
przekazywane przy końcach klocków hamulcowych na kosz (2),
który jest sztywno zamontowany na osi.

Hamulce są zwalniane poprzez zredukowanie siły wejściowej
działającej na wałek roboczy (21), zmniejszając w ten sposób siłę
zaciskania hamulca.
Wówczas sprężyna powrotna (46) powoduje powrót mechanizmu
zaciskowego oraz wałka roboczego do ich pozycji wyjściowych,
pozostawiając klocki hamulcowe w zdefiniowanej 
odległości roboczej od tarczy. Niewielkie bicie tarczy hamulcowej
oraz luzy łożysk piasty wytworzą niewielki luz zewnętrznego klocka
hamulcowego (3) po zaledwie kilku obrotach tarczy hamulcowej.

Elektroniczny czujnik ciągłego zużycia (35) zawiera pewne
aplikacje, które nieustannie monitorują odległość w poprzek
klocków hamulcowych i tarczy, pozwalając systemowi kontrolować
i regulować zrównoważenie hamulców, gdy wykrywane jest zużycie
klocków jednej osi. 
Czujnik zużycia (35) jest prowadzony przez ramię (49), które
porusza się w górę i w dół drobnozwojowego gwintu trzonka
regulatora ręcznego (17). 
Ramię nie może się obracać wewnątrz obudowy (2) i gdy
występuje regulacja mechanizmu hamulca, obraca się trzonek
regulatora ręcznego (17), a ramię porusza się wzdłuż wałka,
napędzając czujnik. 

1 Wprowadzenie
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Pośredniczące koło zębate (44) obraca się, będąc napędzane
przez tarcze sprzęgła (39) oraz jednokierunkową sprężynę
cierną (42). Z powodu powstania nadmiernego luzu roboczego,
pośredniczące koło zębate obraca popychacze w tłoczkach.
Tłoczki (37) nie mogą się obracać i dlatego wysuwają się ze
swojej obudowy (10). Gdy tłoczki wpychają głowice tłoczków na
klocki hamulcowe, klocki stykają się z tarczą, a siła zaciskania
zwiększa tarcie gwintu w popychaczach (36) i tłoczkach (37).
Rośnie moment obrotowy obrócenia popychaczy (36), a zespół
sprzęgła (39), napędzający pośredniczące koło zębate (44)
zaczyna się ślizgać, co uniemożliwia dalszą regulację.
Regulacja nie zaczyna się ponownie podczas powrotu
mechanizmu uruchamiającego, dzięki zaprojektowanemu
poślizgowi w jednokierunkowej sprężynie ciernej.
Gdy wałek roboczy (21) powraca do pozycji "bez hamowania",
kołek z końcówką kulistą (46) przesuwa się z powrotem o
wartość luzu w jarzmie na końcu wałka regulatora (45). Gdy
tylko ten luz jest skasowany, wałek regulatora (45) obraca się
w przeciwnym kierunku, obracając wewnętrzną tuleję
napędzającą (40) poprzez zespół sprzęgła (39). Natomiast, w tę
stronę jednokierunkowa sprężyna cierna (42) nie może
napędzać pośredniczącego koła zębatego (44), pozostawiając
popychacze (36) oraz zębate koło pośredniczące (44) w stanie
wyregulowanym. System z powrotem znajduje się w pozycji
wyjściowej.

c) Regulacja ręczna oraz de-regulacja podczas wymiany
klocka hamulcowego
Ręczną regulację hamulca należy przeprowadzać tylko przy
wymianie klocków hamulcowych. Między kolejnymi wymianami
klocków nie są wymagane żadne interwencje manualne.

PRZESTROGA: Ważne jest, aby przed
przeprowadzeniem jakiejkolwiek de-regulacji

skontrolować stan uszczelniaczy przeciwpyłowych
tłoczków. Jeżeli widać uszkodzenie uszczelniaczy
przeciwpyłowych, tłoczek musi być starannie
wyczyszczony. Zaniechanie tego mogłoby skutkować
uszkodzeniem pomocniczych uszczelek tłoczków.

Trzonek regulatora ręcznego (17) porusza się w stałym
zazębieniu z kołem zębatym na zewnątrz popychaczy (36).
Koniec trzonka wychodzi z obudowy poprzez uszczelnienie (31)
i dalej jest zabezpieczony przy pomocy nasadki regulatora (33).
Dla zwiększenia odstępu pomiędzy głowicami tłoczków (7) oraz
mostkiem (1), w celu założenia nowych klocków hamulcowych,

należy zdjąć nasadkę regulatora (33) i obrócić wałek (17) w
kierunku przeciwnym do ruchu zegara.
Po założeniu nowych klocków, trzeba ustawić wstępny luz roboczy;
mogą też być wymagane pewne ręczne regulacje. Dla
zmniejszenia odstępu pomiędzy głowicami tłoczków (7) i mostkiem
(1), zdjąć nasadkę regulatora (33), umieścić 10 mm klucz
nasadowy na trzonku regulatora (17) i obrócić go w kierunku
ruchu zegara, patrząc od strony siłownika pneumatycznego.

UWAGA: Dopilnować, aby podczas używania trzonka ręcznej
regulacji/ de-regulacji nie został uszkodzony kabel elektrycznego
czujnika zużycia (jeżeli zamontowany)
(rys. 1.7).

Kontynuuować regulację hamulca do momentu, gdy klocki
hamulcowe lekko zacisną się na tarczy.
De-regulować hamulec obracając klucz o ½ obrotu, zapewni to
nominalny luz 1 mm między klockiem hamulcowym i tarczą
hamulcową.
Zapewnić swobodne obracanie się tarczy hamulcowej. Założyć z
powrotem nasadkę regulatora (33).

OSTRZEŻENIE: Zawsze należy ostrożnie de-
regulować/ regulować hamulec ręką uzbrojoną w

odpowiedni klucz. Nigdy nie należy przekraczać
maksymalnego momentu obrotowego 40 Nm w dowolnym
kierunku i NIGDY nie wolno korzystać z narzędzi o napędzie
mechanicznym.

Rys 1.7

1 Wprowadzenie
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Siłownik
Hamulce tarczowe ELSA 195/225/250 wykorzystują siłownik
pneumatyczny o skoku 65 mm, (rys. 1.8). 
Siłownik ten jest dostarczany z długością popychacza ustawioną
na 15 mm.

Bardzo ważne jest założenie prawidłowego siłownika;
zamocowaniu siłownika o większym skoku, 76 mm, towarzyszy
ustawienie długości popychacza na 20 mm.

PRZESTROGA: Jeśli założony zostanie
nieprawidłowy siłownik, różnica długości

popychaczy spowoduje częściowe włączenie hamowania,
gdy siłownik jest przyśrubowany do obudowy, co może
prowadzić do oporu stawianego przez hamulec.

Siłownik można zidentyfikować na podstawie numeru
katalogowego, znajdującego się na jego tabliczce znamionowej.

Rys 1.8

20mm 15mm

Skok 76mm Skok 65mm

PRAWIDŁOWONIEPRAWIDŁOWO

1 Wprowadzenie
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Kontrole eksploatacyjne

2
str. 24 Test automatycznego regulatora

str. 26 Kontrola działania ślizgowego

str. 26 Kontrola zużycia kołka ślizgowego

str. 29 Zużycie klocka hamulcowego

str. 30 Kontrola tarczy hamulcowej
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Test funkcji automatycznego regulatora
Operację tę można przeprowadzać z założonymi kołami, na kanale
rewizyjnym lub z uniesionym pojazdem.
Gdy pojazd stoi na swoich kołach, należy je bezpiecznie
zaklinować i zwolnić hamulec postojowy.

Jeżeli konieczne jest zdjęcie kół;
Ustawić pojazd na twardym podłożu i zablokować koła klinami.
Doprowadzić sprężone powietrze i całkowicie napełnić system, w
celu zapewnienia, że hamulec postojowy jest zwolniony (tam,
gdzie to właściwe). Podnieść oś dźwignikiem i ustawić stabilnie
podpory osi. Zdjąć koła jezdne

Procedura
Zdjąć nasadkę przeciwpyłową z trzonka regulatora
(rys. 2.1).

Ustawić zwiększony luz między klockiem hamulcowym i tarczą,
przez de-regulację hamulca jednym obrotem trzonka regulatora
lub, przy zdjętych kołach, uzyskując odstęp w przybliżeniu 2-3 mm
między klockiem i tarczą hamulcową. 

Do de-regulacji hamulca, umieścić odpowiedni 10 mm klucz
nasadowy na trzonku regulatora i obrócić go w kierunku
przeciwnym do ruchu zegara, patrząc od strony komory
powietrznej. (rys. 2.2)

PRZESTROGA: Jeżeli podczas de-regulacji, klucz
przestaje się obracać, obrócić go w przeciwnym

kierunku o ¼ obrotu

OSTRZEŻENIE: Zawsze należy ostrożnie de-
regulować/ regulować hamulec ręką uzbrojoną w

odpowiedni klucz. Nigdy nie należy przekraczać
maksymalnego momentu obrotowego 40 Nm w dowolnym
kierunku i NIGDY nie wolno korzystać z narzędzi o napędzie
mechanicznym.

Jako wskaźnik funkcji regulatora; umieścić 10 mm klucz oczkowy
na trzonku regulatora, (rys. 2.3), aby pozwolić na co najmniej ¼
obrotu swobodnego ruchu w kierunku zgodnym z ruchem zegara,
patrząc od strony komory powietrznej. 

PRZESTROGA: Podczas operowania hamulcem, NIE
trzymać klucza.

Rys. 2.1

Rys. 2.2

Rys. 2.3
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Uruchomić hamulec zasadniczy kilka razy z ciśnieniem powietrza
około 1 do 2 barów.
Obserwować kierunek obracania się klucza oczkowego. Powinien
to być kierunek zgodny z ruchem zegara, patrząc od strony
komory powietrza, jak pokazują rys. 2.4 lub 2.5

UWAGA: Wraz z kolejnymi uruchomieniami hamulca, ruch klucza
oczkowego staje się coraz mniejszy.

Możliwe usterki:
- Klucz oczkowy nie obraca się
- Klucz oczkowy obraca się w przód i wstecz.
Jeżeli pojawia się dowolna z powyższych usterek, należy wymienić
zespół obudowy, patrz część 8 - Wymiana obudowy.

Po pomyślnej kontroli, trzeba ustawić luz roboczy pomiędzy tarczą
hamulcową i klockiem hamulcowym. Aby to wykonać, należy
obracać trzonek regulatora w kierunku zegara, patrząc od strony
komory powietrza, aż do wyczuwalnego wzrostu oporu i dotknięcia
obu klocków hamulcowych do tarczy.  Następnie obrócić regulator
z powrotem o ½ obrotu, tworząc luz roboczy.

Założyć z powrotem nasadkę przeciwpyłową ma trzonek
regulatora

Napełnić układ pneumatyczny i włączyć hamulce 5 razy, aby
spowodować właściwe ułożenie klocków hamulcowych i umożliwić
automatycznemu regulatorowi ustawienie prawidłowego luzu
roboczego.

Kiedy do przeprowadzenia testu regulatora zostaną zdjęte koła
jezdne, sprawdzić, czy tarcza hamulcowa ma swobodę obracania
się.

Tam, gdzie stosowne, założyć z powrotem koła i dokręcić nakrętki
z określonymi przez producenta pojazdu specyfikacjami momentu
obrotowego. Opuścić pojazd na podłoże.

Test drogowy.

Rys. 2.4

Rys. 2.5

Regulacja

De-regulacja

De-regulacja

Regulacja
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Sprawdzanie przesuwnego działania obudowy

Ustawić pojazd na twardym podłożu i zablokować koła klinami.
Doprowadzić sprężone powietrze, w celu zwolnienia hamulca
ręcznego i poluzować śrubę odciągającą hamulca sprężynowego (w
razie potrzeby). Podnieść oś dźwignikiem i ustawić stabilnie podpory
osi. Zdjąć koła i całkowicie usunąć powietrze z układu
hamulcowego.

Zdemontować klocki hamulcowe w sposób opisany w części 3 -
Wymiana klocka hamulcowego

Przesuwać obudowę w przód i wstecz, w kierunku strzałki, jak
pokazano na rys. 2.6. Przesuwanie ręką obudowy w obu kierunkach
powinno się odbywać bez trudu. 

UWAGA: Należy zachować ostrożność, aby podczas przesuwania
obudowy nie uszkodzić uszczelniaczy tulei prowadzących.

PRZESTROGA: Należy uważać, by przy
przesuwaniu hamulca nie przytrzasnąć palców.

Sprawdzanie zużycia panewki kołka przesuwnego 

Test promieniowy

Zdemontować klocki hamulcowe w sposób opisany w części 3 -
Wymiana klocka hamulcowego.

Do otworu śruby w płytce ustalającej wstawić we właściwej pozycji
narzędzie serwisowe Meritor MST 1017 (rys. 2.7) (rys. 2.8).
Szczelina narzędzia powinna być ustawiona równolegle do tarczy
hamulcowej.

Rys 2.7

Rys 2.8Rys. 2.6
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Przy pomocy przeciwnakrętki zablokować narzędzie w miejscu, jak
pokazano na rys. 2.9.

Ustawić hamulec dla warunku nowego klocka hamulcowego. W
tym celu należy przesunąć obudowę hamulca w kierunku
pokazanym strzałką A (rys. 2.10) (w kierunku piasty koła)

PRZESTROGA: Należy uważać, by przy
przesuwaniu hamulca nie przytrzasnąć palców.

Zamocować czujnik zegarowy w odpowiedniej pozycji na piaście
pojazdu i ustawić przy narzędziu serwisowym, jak pokazano na
rys. 2.11. Sprawdzić, czy piasta jest całkowicie unieruchomiona
Wyzerować czujnik zegarowy

Umieścić klucz dynamometryczny w narzędziu w sposób pokazany
na rys. 2.12. 
Nie dopuszczając do przesuwania się hamulca, obracać klucz w
prawidłową stronę (rys. 2.12) do chwili uzyskania momentu
obrotowego 25Nm i zanotować wskazanie czujnika zegarowego.

Rys 2.11

Rys 2.9

Rys 2.10 Rys 2.12

Meritor HVS Pneumatyczny hamulec tarczowy Elsa 195/225/250 27

2 Kontrole eksploatacyjne



Meritor HVS Pneumatyczny hamulec tarczowy Elsa 195/225/25028

Zdjąć klucz dynamometryczny i wstawić do gniazda po przeciwnej
stronie narzędzia serwisowego (rys. 2.13). 

UWAGA: NIE ZEROWAĆ WSKAZAŃ CZUJNIKA ZEGAROWEGO

Nie dopuszczając do przesuwania się hamulca, obracać klucz w
prawidłową stronę (rys. 2.13) do chwili uzyskania momentu
obrotowego 25Nm i zanotować wskazanie czujnika zegarowego.

UWAGA: Należy zwrócić uwagę, by ustawienie przyrządu nie
zmieniło się w trakcie zmiany położenia klucza.

Aby uzyskać łączny wynik swobodnego luzu, należy zsumować oba
wskazania czujnika zegarowego.

UWAGA: Maksymalny dopuszczalny luz wynosi 2,0 mm

Jeżeli luz jest większy, należy przeprowadzić wymianę panewek i
kołków tulei prowadzących.
Używając prawidłowego zestawu serwisowego dokonać naprawy
kołków ślizgowych, postępując według procedury opisanej
szczegółowo w części 11 - Wymiana tulei prowadzących.

Zdemontować narzędzie MST 1017
Wstawić klocki hamulcowe i, jeżeli stosowne zespół PWWI,
ustawić luz roboczy i przetestować w sposób opisany w części 3 -
Wymiana klocków hamulcowych.

Rys 2.13
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Kontrola zużycia klocka hamulcowego
Pneumatyczny hamulec tarczowy ELSA 195/225/250 może
zawierać szereg urządzeń do monitorowania zużycia klocków
hamulcowych.
Mogą one obejmować jedno z poniższych urządzeń lub ich
kombinację: 

a) PWWI (wskaźnik ostrzegawczy zużycia klocka
hamulcowego), który jest zamocowany do klocków (rys. 2.14
pokazuje typową konfigurację).

b) Elektroniczny CWS - czujnik ciągłego zużycia (rys 2.15a)
lub przełącznik (rys 2.15b) wewnątrz hamulca.

c) Wizualny wskaźnik zużycia (rys. 2.16).

Obie powyższe opcje, a i b, zaświecą ostrzegawczą lampkę na
tablicy przyrządów pojazdu, w celu wskazania, że wymagana jest
wymiana klocków hamulcowych.

Klocek hamulcowy powinien być wymieniony, gdy grubość
okładziny ciernej spadnie do 3,0 mm.

Tam, gdzie do hamulca wbudowany jest wizualny wskaźnik zużycia
klocków hamulcowych, zapewnia on szybką i prostą metodę oceny
pozostałego okresu użytkowania klocka. 
Przy nowym klocku hamulcowym, trzonek wskaźnika będzie
wystawał poza krawędź odlewu obudowy (rys. 2.16). W miarę
zużywania się klocków hamulcowych, długość wskaźnika widoczna
poza krawędzią odlewu ulegnie skróceniu. Średnica wskaźnika jest
zwiększana, a każde zwiększenie odpowiada innemu poziomowi
zużycia klocka hamulcowego (rys. 2.17).

Rys 2.15a

Rys 2.16 Rys 2.17

Rys 2.14

25% zużycia

50% zużycia 75% zużycia

Maks. zużycie
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Rys 2.15b

PRZESTROGA: Wymiany klocków hamulcowych
należy zawsze dokonywać jednocześnie w obu

kołach na danej osi. Używać tylko klocków hamulcowych,
które zostały zatwierdzone przez producenta pojazdu.
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PRZESTROGA: Należy zapewnić, aby wszelkie
utylizowane produkty cierne, jak również szmatki

zanieczyszczone pyłem z hamulców, były usuwane z
zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie
ochrony środowiska.
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Kontrola i konserwacja tarczy hamulcowej 
Sprawdzić, czy na tarczy nie występują rowki, pęknięcia, pęknięcia
cieplne, wżery i oksydowanie.

Mając założone odpowiednie zabezpieczenie oczu, usunąć
zgorzelinę, brud i rdzę z okolic krawędzi tarczy hamulcowej. W
razie konieczności, użyć płótna szmerglowego.

UWAGA: Jednym ze sposobów usunięcia korozji jest oparcie
śrubokręta lub skrobaka o korpus hamulca i obracanie ręką tarczy
hamulcowej.

Tarcza hamulcowa
Sprawdzić, że grubość tarczy hamulcowej spełnia specyfikacje
producenta i te podane w części 12 - Regeneracja i wymiana
tarczy hamulcowej. Jeżeli istnieją jakieś wątpliwości co do
przydatności tarczy hamulcowej, po działania korygujące należy
zwrócić się do producenta pojazdu.

UWAGA: Jeżeli grubość tarczy hamulcowej nie jest
wystarczająca, aby pozwolić na zużycie oczekiwane do następnej
wymiany klocków hamulcowych: Wymienić tarczę hamulcową.

PRZESTROGA: Wymiany tarcz hamulcowych
należy zawsze dokonywać jednocześnie w obu

kołach na danej osi. Używać tylko tarcz hamulcowych, które
zostały zatwierdzone przez producenta pojazdu.

Sprawdzić obie powierzchnie tarczy, czy nie występują na nich
poniższe stany.

Pęknięcia (rys. 2.18)
Pęknięcia, które rozchodzą się do otworów wentylowanej tarczy
hamulcowej lub przez 25% grubości przy zewnętrznej krawędzi
pełnej tarczy hamulcowej: Wymienić tarczę hamulcową.

.
Pęknięcia cieplne (rys. 2.19)
Pęknięcia cieplne są delikatnymi pęknięciami powierzchni tarczy
hamulcowej. 
Jest to normalny stan, który wynika z nieustannego nagrzewania i
chłodzenia powierzchni tarcia. 
Hamowanie w normalnych warunkach eksploatacyjnych może
powodować, że pęknięcia rozdzielają się i pogłębiają, zwiększając
zużycie okładziny ciernej.
Istnieją dwa typy pęknięć cieplnych: lekkie i ciężkie. 

Lekkie pęknięcia cieplne (rys. 2.19)
Lekkie pęknięcia cieplne są delikatnymi, ciasnymi pęknięciami
powierzchni tarczy hamulcowej. Kontynuować używanie tarczy z
lekkimi pęknięciami cieplnymi.

Rys 2.18

Rys 2.19
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Ciężkie pęknięcia cieplne (rys. 2.20)
Ciężkie pęknięcia cieplne są pęknięciami powierzchni tarczy, które
rozchodzą się promieniowo i mają indywidualne długości do 75%
szerokości ścieżki hamowania. 
Zastosować powtórną obróbkę wykańczającą lub wymienić tarczę,
która posiada ciężkie pęknięcia cieplne.

UWAGA: Wykończenie powierzchni po obróbce powinno mieścić
się w maksymalnie 5 mikronach.

UWAGA: Miejscowe pęknięcia / niebieskie plamy / pęknięcia w
tylko jednej części tarczy mogłyby być spowodowane biciem
tarczy hamulcowej lub jej zmienną grubością. Po tolerancje,
prosimy zwrócić się do producenta pojazdu.

Wżery (rys. 2.21)
Wżery są głębokimi, obwodowymi rowkami, które mogą wystąpić
z obu stron powierzchni tarczy hamulcowej. Jeżeli rowek lub
liczne wżery mają głębokość mniejszą niż 0,5 mm, kontynuować
używanie tarczy. Jeżeli rowki / wżery są większe niż 0,5 mm,
zalecane jest przeprowadzenie ponownej obróbki wykańczającej
tarczy hamulcowej. 
Przed wstawieniem nowych klocków hamulcowych, zalecana jest
ponowna obróbka wykańczająca.

"Niebieska" tarcza hamulcowa (rys. 2.22)
Niebieskie znaki lub pasy na tarczy wskazują, że podczas
eksploatacji występowały ekstremalnie wysokie temperatury.
Przed wstawieniem nowych klocków hamulcowych, zalecana jest
ponowna obróbka wykańczająca.

PRZESTROGA:  Należy zbadać przyczyny
nadmiernie wysokich temperatur, gdyż będą one

niekorzystnie wpływały na działanie hamulca i prędkość
zużywania się okładziny ciernej. Ciągła eksploatacja przy
nadmiernie wysokich temperaturach w końcu niekorzystnie
wpłynie na funkcję hamowania.

Rys 2.20

Rys 2.21

Rys 2.22

Maksymalna długość = 75% “A”

A
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Wymiana klocków
hamulcowych
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PRZESTROGA: Wymiany klocków hamulcowych
należy zawsze dokonywać jednocześnie w obu

kołach na danej osi. Używać tylko klocków hamulcowych,
które zostały zatwierdzone przez producenta pojazdu. Klocki
hamulcowe muszą być wymienione, gdy grubość okładziny
ciernej spadnie do 3 mm.

Ustawić pojazd na twardym podłożu i zablokować koła klinami.
Doprowadzić sprężone powietrze i całkowicie napełnić system, w
celu zapewnienia, że hamulec postojowy jest zwolniony. Odkręcić
śrubę wycofywania hamulca sprężynowego
(tam, gdzie stosowne). Podnieść oś dźwignikiem i ustawić stabilnie
podpory osi. Zdjąć koła i całkowicie usunąć powietrze z układu
hamulcowego. Usunąć wszelki brud z zespołu hamulca.
Dopilnować, aby nie zostały uszkodzone uszczelniacze
przeciwpyłowe wstawione do głowic tłoczków oraz tuleje
prowadzące.

PRZESTROGA: Nigdy nie należy usuwać pyłu z
okolicy hamulców przy pomocy strumienia

powietrza. Jeżeli pył dostanie się do dróg oddechowych,
może w najlepszym razie spowodować podrażnienie, a w
najgorszym stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Jeśli
to możliwe, należy usuwać pył spod hamulców przy pomocy
odkurzacza. Ewentualnie, przetrzeć obszary wilgotną
ściereczką, nigdy nie próbować przyśpieszać osuszania przez
użycie przewodu sprężonego powietrza.

Demontaż płytki ustalającej klocka hamulcowego
(z PWWI, jeżeli założony)
Pneumatyczny hamulec tarczowy Elsa 195/225/250 może mieć
wbudowane alternatywne konfiguracje PWWI do monitorowania
zużycia klocków, typu A, B i C. Różne dostępne konfiguracje PWWI
są pokazane na rys. 3.1a, rys. 3.1b i rys. 3.1c.

Przed demontażem jakichkolwiek części, należy zanotować typ
konfiguracji PWWI zamocowanej w zespole hamulca.

Rys 3.1b

Rys 3.1c

Rys 3.1a

3 Wymiana klocków hamulcowych

PRZESTROGA: Należy zapewnić, aby wszelkie
utylizowane produkty cierne, jak również szmatki

zanieczyszczone pyłem z hamulców, były usuwane z
zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie
ochrony środowiska.



Typ A
Wykręcić śrubę płytki ustalającej klocek (rys. 3.2).
Wyjąć pasek nakładki klocka ze szczeliny w odlewie obudowy, lecz
nie wyjmować jej dalej na tym etapie.
Zdjąć sprężyny klocków. 
W przypadku ponownego używania PWWI, ostrożnie wyjąć oba
plastykowe bloki czujników z miejsc w klockach (rys 3.3). Nie
używać zbyt dużej siły, gdyż może to spowodować uszkodzenie. 
Teraz możliwe jest wyjęcie paska nakładki klocka oraz zespołu
PWWI na odległość, na którą pozwoli długość przewodu łączącego.
Zadbać, aby przewód ten nie był naciągany.

Jeżeli ma być włożony nowy PWWI, zwrócić uwagę na
pozycję/ułożenie przewodu czujnika zużycia klocka. Ostrożnie
odpiąć przewód czujnika zużycia klocka od jego płytki ustalającej.

Typy B i C
Wykręcić śrubę płytki ustalającej klocek (rys. 3.2).
Wyjąć pa sek nakładki klocka ze szczeliny w odlewie obudowy i
zdjąć z hamulca. Zdjąć sprężyny klocków.
Podnieść zespół PWWI, rozłączając uchwyt od obudowy (rys. 3.4).
W przypadku ponownego używania PWWI, ostrożnie wyjąć oba
plastykowe bloki czujników z miejsc w klockach (rys 3.3). Nie
używać zbyt dużej siły, gdyż może to spowodować uszkodzenie.
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Rys 3.2

Rys 3.3

Rys 3.4

UCHWYT
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Demontaż klocka hamulcowego

PRZESTROGA: Ważne jest, aby przed
przeprowadzeniem jakiejkolwiek de-regulacji

skontrolować stan uszczelniaczy przeciwpyłowych tłoczków.
Jeżeli widać uszkodzenie uszczelniaczy, tłoczek musi być
starannie wyczyszczony. Zaniechanie tego mogłoby
skutkować uszkodzeniem pomocniczych uszczelek tłoczków.

UWAGA: Może się okazać, że w celu wyjęcia zużytych klocków
hamulcowych musi być przeprowadzona wstępna de-regulacja
hamulca. 

Zdjąć nasadkę zabezpieczającą trzonka regulatora. Umieścić
odpowiedni 10 mm klucz nasadowy na trzonie regulatora i
obracać go w kierunku przeciwnym do ruchu zegara, patrząc od
strony siłownika pneumatycznego. (rys. 3.5)

Nie przeprowadzać całkowitej de-regulacji hamulca, tylko w
stopniu pozwalającym na wyjęcie klocka wewnętrznego. 

UWAGA: de-regulacja wymaga wyższego momentu obrotowego
niż regulacja.

OSTRZEŻENIE: Na tym etapie nie de-regulować
hamulca z wyjętymi klockami hamulcowymi.

Zawsze należy ostrożnie de-regulować/ regulować hamulec
ręką uzbrojoną w odpowiedni klucz. Nigdy nie należy
przekraczać maksymalnego momentu obrotowego 40 Nm w
dowolnym kierunku i NIGDY nie wolno korzystać z narzędzi o
napędzie mechanicznym.

Czyszczenie oraz kontrola
Przy wyjętych klockach hamulcowych sprawdzić całość tulei
prowadzącej oraz uszczelniaczy tłoczków. Nie powinny nosić oznak
uszkodzenia ani budzić żadnych obaw. Jeśli są uszkodzone,
powinny zostać wymienione zgodnie z procedurami
przedstawionymi w częściach 10 i 11. 
Sprawdzić, że zespół obudowy hamulca przesuwa się swobodnie
po tulejach prowadzących.

OSTRZEŻENIE: Podczas kontroli przesuwu
hamulca, należy uważać na palce rąk.

Zgodnie ze szczegółowym opisem w części 12, sprawdzić tarczę
hamulcową, czy nie jest zużyta. 
Skontrolować również, czy nie występują na niej: korozja, rowki i
oznaki głębokich pęknięć, które zostały opisane w części 2 -
Kontrole eksploatacyjne. Jeżeli istnieją jakieś wątpliwości co do
przydatności jakiejkolwiek części, po działania korygujące należy
zwrócić się do producenta pojazdu.
Używając odpowiedniej ochrony oczu, usunąć wszelkie ślady
zgorzeliny, brudu, itp. z otworów na klocki / powierzchni oporowych
i wokół krawędzi tarczy hamulcowej, zwłaszcza te wkraczające w
obszar hamowania.

Skrobak lub stary śrubokręt podparty o korpus hamulca, usunie
większość korozji z obracanej tarczy. W razie konieczności,
wykończyć płótnem szmerglowym. Usunąć wszelkie ślady
zgorzeliny, brudu, itp. z otworów na klocki i powierzchni
oporowych, które mogą ograniczać ruch klocków, a w rezultacie,
nie dopuścić do wystarczającej regulacji hamulca.

Rys 3.5

3 Wymiana klocków hamulcowych

PRZESTROGA: Należy zapewnić, aby wszelkie
utylizowane produkty cierne, jak również szmatki

zanieczyszczone pyłem z hamulców, były usuwane z
zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie
ochrony środowiska.



Montaż nowych klocków
Przy odciągniętej obudowie, dokonać de-regulacji hamulca, aż
powstanie otwór wystarczający do wstawienia zewnętrznego
klocka. Wstawić nowy klocek zewnętrzny.  (rys. 3.6)

Dopchnąć obudowę z powrotem w kierunku tarczy hamulcowej, aż
nowy klocek zetknie się z jej powierzchnią. 

UWAGA: Podczas przesuwania ręką obudowy na kołkach
prowadzących, należy zachować ostrożność. Zbyt duża siła
mogłaby skutkować uszkodzeniem uszczelniaczy przeciwpyłowych
kołków prowadzących.

Dokonywać dalszej de-regulacji hamulca, aż odstęp pomiędzy
głowicami tłoczków oraz powierzchnią tarczy będzie na tyle duży,
aby przyjąć nowy klocek wewnętrzny. Przy w pełni zde-
regulowanym hamulcu, może zajść konieczność niewielkiego
uniesienia uszczelniacza tłoczka, przez pociągnięcie
przymocowanej wypustki, wystarczającego do uwolnienia
uwięzionego powietrza, które może wypełniać uszczelniacz (rys.
3.7)

UWAGA: Należy zapewnić, aby element eliminujący pył został
prawidłowo osadzony z powrotem w obudowie i na główce
popychacza.

Wstawić nowy klocek wewnętrzny.

OSTRZEŻENIE: Zawsze należy ostrożnie de-
regulować/ regulować hamulec ręką uzbrojoną w

odpowiedni klucz. Nigdy nie należy przekraczać
maksymalnego momentu obrotowego 40 Nm w dowolnym
kierunku i NIGDY nie wolno korzystać z narzędzi o napędzie
mechanicznym.

UWAGA: Jeśli hamulec nie jest wyregulowany i zostaną
założone nowe okładziny, zaleca się uruchomienie funkcji
regulatora automatycznego, zgodnie ze szczegółowym
opisem podanym w punkcie 2 Kontrole działania.

Ponowne założenie PWWI (jeśli dotyczy)
Typ A
Jeżeli zakładany jest nowy PWWI; ułożyć prawidłowo przewód
czujnika zużycia klocka i starannie zacisnąć uchwyt przewodu do
płytki ustalającej klocka.

Ostrożnie przytrzymać płytkę ustalającą klocka uzupełnioną
zespołem PWWI w jej miejscu, w celu umożliwienia założenia
plastykowych bloków czujników. 

Wstawić plastykowe bloki PWWI do klocków. Nie stosować
nadmiernej siły, lecz zapewnić, aby były one dopchnięte do spodu
wycięcia. (rys. 3.8). Dopilnować, aby okablowanie PWWI było
poprowadzone nad tylną płytą klocka, z dala od tarczy
hamulcowej.
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Rys 3.8

Rys 3.7

Rys 3.6

3 Wymiana klocków hamulcowych



Typy B i C
Wstawić plastykowe bloki PWWI do klocków.
Nie stosować nadmiernej siły, lecz zapewnić, aby były one
dopchnięte do spodu wycięcia. (rys. 3.8).
Umieścić zespół PWWI w hamulcu, zaczepiając uchwyt w
obudowie (rys. 3.9). 
Dopilnować, aby okablowanie PWWI było poprowadzone nad tylną
płytą klocka, z dala od tarczy hamulcowej.

Sprężyny klocków i płytka ustalająca
Wstawić z powrotem obie sprężyny klocków, zapewniając, że są
one prawidłowo ulokowane w tylnych płytach klocków. Rys. 3.10
pokazuje lokalizację sprężyny wewnętrznego klocka, a rys. 3.11
lokalizację sprężyny zewnętrznego klocka.

Wstawić płytkę ustalającą klocka do szczeliny w obudowie
hamulca.

Wkręcić z powrotem śrubę płytki ustalającej klocka i
dokręcić z momentem 33-40Nm (rys. 3.12).

Podłączyć z powrotem zespół PWWI do wiązki okablowania
pojazdu.
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Rys 3.9

Rys 3.10

Rys 3.12Rys 3.11

UCHWYT

3 Wymiana klocków hamulcowych



Regulacja ręczna
W celu ustawienia wstępnego luzu roboczego, umieścić 10 mm
klucz nasadowy na trzonku regulatora i obracać go w kierunku
ruchu zegara, patrząc od strony siłownika pneumatycznego (rys.
3.13).
Kontynuować regulację hamulca do czasu, gdy pojawi się
wyczuwalny opór, a oba klocki dotkną tarczy hamulcowej. Obrócić
regulator z powrotem o 1/2 obrotu, tworząc luz roboczy.
Zapewnić swobodne obracanie się tarczy hamulcowej.

UWAGA: de-regulacja wymaga wyższego momentu obrotowego
niż regulacja.

Zapewnić, aby obszar uszczelnienia na płycie zakrywającej był
czysty. Zawsze montować z powrotem pokrywę trzonka regulatora

OSTRZEŻENIE: Zawsze należy ostrożnie de-
regulować/ regulować hamulec ręką uzbrojoną w

odpowiedni klucz. Nigdy nie należy przekraczać
maksymalnego momentu obrotowego 40 Nm w dowolnym
kierunku i NIGDY nie wolno korzystać z narzędzi o napędzie
mechanicznym.

Napełnić układ pneumatyczny i włączyć hamulce na 5 minut, aby
spowodować właściwe ułożenie klocków hamulcowych i umożliwić
automatycznemu regulatorowi prawidłowe ustawienie luzu
roboczego. Sprawdzić, czy tarcza hamulcowa swobodnie się
obraca.

Założyć koła i dokręcić nakrętki ustalające z momentem zgodnym
ze specyfikacją producenta pojazdu.
Opuścić pojazd na podłoże.

Test drogowy.
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Wymiana płytki ustalającej
klocka hamulcowego

4
str. 42 Demontaż płytki ustalającej klocka hamulcowego

str. 43 Montaż płytki ustalającej klocka hamulcowego



Ustawić pojazd na twardym podłożu i zablokować koła klinami.
Doprowadzić sprężone powietrze i całkowicie napełnić system, w
celu zapewnienia, że hamulec postojowy jest zwolniony. 

Odkręcić śrubę wycofywania hamulca sprężynowego (tam, gdzie
stosowne). Podnieść oś dźwignikiem i ustawić stabilnie podpory osi.
Zdjąć koła i, tak jak jest to zalecane, całkowicie usunąć powietrze z
systemu. 

Usunąć wszelki brud z zespołu hamulca.  Dopilnować, aby nie
zostały uszkodzone uszczelniacze przeciwpyłowe wstawione do
głowic popychaczy oraz tuleje prowadzące.

PRZESTROGA: Nigdy nie należy usuwać pyłu z
okolicy hamulca/tarczy przy pomocy strumienia

powietrza. Jeśli pył dostanie się do dróg oddechowych, może
w najlepszym razie spowodować podrażnienie, a w
najgorszym stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Jeśli
to możliwe, należy usuwać pył spod hamulców przy pomocy
odkurzacza. Ewentualnie, przetrzeć obszary wilgotną
ściereczką, nigdy nie próbować przyśpieszać osuszania przez
użycie przewodu sprężonego powietrza.

Demontaż płytki ustalającej klocka hamulcowego -
PWWI oddzielony

Wykręcić śrubę płytki ustalającej klocek, zdjąć płytkę z hamulca i
wyrzucić (rys. 4.1).
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Demontaż płytki ustalającej klocka hamulcowego -
PWWI dołączony

Wykręcić śrubę płytki ustalającej klocek. Zwrócić uwagę na pozycję
/ przebieg przewodu czujnika zużycia klocka. Ostrożnie odpiąć
ustalacz przewodu czujnika zużycia klocka od jego płytki ustalającej
(rys. 4.2).

Rys 4.1 Rys 4.2

4 Wymiana płytki ustalającej klocka hamulcowego

PRZESTROGA: Należy zapewnić, aby wszelkie
utylizowane produkty cierne, jak również szmatki

zanieczyszczone pyłem z hamulców, były usuwane z
zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie
ochrony środowiska.



Wszystkie rodzaje
Sczyścić luźne brudy z okolic sprężyn klocków i sprawdzić ich
prawidłowe pozycjonowanie.  Rys. 4.3 pokazuje lokalizację
sprężyny wewnętrznego klocka, a rys. 4.4 lokalizację sprężyny
zewnętrznego klocka.
Sczyścić luźne śmieci z okolic szczeliny A dla płytki ustalającej w
obudowie hamulca (rys. 4.5)

WAŻNE: zachować ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia
przewodów lub głowic czujników ostrzegawczych zużycia klocków
hamulcowych.
Jeżeli istnieją jakieś wątpliwości co do przydatności sprężyn
klocków, należy zastąpić je nowymi lub zwrócić się do producenta
pojazdu po działania korygujące.

Założenie płytki ustalającej klocka hamulcowego
Tam gdzie założony, ostrożnie przypiąć ustalacz przewodu czujnika
zużycia klocka do jego płytki ustalającej.
Założyć nową płytkę ustalającą klocków i przymocować śrubą. 

Starannie ułożyć przewody czujnika zużycia klocka (jeżeli
jest on zamontowany). Dokręcić śrubę mocującą z

momentem 34 - 40Nm.

Wprowadzić powietrze do układu hamulcowego. Wkręcić śrubę
wycofywania hamulca sprężynowego (tam, gdzie stosowne).
W celu osadzenia klocków, włączyć 5 razy hamulec. Sprawdzić,
czy tarcza hamulcowa swobodnie się obraca.
Założyć koła jezdne i dokręcić nakrętki ustalające z momentem
zgodnym ze specyfikacją producenta pojazdu. Opuścić pojazd na
podłoże i przeprowadzić test drogowy.
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Wymiana CWS
(czujnik/przełącznik)

5
str. 46 Demontaż i montaż CWS



Ustawić pojazd na twardym podłożu i zablokować koła klinami.
Doprowadzić sprężone powietrze, w celu zwolnienia hamulca
ręcznego i poluzować śrubę odciągającą hamulca sprężynowego
(w razie potrzeby). Podnieść oś dźwignikiem i ustawić stabilnie
podpory osi.

Zdjąć koła i całkowicie usunąć powietrze z układu hamulcowego.
Usunąć wszelki brud z zespołu hamulca, zadbać, aby gumowe
uszczelniacze przeciwpyłowe nie zostały uszkodzone.

PRZESTROGA: Nigdy nie należy usuwać pyłu z
okolicy hamulca/tarczy przy pomocy strumienia

powietrza. Jeśli pył dostanie się do dróg oddechowych, może
w najlepszym razie spowodować podrażnienie, a w
najgorszym stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Jeśli
to możliwe, należy usuwać pył spod hamulców przy pomocy
odkurzacza. Ewentualnie, przetrzeć obszary wilgotną
ściereczką, nigdy nie próbować przyśpieszać osuszania przez
użycie przewodu sprężonego powietrza.

Demontaż czujnika / przełącznika
Tam, gdzie to właściwe, należy wyjąć elektroniczny czujnik zużycia
klocka (rys. 5.1) lub wykręcić śrubę utrzymującą przełącznik (rys.
5.2) i wyrzucić je. Ostrożnie podważyć zespół czujnika/przełącznika
(rys. 5.3) i wyrzucić.

Zamontowanie czujnika/przełącznika
Wyczyścić otwór dostępowy czujnika/przełącznika i powierzchnię
montażową obudowy i zadbać, aby żadne śmieci nie spadły do
otworu pozostawionego w obudowie. 

Delikatnie nasmarować pierścień uszczelniający O-ring na nowym
elektronicznym czujniku/przełączniku zużycia klocka. Wstawić nowy
czujnik/przełącznik do obudowy, zapewniając, tam gdzie to
stosowne, że trzonek czujnika układa się prawidłowo w przekładni
czujnika w obudowie.

UWAGA: Należy używać wyłącznie smaru dostarczonego z
elementami/zestawami zamiennymi, albo smaru określonego przez
producenta pojazdu. W żadnym wypadku nie wolno stosować
smarów innego typu.

UWAGA: Zadbać, aby pasek utrzymujący uszczelniacz regulatora
nie został uwięziony pod czujnikiem.
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Wstawić nową śrubę ustalającą (rys. 5.1 i 5.2) i dokręcić z
prawidłowym momentam określonym w części 13 - Serwisowanie
i specyfikacje

Wprowadzić powietrze do układu hamulcowego. Wkręcić śrubę
wycofywania hamulca sprężynowego (tam, gdzie stosowne).
Założyć koła, usunąć podpory osi i ustawić pojazd na podłożu.

Rys 5.1

Rys 5.2

Rys 5.3

5 Wymiana CWS (czujnik/przełącznik)

PRZESTROGA: Należy zapewnić, aby wszelkie
utylizowane produkty cierne, jak również szmatki

zanieczyszczone pyłem z hamulców, były usuwane z
zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie
ochrony środowiska.
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Wymiana hamulca

6
str. 48 Demontaż hamulca

str. 49 Montaż hamulca

str. 49 Wymiana uszczelki siłownika
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Demontaż hamulca
Ustawić pojazd na twardym podłożu i zablokować koła klinami.
Doprowadzićć sprężone powietrze, w celu zwolnienia hamulca
ręcznego i poluzować śrubę odciągającą siłownika sprężynowego
(tam, gdzie stosowne). Podnieść oś dźwignikiem i ustawić stabilnie
podpory osi. Zdjąć koła i całkowicie usunąć powietrze z układu
hamulcowego. Usunąć wszelki brud z zespołu hamulca, zadbać,
aby gumowe uszczelniacze nie zostały uszkodzone.

PRZESTROGA: Nigdy nie należy usuwać pyłu z
okolicy hamulców przy pomocy strumienia

powietrza. Jeśli pył dostanie się do dróg oddechowych, może
w najlepszym razie spowodować podrażnienie, a w
najgorszym stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Jeśli
to możliwe, należy usuwać pył spod hamulców przy pomocy
odkurzacza. Ewentualnie, przetrzeć obszary wilgotną
ściereczką, nigdy nie próbować przyśpieszać osuszania przez
użycie przewodu sprężonego powietrza.

WAŻNE: Należy zanotować numer zespołu hamulca, w celu
uzyskania prawidłowego zestawu serwisowego.

UWAGA: Jeżeli ma być zamontowany oryginalny zespół hamulca,
stosować się do poniższej przestrogi.

PRZESTROGA: Ważne jest, aby przed
przeprowadzeniem jakiejkolwiek de-regulacji

skontrolować stan uszczelniaczy przeciwpyłowych tłoczków.
Jeżeli widać uszkodzenie uszczelniaczy, tłoczek musi być
starannie wyczyszczony. Zaniechanie tego mogłoby
skutkować uszkodzeniem pomocniczych uszczelek tłoczków.

Zespół hamulca może być wyposażony w jeden z poniższych
wskaźników, które muszą być odłączone przed demontażem
hamulca.
PWWI (wskaźnik ostrzegawczy zużycia klocka).  
Tam, gdzie założony, odłączyć wtyczkę PWWI.

CWS (czujnik/przełącznik ciągłego zużycia). 
Odłączyć przewód czujnika i wyjąć czujnik/przełącznik w sposób
opisany szczegółowo w części 5 - Wymiana CWS. Jeżeli zakładany

jest oryginalny zespół hamulca, przesłonić otwór montażowy CWS,
aby zapobiec wniknięciu brudu do wnętrza obudowy.

Odkręcając 2 nakrętki, zdemontować siłownik pneumatyczny z
obudowy hamulca. (rys. 6.1). 
Przykryć wyeksponowany otwór montażowy siłownika
pneumatycznego taśmą samoprzylepną, aby zapobiec
przedostaniu się do obudowy brudu. (rys. 6.2).  

UWAGA: Podeprzeć komorę powietrzną pod nadkolem pojazdu w
pozycji, która nie utrudni demontażu hamulca, ani nie spowoduje
nadmiernego naprężenia w podłączonych przewodach
pneumatycznych.

Wyjąć klocki hamulcowe oraz, tam gdzie stosowne, zespół PWWI,
w sposób opisany w części 3 - Wymiana klocków hamulcowych.
Teraz można zdemontować hamulec z osi, przez wykręcenie śrub
mocujących kosz, postępując zgodnie z instrukcjami producenta
pojazdu.

Rys 6.1

Rys 6.2

6 Wymiana hamulca

PRZESTROGA: Należy zapewnić, aby wszelkie
utylizowane produkty cierne, jak również szmatki

zanieczyszczone pyłem z hamulców, były usuwane z
zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie
ochrony środowiska.



UWAGA: Zespół hamulca jest ciężki, waży maksymalnie 50 kg.
Przy zdejmowaniu hamulca konieczna jest pomoc drugiej osoby;
przy wykręcaniu śrub mocujących należy również zadbać o jego
podparcie, w celu zapobieżenia uszkodzeniom gwintów pod
ciężarem zespołu.

PRZESTROGA: Podczas podnoszenia zespołu
hamulca unikać przygniecenia palców między

obudową hamulca i koszem, które mają swobodę
przesuwania się względem siebie. Należy również
wystrzegać się gwałtownych ruchów, które mogą skutkować
szybkim przesunięciem się części, co może spowodować
uszkodzenie powierzchni gumowych uszczelniaczy
przeciwpyłowych.

Montaż hamulca
Zadbać, aby wszystkie powierzchnie montażowe były czyste i
wolne od korozji.
Z pomocą drugiej osoby, ostrożnie opuścić zespół hamulca do
pozycji mocowania na osi.
Unikać nadmiernego ruchu hamulcem podczas umieszczania i nie
pozwolić mu opaść na miejsce na osi. Każde z tych działań
mogłoby skutkować uszkodzeniem uszczelniaczy kołków
ślizgowych.
Wkręcić nowe śruby mocujące i dokręcić z momentem zgodnym z
zaleceniami producenta pojazdu.

Nowe zespoły hamulcowe

UWAGA: Jeżeli wstawiany jest nowy zespół hamulca, przed
zamocowaniem siłownika pneumatycznego z jego uszczelnienia
należy oderwać uszczelkę transportową (rys. 6.3).

Oryginalne zespoły hamulcowe

UWAGA: Jeżeli zostanie założony oryginalny zespół hamulca,
należy odkleić taśmę zabezpieczającą otwór montażowy siłownika
pneumatycznego.

Sprawdzić stan uszczelki siłownika w obudowie. Jeżeli istnieją
jakieś wątpliwości, co do ich przydatności do dalszego użytku,
należy wymienić uszczelkę na nową, postępując według opisanej
poniżej procedury.

Wymiana uszczelki siłownika
Za pomocą odpowiedniego wkrętaka ostrożnie podważyć i zdjąć
uszczelkę siłownika (rys 6.4).  

Oczyścić odsłonięte miejsce zespołu obudowy, w którym
znajdowała się wcześniej uszczelka, za pomocą odpowiedniego
preparatu do czyszczenia hamulców i sprawdzić pod kątem
uszkodzeń lub nadmiernego zużycia.

Założyć nową uszczelkę siłownika w odpowiednim miejscu zespołu
obudowy (rys. 6.5). 

Rys 6.3
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Rys 6.4

Rys 6.5
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UWAGA: Wciskając uszczelkę w zespół obudowy należy upewnić
się, że jest ona prawidłowo zamocowana na całym obwodzie (rys
6.6).

Delikatnie stukając kluczem nasadowym o odpowiednim
rozmiarze, umieścić uszczelkę na miejscu (rys 6.7).

UWAGA: Przed zamocowaniem siłownika pneumatycznego,
należy z jego uszczelnienia oderwać uszczelkę transportową (rys.
6.3).

Wszystkie hamulce
Delikatnie przesmarować gniazdo wałka roboczego odpowiednim
smarem. (rys. 6.8)

UWAGA: Należy używać wyłącznie smaru dostarczonego z
elementami/zestawami zamiennymi, albo smaru określonego przez
producenta pojazdu. W żadnym wypadku nie wolno stosować
smarów innego typu.

Podstawić siłownik pneumatyczny do zespołu obudowy,
zapewniając aby powierzchnie montażowe i popychacze były
czyste, a popychacz prawidłowo umieszczony w gnieździe wałka
roboczego.

Przymocować komorę powietrzną do zespołu obudowy i
dokręcić z momentem zgodnym z zaleceniami producenta
pojazdu.

LUB

Wstępnie dokręcić 2 nakrętki z momentem 80 –100 Nm, co
zapewni, że nie zostaną uszkodzone uszczelki siłownika.
Dokręcić momentem końcowym 180 – 210 Nm

Tam, gdzie to stosowne, zdjąć zabezpieczenie otworu CWS i
wstawić CWS w sposób opisany w części 5 — Wymiana CWS.

Wstawić stare lub nowe klocki hamulcowe i, jeżeli stosowne zespół
PWWI, ustawić luz roboczy i przetestować w sposób opisany w
części 3 — Wymiana klocków hamulcowych.

Rys 6.8

Rys 6.6

PRAWIDŁOWO NIEPRAWIDŁOWO

Rys 6.7
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Wymiana mostka

7
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Demontaż mostka
Wyjąć klocki hamulcowe oraz, tam gdzie zamontowany, zespół
PWWI, w sposób opisany w części 3 - Wymiana klocków
hamulcowych.

Podeprzeć mostek ręką i poluzować jego 4 śruby.
(rys. 7.1).  Wykręcić i wyrzucić te śruby (nie nadają się one do
ponownego użycia). Ostrożnie zdjąć mostek. (rys. 7.2)

UWAGA: Dopilnować, aby obudowa nie ześlizgnęła się z tulei
prowadzących.

Zapewnić, aby powierzchnia współpracująca obudowy była czysta.
Sprawdzić uszczelniacz przeciwpyłowy tulei prowadzącej na oznaki
uszkodzenia i czy jest bezpiecznie osadzony (rys. 7.3).  W
przypadku wątpliwości, wymienić, postępując według procedury
opisanej w części 11 - Wymiana tulei prowadzącej, uszczelniacza,
ustalacza i panewki.

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe umieszczenie A
oraz wszelkie uszkodzenia uszczelniacza, takie jak pęknięcia lub
rozdarcia B. (rys. 7.4)

Montaż mostka
Umieścić mostek na miejscu na obudowie hamulca, uważając, aby
nie uszkodzić uszczelniaczy tulei prowadzących. Podtrzymując
ciężar mostka, wkręcić jego 4 nowe śruby. 

UWAGA: W serwisie znajdują się alternatywne śruby ustalające
mostka. Dokręcić śruby z momentem określonym w części 13 -
Serwisowanie i specyfikacje. 
Wstawić klocki hamulcowe i, gdzie stosowne, zespół PWWI,
ustawić wstępny luz roboczy i przetestować w sposób opisany w
części 3 - Wymiana klocków hamulcowych.
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Rys 7.1

Rys 7.2

Rys 7.4Rys 7.3
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Wymiana obudowy i
wizualnego wskaźnika 

zużycia

8
str. 54 Demontaż zespołu obudowy
str. 54 Demontaż lub zachowanie wizualnego wskaźnika 

zużycia
str. 55 Montaż wizualnego wskaźnika zużycia
str. 55 Montaż zespołu obudowy
str. 56 Montaż nowych nasadek końcowych



Demontaż zespołu obudowy
Podeprzeć pojazd i zdemontować siłownik pneumatyczny, w
sposób opisany w części 6 - Wymiana hamulca.
Tam, gdzie stosowne, zdemontować CWS, w sposób opisany w
części 5 - Wymiana CWS.
Jeżeli zakładany jest oryginalny zespół obudowy, przesłonić otwór
montażowy CWS, aby zapobiec wniknięciu brudu do wnętrza
obudowy. Wyjąć klocki hamulcowe w sposób opisany w części 3 -
Wymiana klocków hamulcowych. Zdemontować mostek, w sposób
opisany w części 7 - Wymiana mostka.

WAŻNE: Należy zanotować numer zespołu hamulca, w celu
uzyskania prawidłowego zestawu serwisowego.

Ostrożnie zsunąć obudowę z tulei prowadzących, które są
przymocowane do kosza. (rys. 8.1). Tam, gdzie stosowne, przed
zdemontowaniem obudowy, doradza się przytrzymanie wizualnego
wskaźnika zużycia i sprężyny w miejscu (rys. 8.2). Zapobiega to
wyrzuceniu wskaźnika pod wpływem napięcia sprężyny, gdy
obudowa jest demontowana. Zadbać, aby wizualny wskaźnik
zużycia nie został uszkodzony.
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Wyczyścić i skontrolować kosz, czy nie ma oznak uszkodzenia lub
zużycia, zwracając szczególną uwagę na obszary oporowe klocka i
tuleje prowadzące (rys. 8.3).

W przypadku istnienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie
przydatności do dalszego użytku, wymienić tuleje prowadzące na
nowe, a jeżeli to konieczne - także kosz.
Wyczyścić i skontrolować tarczę hamulcową, w sposób opisany w
części 2 - Kontrole eksploatacyjne.

Wymiana wizualnego wskaźnika zużycia
Zwolnić przytrzymanie wałka wizualnego wskaźnika zużycia i
wysunąć wałek ze sprężyną z obudowy. Założyć nową sprężynę do
nowego wałka wskaźnika. Wsunąć wałek wskaźnika do obudowy i
przytrzymać jak przedtem.

Rys 8.1

Rys 8.2

Rys 8.3
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Ostrożnie wsunąć zespół obudowy na miejsce, na tuleje
prowadzące przymocowane do kosza (rys. 8.6)

OSTRZEŻENIE: Zachować ostrożność, aby,
podczas umieszczania zespołu obudowy na koszu,

nie uszkodzić uszczelniaczy tulei prowadzących.

Umieścić uszczelniacze tulei prowadzących na ustalaczach
obudowy (rys. 8.7).

Montaż zespołu obudowy
Delikatnie nasmarować wewnętrzną powierzchnię nowych
uszczelniaczy tulei prowadzących i założyć je na tuleje. Zapewnić,
aby obrzeże uszczelniacza przeciwpyłowego zostało prawidłowo
umieszczone na ustalaczu przymocowanym do kosza. (rys. 8.4)

Nałożyć smar na tuleję prowadzącą oraz otwory na tuleje
prowadzące w obudowie (rys. 8.5).

UWAGA: Należy używać wyłącznie smaru dostarczonego z
elementami/zestawami zamiennymi, albo smaru określonego przez
producenta pojazdu. W żadnym wypadku nie wolno stosować
smarów innego typu.

Rys 8.5

Rys 8.6

Meritor HVS Pneumatyczny hamulec tarczowy Elsa 195/225/250 55

Rys 8.4

Rys 8.7
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UWAGA: jeżeli nasadka jest wepchnięta poniżej podanego
minimum, może to ograniczyć pełny ruch zespołu obudowy.

Osiowy 195/225/250 - późniejsza konstrukcja
Promieniowy 225 - wszystkie poziomy
Używając miedzianego młotka i trzpienia z narzędzia serwisowego
Meritor MST 1000, ostrożnie wbijać nową nasadkę do obudowy,
aż będzie utrzymywać się samodzielnie (rys. 8.9)
Powtórzyć z drugą nasadką końcową.
Używając trzpienia z narzędzia serwisowego Meritor MST 1000
wbijać nasadki końcowe, aż do uzyskania wymiaru 1,75mm -
2,25mm (rys. 8.10).

UWAGA: Wymiary muszą być sprawdzane, w celu zapewnienia,
że nie przekroczą podanych wartości maksymalnych.
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Zapewnić, aby uszczelniacze były prawidłowo ulokowane na
ustalaczach kosza i obudowy. (rys. 8.8)
Przesunąć obudowę kilka razy w przód i wstecz, dla
skontrolowania jej gładkiego ruchu na tulejach prowadzących.

UWAGA: Podczas przesuwania ręką obudowy na kołkach
prowadzących, należy zachować ostrożność. Zbyt duża siła
mogłaby skutkować uszkodzeniem uszczelniaczy przeciwpyłowych
kołków prowadzących.

Montaż nowych nasadek końcowych
Aktualnie serwisowane hamulce istnieją w kilku odmianach
konstrukcyjnych. W celu założenia nowych nasadek końcowych,
należy postępować według właściwej, zamieszczonej poniżej,
procedury.

Osiowy 195/225/250 - wczesna konstrukcja 
Używając miedzianego młotka i trzpienia z narzędzia serwisowego
Meritor MST 1000, ostrożnie wbijać nową nasadkę do obudowy,
aż będzie utrzymywać się samodzielnie (rys. 8.9) 

Powtórzyć z drugą nasadką końcową. Używając trzpienia z
narzędzia serwisowego Meritor MST 1000 wbijać nasadki
końcowe, aż do uzyskania wymiarów 1,75mm - 2,25mm dla
krótkiej tulei prowadzącej (rys. 8.10) oraz 5,8mm - 6,4mm dla
długiej tulei prowadzącej (rys. 8.11).

UWAGA: Nasadki końcowe dla długiego i krótkiego kołka muszą
być założone z różnymi wymiarami, jak pokazano na rys. 8.10 dla
krótkiego kołka i rys. 8.11 dla długiego kołka. Wymiary muszą być
sprawdzane, w celu zapewnienia, że nie przekroczą podanych
wartości maksymalnych.

Rys 8.8

Rys 8.9

Rys 8.11Rys 8.10

2.25mm

1.75mm

6.4mm

5.8mm
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Rys 8.12

Rys 8.13

Gdy nasadki końcowe zostały prawidłowo zamocowane, sprawdzić
ponownie swobodę ruchu zespołu obudowy na tulejach
prowadzących.
Przesunąć obudowę kilka razy w przód i wstecz, dla
skontrolowania jej gładkiego ruchu na tulejach prowadzących.
Przesunąć obudowę, w celu sprawdzenia ułożenia uszczelniaczy
przeciwpyłowych (rys. 8.12).

Może być ono zidentyfikowane przez zapadnięcie się uszczelniacza
pod wpływem zmiany ciśnienia w mechanizmie kołka ślizgowego.

UWAGA: Podczas przesuwania ręką obudowy na kołkach
prowadzących, należy zachować ostrożność. Zbyt duża siła
mogłaby skutkować uszkodzeniem uszczelniaczy przeciwpyłowych
kołków prowadzących.

Zamontować mostek z powrotem, w sposób opisany w części 7 -
Wymiana mostka.

OSTRZEŻENIE: Zawsze używać nowych
sworzni/śrub mostka. Raz wykręcone, sworznie/śruby
mostka nie powinny być używane ponownie.

Zdemontować zacisk/ustalacz z wizualnego wskaźnika zużycia
(rys. 8.13) (jeśli dotyczy)

Tam, gdzie to stosowne, zdjąć zabezpieczenie otworu CWS i
wstawić CWS w sposób opisany w części 5 - Wymiana CWS.

Zamontować z powrotem siłownik pneumatyczny, w sposób
opisany w części 6 - Wymiana hamulca

Wstawić klocki hamulcowe i, gdzie stosowne, zespół PWWI,
ustawić wstępny luz roboczy i przetestować w sposób opisany w
części 3 - Wymiana klocków hamulcowych.
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Wymiana kosza
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Demontaż kosza

Podeprzeć pojazd i zdemontować siłownik pneumatyczny, w sposób
opisany w części 6 - Wymiana hamulca.

Tam, gdzie stosowne, zdemontować CWS, w sposób opisany w
części 5 - Wymiana CWS.
Jeżeli zakładany jest oryginalny zespół obudowy, przesłonić otwór
montażowy CWS, aby zapobiec wniknięciu brudu do wnętrza
obudowy.
Wyjąć klocki hamulcowe w sposób opisany w części 3 - Wymiana
klocków hamulcowych.
Zdemontować mostek, w sposób opisany w części 7 - Wymiana
mostka.
Zdemontować zespół obudowy, w sposób opisany w części 8 -
Wymiana obudowy.

UWAGA: Tam, gdzie stosowne, przed demontażem zalecamy
zanotować pozycję tulei prowadzącej KRÓTKIEJ i DŁUGIEJ lub o
średnicy WIĘKSZEJ i MNIEJSZEJ w oryginalnym koszu (rys. 9.1).
Zapewni to, że tuleje prowadzące będą zamontowane do nowego
kosza na prawidłowych pozycjach.

Jeżeli uszczelniacze przeciwpyłowe tulei prowadzącej pozostają na
koszu po demontażu obudowy, ostrożnie odłączyć uszczelniacze z
ich miejsc i zsunąć je z tulei prowadzących (rys. 9.2). Wyrzucić stare
uszczelniacze tulei prowadzących

UWAGA: W niektórych zastosowaniach wykorzystywane są jako
oryginalne wyposażenie dwuczęściowe tuleje prowadzące ze stali
nierdzewnej (rys. 9.3).
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Wykręcić i wyrzucić śruby tulei prowadzących utrzymujące je w
koszu. (rys. 9.4) - W razie konieczności, ostrożnie uwolnić tuleje
prowadzące z ich miejsc w koszu, używając młotka gumowego lub
wykonanego z miękkiego metalu.

Rys 9.1

Rys 9.2

Rys 9.4
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Rys 9.3

1

2



Rys 9.5

Rys 9.6

Czyszczenie i kontrola
Sprawdzić całość uszczelniaczy tłoczków. Nie powinny nosić oznak
uszkodzenia ani budzić żadnych obaw. W przypadku uszkodzenia,
powinny być wymienione w sposób opisany w części 10.
Wyczyścić i skontrolować wyjęte z kosza tuleje prowadzące. Jeżeli
istnieją ślady uszkodzenia, zużycia lub korozji, zastąpić je nowymi,
w sposób opisany w części 11.

UWAGA: W przypadku ponownego użycia oryginalnych
dwuczęściowych tulei prowadzących ze stali nierdzewnej (rys. 9.3)
należy zapewnić, by sekcje ustalające osłony przed kurzem (1)
zostały prawidłowo zamontowane na tulejach prowadzących (2),
jeśli zostały one wcześniej zdjęte podczas demontażu tych tulei. 

UWAGA: Jeśli następuje wymiana tulei prowadzących,
niefabryczne zestawy serwisowe Meritor zawierają
konwencjonalne, jednoczęściowe tuleje prowadzące, które są
całkowicie zamienne z tulejami dwuczęściowymi.

Usunąć stary smar z otworów tulei prowadzących w obudowie i
skontrolować panewki oraz ustalacze uszczelniaczy. Jeżeli istnieją
ślady uszkodzenia, zużycia lub korozji, zastąpić panewki i ustalacze
nowymi, w sposób opisany w części 11, lub zespół obudowy, w
sposób opisany w części 8.

PRZESTROGA: Należy zapewnić, aby wszelki
smar, usuwany z zespołu lub jego elementów, jak
również zanieczyszczone szmaty, były usuwane z

zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie
ochrony środowiska.

Montaż nowego kosza
Umieścić prawidłowo nowy kosz na osi pojazdu i przymocować
nowymi śrubami ustalającymi. Dokręcić śruby z momentem
określonym przez producenta pojazdu.
Delikatnie przesmarować tuleje prowadzące smarem
dostarczonym w zestawie serwisowym (rys. 9.5).

UWAGA: Należy używać wyłącznie smaru dostarczonego z
elementami/zestawami zamiennymi, albo smaru określonego przez
producenta pojazdu. W żadnym wypadku nie wolno stosować
smarów innego typu.

Umieścić tuleje prowadzące w nowym koszu i luźno utrzymać
dostarczoną nową śrubą tulei prowadzącej. 
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UWAGA: Zadbać, tam gdzie stosowne, aby tuleje prowadzące
DŁUGA i KRÓTKA lub o średnicy WIĘKSZEJ i MNIEJSZEJ były
założone do kosza w prawidłowych pozycjach.

Dokręcić nowe śruby kołków prowadzących z momentem
400 - 420Nm, jak podano w części 13 - Serwisowanie i

specyfikacje.

Delikatnie nasmarować wewnętrzną powierzchnię nowych
uszczelniaczy tulei prowadzących smarem i zadbać, aby zostały
prawidłowo umieszczone na koszu (rys. 9.6). Nałożyć smar na
tuleję prowadzącą oraz otwory na tuleje prowadzące w obudowie. 

UWAGA: Należy używać wyłącznie smaru dostarczonego z
elementami/zestawami zamiennymi, albo smaru określonego przez
producenta pojazdu. W żadnym wypadku nie wolno stosować
smarów innego typu.

9 Wymiana kosza



Ostrożnie wsunąć zespół obudowy na miejsce, na tuleje
prowadzące przymocowane do kosza.  Umieścić uszczelniacze
przeciwpyłowe tulei prowadzących na ustalaczach obudowy (rys.
9.7). 

UWAGA: Zachować ostrożność, aby, podczas umieszczania
obudowy na koszu, nie uszkodzić uszczelniaczy przeciwpyłowych
tulei prowadzących.

Zapewnić, aby uszczelniacze były prawidłowo ulokowane na
ustalaczach kosza i obudowy (rys. 9.8). Utrzymać przez chwilę
obudowę w miejscu, aby umożliwić wydostanie się uwięzionego
powietrza z uszczelniaczy przeciwpyłowych.
Przesunąć obudowę kilka razy w przód i wstecz, dla
skontrolowania gładkiego ruchu tulei prowadzących.

Przesunąć obudowę, w celu sprawdzenia położenia uszczelniaczy
przeciwpyłowych (rys. 9.9).

Używając dostarczonych nowych śrub mostka, zamontować go z
powrotem, w sposób opisany w części 7 - Wymiana mostka.

PRZESTROGA: 
Zawsze używać nowych śrub mostka. Raz

wykręcone, śruby mostka nie mogą być używane ponownie.

Tam, gdzie stosowne, założyć CWS, w sposób opisany w części 5 -
Wymiana CWS.

Zamontować z powrotem siłownik pneumatyczny, w sposób
opisany w części 6 - Wymiana hamulca

Wstawić klocki hamulcowe i, gdzie stosowne, zespół PWWI,
ustawić wstępny luz roboczy i przetestować w sposób opisany w
części 3 - Wymiana klocków hamulcowych.
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Rys. 9.7

Rys. 9.8

Rys. 9.9

9 Wymiana kosza
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Wymiana głowicy i
uszczelniacza

przeciwpyłowego tłoczka

10
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str. 64 Wymiana głowicy tłoczka
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Wymiana głowicy i uszczelniacza przeciwpyłowego
tłoczka
Wyjąć klocki hamulcowe w sposób opisany w części 3 - Wymiana
klocków hamulcowych.

Używając trzonka regulatora ręcznego, rozsunąć zespoły tłoczków
na ok. 40 mm. (Rys. 10.1 i 10.2).

Rozsunięcie zespołów tłoczków ułatwia wyjęcie uszczelniaczy
przeciwpyłowych tłoczków oraz, tam gdzie to konieczne, głowic
tłoczków.

UWAGA: de-regulacja wymaga wyższego momentu obrotowego
niż regulacja.

OSTRZEŻENIE: Zawsze należy ostrożnie de-
regulować/ regulować hamulec ręką uzbrojoną w

odpowiedni klucz. Nigdy nie należy przekraczać
maksymalnego momentu obrotowego 40 Nm w dowolnym
kierunku i NIGDY nie wolno korzystać z narzędzi o napędzie
mechanicznym.

Wyjęcie uszczelniacza tłoczka
Zdjąć i wyrzucić uszczelniacze przeciwpyłowe tłoczków.
Wyczyścić głowice tłoczków oraz ustalacze obudowy odpowiednim
środkiem czyszczącym do hamulców.

Sprawdzić, czy nie występuje uszkodzenie lub nadmierna korozja
głowic tłoczków. Jeżeli istnieją jakieś wątpliwości, co do ich
przydatności do dalszego użytku, należy zastąpić je nowymi
postępując według opisanej poniżej procedury wymiany głowicy
tłoczka.

Sprawdzić stan ustalaczy uszczelniaczy przeciwpyłowych tłoczków i
wałków tłoczków. Jeżeli widoczne jest uszkodzenie, nadmierna
korozja lub zużycie, zespół obudowy lub zespół hamulca powinien
być wymieniony, w sposób opisany w części 8 - Wymiana
obudowy lub w części 6 - Wymiana hamulca.

UWAGA: Nie ma konieczności demontażu głowic tłoczków dla
wymiany uszczelniaczy przeciwpyłowych.

Wymiana głowicy tłoczka
Ostrożnie zbić głowice tłoczków z wałków tłoczków (rys. 10.3).
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PRZESTROGA:  Nie używać nadmiernej siły lub
uderzeń ciężkiego młotka do zdejmowania głowic

tłoczków. Nie uszkodzić wałków tłoczków. Jeżeli wałki tłoczków
zostały uszkodzone podczas zdejmowania głowic tłoczków,
powinien być wymieniony zespół obudowy lub zespół hamulca.

Rys 10.1

Rys 10.2

Rys 10.3
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Rys 10.5

Rys 10.6

Rys 10.7

Rys 10.4

Wałki tłoczków zawierają pierścień ustalający A (rys. 10.4).

Umieścić nową głowicę tłoczka na wałku tłoczka i, w celu
umocowania, mocno wcisnąć (rys. 10.5). Powtórzyć dla głowicy
drugiego tłoczka.

Założenie nowych uszczelniaczy przeciwpyłowych
tłoczka
Delikatnie przesmarować wałki tłoczków smarem dostarczonym w
zestawie.

UWAGA: Należy używać wyłącznie smaru dostarczonego z
elementami/zestawami zamiennymi, albo smaru określonego przez
producenta pojazdu. W żadnym wypadku nie wolno stosować
smarów innego typu.

Meritor HVS Pneumatyczny hamulec tarczowy Elsa 195/225/250 65

OSTRZEŻENIE: Podczas zakładania nowych
uszczelniaczy tłoczków, nie stosować żadnego

smaru dla ułatwienia montażu. Dłonie powinny być czyste i
wolne od smaru. Zlekceważenie tej instrukcji może
powodować przedwczesne uszkodzenie uszczelniaczy
tłoczków.

Ostrożnie nałożyć jeden z nowych uszczelniaczy przez głowicę
tłoczka. (rys. 10.6)

Na tym etapie nie wstawiać obrzeża uszczelniacza do rowka
ustalającego w obudowie hamulca.

Ostrożnie włożyć uszczelniacz przeciwpyłowy do rowka w głowicy
tłoczka.  Dopilnować, aby uszczelniacz był prawidłowo osadzony w
rowku na obrzeżu. (rys. 10.7).
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Następnym etapem jest rozciągnięcie uszczelniacza dwoma
palcami. (rys. 10.8)

Nałożyć rozciągnięty uszczelniacz przeciwpyłowy i umieścić w
rowku ustalacza w obudowie hamulca. (rys. 10.9)
Bardzo ważne jest, aby uszczelniacz był założony prawidłowo.
Najlepiej uzyskać to obracając uszczelniacz i sprawdzając
równomierne układanie się obrzeża w rowkach ustalaczy obudowy.
(rys. 10.10)

Rysunek 10.11 pokazuje nieprawidłowo założony uszczelniacz
przeciwpyłowy. Obrzeże nie jest w pełni umieszczone w ustalaczu
obudowy. 

Zadbać, aby wypustka ustalacza była ustawiona w sposób
pozwalający na łatwy dostęp do niej i możliwość posłużenia się
nią, jak pokazano na rys. 10.12.

Powtórzyć operację dla uszczelniacza przeciwpyłowego drugiego
tłoczka. 
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De-regulować hamulec i wstawić z powrotem klocki hamulcowe
oraz, tam gdzie stosowne, zespół PWWI, ustawić wstępny luz
roboczy i przetestować w sposób opisany w części 3 - Wymiana
klocków hamulcowych.

Rys 10.11 Rys 10.12

Rys 10.8

Rys 10.10Rys 10.9
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Wymiana tulei prowadzącej,
uszczelniacza, ustalacza i

panewki

11
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str. 69 Demontaż okrągłych panewek tulei prowadzącej

str. 70 Demontaż owalnej panewki tulei prowadzącej

str. 71 Montaż owalnej panewki tulei prowadzącej
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str. 74 Demontaż tulei prowadzących oraz uszczelniaczy tulei
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str. 76 Montaż nowych nasadek końcowych



WAŻNE: Należy zanotować numer zespołu hamulca, w celu
uzyskania prawidłowego zestawu serwisowego.

Wyjąć klocki hamulcowe w sposób opisany w części 3 - Wymiana
klocków hamulcowych.
Tam, gdzie stosowne, zdemontować CWS, w sposób opisany w
części 5 - Wymiana CWS.
Zasłonić otwór montażowy CWS, w celu zapobieżenia wniknięciu
brudu do wnętrza obudowy.
Zdemontować mostek, w sposób opisany w części 7 - Wymiana
mostka.
Zdemontować zespół obudowy, w sposób opisany w części 8 -
Wymiana obudowy.

Przenieść obudowę hamulca na odpowiedni stół warsztatowy.
Sprawdzić całość uszczelniaczy tłoczków. Nie powinny nosić oznak
uszkodzenia ani budzić żadnych obaw. W przypadku uszkodzenia,
powinny one być wymienione w sposób opisany w części 10 -
Wymiana głowicy i uszczelniacza przeciwpyłowego tłoczka.
Wyjąć nasadki końcowe tulei prowadzących przez ostrożne
wyciągnięcie z otworów tulei prowadzących lub przedziurawienie i
podważenie (rys. 11.1).
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Panewki i ustalacze tulei prowadzących
Opis
Istnieją alternatywne konfiguracje tulei prowadzących, które można
spotkać w hamulcach tarczowych Elsa 195/225/250.

UWAGA: W niektórych zastosowaniach wykorzystywane są jako
oryginalne wyposażenie dwuczęściowe tuleje prowadzące ze stali
nierdzewnej (rys. 11.2). Natomiast niefabryczne zestawy
serwisowe Meritor zawierają konwencjonalne, jednoczęściowe
tuleje prowadzące, które są całkowicie zamienne z tulejami
dwuczęściowymi, a ich wymiana odbywa się zgodnie z
odpowiednimi procedurami podanymi w tym punkcie.

Hamulce osiowe i portalowe zawierają układ krótkiej i długiej
tulei prowadzącej.
Długa tuleja prowadząca używa dwóch okrągłych panewek
plastykowych (rys. 11.3).

Krótka tuleja prowadząca używa pojedynczej, owalnej panewki z
brązu (rys. 11.4).

Rys 11.3

Rys 11.4

Strona
nasadki
końcowej

Strona
nasadki
końcowej
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Rys 11.1

Rys 11.2



Hamulce promieniowe zawierają 2 długie tuleje prowadzące.
Jedna tuleja prowadząca używa dwóch okrągłych panewek
plastykowych (rys. 11.5).

Druga tuleja prowadząca używa dwóch owalnych panewek z brązu
(rys. 11.6)

UWAGA: Proces wyjmowania okrągłych plastykowych panewek
tulei prowadzących z obudowy będzie miał miejsce w tym samym
czasie, co wyjęcie ustalacza uszczelniacza przeciwpyłowego, który
jest wprasowany do wlotu otworu obudowy na tuleję prowadzącą. 

Rys 11.5

Rys 11.6

Rys 11.7

Rys 11.8
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WAŻNE: Nie jest to prawdziwe w przypadku wyjmowania
owalnych panewek z brązu. Ze względu na obecność krawędzi
(rys. 11.7) panewka musi być wyjmowana z przeciwnego kierunku,
niż okrągłe plastykowe panewki tulei prowadzących.

Demontaż okrągłych plastykowych panewek tulei
prowadzących
W celu wyjęcia okrągłych panewek. Za pomocą oprawki narzędzia
serwisowego Meritor CVS MST 1000, wycisnąć lub zsunąć tuleje z
obudowy wraz z
elementem ustalającym eliminatora pyłu, w sposób pokazany na
rys. 11.8.

Strona
nasadki
końcowej

Strona
nasadki
końcowej

11 Wymiana tulei prowadzącej, uszczelniacza, ustalacza i panewki



Demontaż owalnej panewki tulei prowadzącej
Wyjąć ustalacz uszczelniacza tulei prowadzącej używając
odpowiedniej dźwigni (rys. 11.9).

UWAGA: Ważne jest zapewnienie prawidłowego wyrównania
nowych panewek. Wycięcia w panewce są wyrównane w
płaszczyźnie poziomej między 2 otworami tulei prowadzących. (rys.
11.10)

Przed demontażem, sprawdzić wyrównanie owalnych tulei i
oznaczyć obudowę w taki sposób, aby nowe panewki mogły być
prawidłowo wyrównane przed zamocowaniem. (rys. 11.11)

Używając narzędzia serwisowego Meritor MST 1023, wycisnąć lub
wyciągnąć panewkę z obudowy (rys. 11.12).

UWAGA: Panewki owalne muszą być wypychane w kierunku
strony otworu z nasadką końcową (rys. 11.13).
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Rys 11.9

Rys 11.10

Rys 11.11

Rys 11.12

Rys 11.13

USTALACZ USZCZELNIACZA TULEI PROWADZĄCEJ
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Rys 11.14

Rys 11.15

Rys 11.16 Rys 11.17

9.2 - 9.6mm

UWAGA: Wyczyścić otwory tulei prowadzących odpowiednim
środkiem czyszczącym do hamulców. Skontrolować stan otworów
na obecność zużycia, korozji lub uszkodzenia. Jeżeli istnieją jakieś
wątpliwości co do dalszej przydatności, wymienić zespół obudowy
na nowy.

Montaż owalnej panewki tulei prowadzącej 
Hamulce osiowe
Wyrównać nową owalną panewkę z brązu ze znakami na
obudowie (rys. 11.14).

UWAGA: Panewka musi być zamontowana w obudowie od strony
siłownika.

Założyć narzędzie serwisowe Meritor MST 1000 i MST 1023 i
wstawić nową panewkę do otworu w obudowie (rys. 11.15).

Używanie pozostałych części narzędzia serwisowego Meritor MST
1000.
Wsunąć owalną panewkę do otworu tulei prowadzącej na
głębokość między 9,2 i 9,6 mm od końca otworu po stronie
ustalacza uszczelniacza tulei prowadzącej (rys. 11.16 i 11.17).

Panewka musi być zamontowana w obudowie od strony siłownika.
Nie wciągać panewki, gdyż to może uszkodzić jej krawędź i
uniemożliwić włożenie tulei prowadzącej.

Meritor HVS Pneumatyczny hamulec tarczowy Elsa 195/225/250 71

11 Wymiana tulei prowadzącej, uszczelniacza, ustalacza i panewki



Hamulce promieniowe

UWAGA: Obie panewki muszą być włożone do obudowy od
strony siłownika (rys. 11.19 i 11.21). Nie wciągać panewek, gdyż
to może uszkodzić ich krawędzie i uniemożliwić włożenie tulei
prowadzących.

Umieścić nowe owalne panewki w obudowie i zadbać, aby
wycięcia na krawędzi panewki były wyrównane ze znakami na
obudowie (rys. 11.18). Używając narzędzi serwisowych Meritor
MST 1000 i MST 1023, wsunąć panewkę do otworu na tuleję
prowadzącą na głębokość pomiędzy 9,2 i 9,6mm od powierzchni
końcowej obudowy (strona ustalacza uszczelniacza w otworze)
(rys. 11.19). 
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Umieścić drugą panewkę w obudowie i znowu zapewnić, aby
wycięcia na krawędzi panewki zrównały się ze znakami na
nadlewie tulei prowadzącej (rys. 11.20).
Używając narzędzi serwisowych Meritor MST 1000 i MST 1023,
wsunąć panewkę do otworu na tuleję prowadzącą.

Prawidłowa pozycja panewki może być potwierdzona przez
zmierzenie odległości od tej samej powierzchni końcowej obudowy
(strona ustalacza uszczelniacza w otworze) do spodniej krawędzi
drugiej panewki. 
Powinna ona wynosić 83,8 - 84,2mm, (rys. 11.21).

Rys 11.18

Rys 11.19

Rys 11.20

Rys 11.21

9.2mm
9.6mm

83.8mm
84.2mm
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Rys 11.24

Powtórzyć ten proces dla drugiej panewki, lecz wstawiać panewkę
do otworu od strony nasadki końcowej.
Prawidłowa pozycja panewki może być potwierdzona przez
zmierzenie odległości od tej samej powierzchni końcowej obudowy
(strona ustalacza uszczelniacza w otworze) do spodu drugiej
panewki. 
Powinna ona wynosić 83,8 - 84,2mm, (rys. 11.24).

Montaż nowego ustalacza uszczelniacza
przeciwpyłowego
Używając narzędzia serwisowego Meritor MST1000, umieścić
ustalacz na odpowiednim trzpieniu (rys. 11.25).

Rys 11.22

Rys 11.23 Rys 11.25

83.8mm
84.2mm

Montaż okrągłych panewek tulei prowadzącej
Hamulce osiowe i promieniowe
Umieścić jedną z nowych panewek na odpowiednim trzpieniu z
narzędzia serwisowego Meritor MST 1000.
Wstawić do otworu obudowy od strony ustalacza uszczelniacza
tulei prowadzącej (rys. 11.22).

Wsunąć panewkę do otworu tulei prowadzącej na głębokość
między 7,2 i 7,6 mm mierzoną od powierzchni końcowej obudowy
(strona ustalacza uszczelniacza przeciwpyłowego w otworze) (rys.
11.23).

PRZESTROGA: Nie stosować nadmiernej siły
podczas wsuwania panewki do obudowy, gdyż

może to skutkować uszkodzeniem panewki.
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Montaż ustalacza tulei prowadzącej - panewka
owalna 
Umieścić ustalacz na obudowie przy pomocy pozostałych
przydatnych części narzędzia serwisowego, wciągać ustalacz do
otworu tulei prowadzącej, aż jego płaska powierzchnia znajdzie się
w odległości 4,65 do 5,15mm od końca otworu tulei prowadzącej
(rys. 11.26).

Montaż ustalacza tulei prowadzącej - panewka
okrągła
Umieścić ustalacz na obudowie przy pomocy pozostałych
przydatnych części narzędzia serwisowego, wciągać ustalacz do
otworu tulei prowadzącej, aż jego płaska powierzchnia znajdzie się
w odległości 4,65 do 5,15mm od końca otworu tulei prowadzącej
(rys. 11.27).

PRZESTROGA: Nie stosować nadmiernej siły
podczas wciągania ustalaczy do otworu, gdyż może

to skutkować uszkodzeniem panewki lub ustalacza.
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Wyjmowanie tulei prowadzących i uszczelniaczy
przeciwpyłowych
Ostrożnie odłączyć uszczelniacze przeciwpyłowe z ich miejsc w
koszu i zsunąć z tulei prowadzących (rys. 11.28)

UWAGA: Możliwe, że uszczelniacze przeciwpyłowe tulei
prowadzących pozostaną przytwierdzone do ustalaczy obudowy
hamulca i przez to wyjęte z obudową.

Zanotować, tam gdzie właściwe, pozycje na koszu tulei DŁUGIEJ i
KRÓTKIEJ lub o średnicy WIĘKSZEJ i MNIEJSZEJ, w celu
zapewnienia, że nowe tuleje prowadzące będą prawidłowo
ulokowane w zespole.

Wykręcić śruby tulei prowadzących utrzymujące je w koszu (rys.
11.29). W razie konieczności, ostrożnie uwolnić tuleje prowadzące
z ich miejsc w koszu, używając młotka gumowego lub wykonanego
z miękkiego metalu.

Rys 11.26

Rys 11.27

Rys 11.28

Rys 11.29
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Rys 11.30

Rys 11.31

Rys 11.32

Wyczyścić powierzchnie styku tulei prowadzących oraz
nagwintowane otwory w koszu. Sprawdzić zużycie. W razie
wątpliwości co do dalszej przydatności, wymienić kosz, w sposób
opisany w części 9 - Wymiana kosza.

Montaż nowych tulei prowadzących 
Umieścić nowe tuleje prowadzące w prawidłowej pozycji w koszu i
przymocować dostarczonymi nowymi śrubami tulei prowadzącej.

UWAGA: Zapewnić, aby tuleje prowadzące DŁUGA i KRÓTKA lub
o średnicy WIĘKSZEJ i MNIEJSZEJ znalazły się w prawidłowej
konfiguracji na koszu.

Dokręcić nowe śruby kołków prowadzących z momentem
400 - 420Nm, jak podano w części 13 - Serwisowanie i

specyfikacje.

Delikatnie przesmarować nowe tuleje prowadzące oraz ich
uszczelniacze przeciwpyłowe, tylko po wewnętrznej stronie.

UWAGA: Należy używać wyłącznie smaru dostarczonego z
elementami/zestawami zamiennymi, albo smaru określonego przez
producenta pojazdu. W żadnym wypadku nie wolno stosować
smarów innego typu.

Założenie nowych uszczelniaczy przeciwpyłowych  
Przesunąć uszczelniacze przeciwpyłowe po tulejach prowadzących,
zapewnić umieszczenie obrzeża uszczelniacza w rowku ustalacza
w koszu. (rys. 11.30 i 11.31).

Nałożyć smaru do otworów na tuleje prowadzące w obudowie.

UWAGA: Należy używać wyłącznie smaru dostarczonego z
elementami/zestawami zamiennymi, albo smaru określonego przez
producenta pojazdu. W żadnym wypadku nie wolno stosować
smarów innego typu.

Ostrożnie wsunąć zespół obudowy na miejsce, na tuleje
prowadzące przymocowane do kosza (rys. 11.32). Jeśli dotyczy,
pamiętać o włożeniu wizualnego wskaźnika zużycia i sprężyny.

UWAGA: Zachować ostrożność, aby podczas umieszczania
obudowy na koszu, nie uszkodzić uszczelniaczy przeciwpyłowych
tulei prowadzących.
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Ulokować obrzeża uszczelniaczy przeciwpyłowych tulei
prowadzących w rowkach ustalaczy obudowy (rys. 11.33)
Zapewnić, aby uszczelniacze były prawidłowo ulokowane na
ustalaczach kosza i obudowy (rys. 11.34).
Przesunąć obudowę kilka razy w przód i wstecz, dla
skontrolowania gładkiego ruchu tulei prowadzących.

UWAGA: Podczas przesuwania ręką obudowy na kołkach
prowadzących, należy zachować ostrożność. Zbyt duża siła
mogłaby skutkować uszkodzeniem uszczelniaczy przeciwpyłowych
kołków prowadzących.

PRZESTROGA: Podczas kontroli gładkiego ruchu
tulei prowadzących, należy uważać na palce rąk.

Montaż nowych nasadek końcowych
Aktualnie serwisowane hamulce istnieją w kilku odmianach
konstrukcyjnych. W celu założenia nowych nasadek końcowych,
należy postępować według właściwej, zamieszczonej poniżej,
procedury.

Osiowy 195/225/250 - wczesna konstrukcja 
Używając miedzianego młotka i trzpienia z narzędzia serwisowego
Meritor MST 1000, ostrożnie wbijać jedną z nowych nasadek
końcowych do obudowy, aż będzie utrzymywać się samodzielnie
(rys. 11.35). Powtórzyć dla drugiej nasadki końcowej. Używając
trzpienia z narzędzia serwisowego Meritor MST 1000 wbijać
nasadki końcowe, aż do uzyskania wymiarów 1,75mm - 2,25mm
dla krótkiej tulei prowadzącej (rys. 11.36) oraz 6,4mm - 5,8mm
dla długiej tulei prowadzącej (rys. 11.37).
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UWAGA:Nasadki końcowe dla długiego i krótkiego kołka muszą
być założone z różnymi wymiarami, jak pokazano na rys. 11.36 dla
krótkiego kołka i rys. 11.37 dla długiego kołka. Wymiary muszą
być sprawdzane, w celu zapewnienia, że nie przekroczą podanych
wartości maksymalnych.

Rys 11.36

Rys 11.33

Rys 11.35

Rys 11.37

Rys 11.34
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Osiowy 195/225/250 - późniejsza konstrukcja
Promieniowy 225 - wszystkie poziomy
Używając miedzianego młotka i trzpienia z narzędzia serwisowego
Meritor MST 1000, ostrożnie wbijać nową nasadkę do obudowy,
aż będzie utrzymywać się samodzielnie (rys. 11.35)
Powtórzyć z drugą nasadką końcową.
Używając trzpienia z narzędzia serwisowego Meritor MST 1000
wbijać nasadki końcowe, aż do uzyskania wymiaru 1,75mm -
2,25mm (rys. 11.36).

UWAGA: Wymiary muszą być sprawdzane, w celu zapewnienia,
że nie przekroczą podanych wartości maksymalnych.

Gdy nasadki końcowe zostały prawidłowo zamocowane, sprawdzić
ponownie swobodę ruchu zespołu obudowy na tulejach
prowadzących.
Przesunąć obudowę kilka razy w przód i wstecz, dla
skontrolowania jej gładkiego ruchu na tulejach prowadzących.
Przesunąć obudowę, w celu sprawdzenia położenia uszczelniaczy
przeciwpyłowych.
(rys. 11.38).

UWAGA: Podczas przesuwania ręką obudowy na kołkach
prowadzących, należy zachować ostrożność. Zbyt duża siła
mogłaby skutkować uszkodzeniem uszczelniaczy przeciwpyłowych
kołków prowadzących.

Zamontować mostek z powrotem, w sposób opisany w części 7 -
Wymiana mostka.

PRZESTROGA: Zawsze używać nowych śrub
mostka. Raz wykręcone, śruby mostka nie powinny

być używane ponownie.

Zdjąć zabezpieczenie otworu CWS i wstawić z powrotem CWS, w
sposób opisany w części 5 - Wymiana CWS.

Zamontować z powrotem siłownik pneumatyczny, w sposób
opisany w części 6 - Wymiana hamulca

Wstawić klocki hamulcowe i, gdzie stosowne, zespół PWWI,
ustawić wstępny luz roboczy i przetestować w sposób opisany w
części 3 - Wymiana klocków hamulcowych.

Rys 11.38
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Regeneracja i wymiana 
tarczy hamulcowej.

12
str. 80 Regeneracja i wymiana tarczy hamulcowej Elsa 195, 225

i 250



Maksymalne dopuszczalne zużycie tarczy
hamulcowej rys. 12.2

Dopuszcza się zużycie tarczy hamulcowej do minimalnej grubości
B, pod warunkiem, że maksymalne zużycie dowolnej powierzchni
tarczy nie jest większe niż 3mm.  Gdy z obu stron tarczy
uzyskiwane jest równe zużycie, tarcza utrzymuje środkową pozycję
między oporami kosza. Luz między tarczą i koszem, F, nie może
przekraczać 5,15mm (hamulce 195) lub 5,5mm (hamulce
225/250).

Nierówne zużycie tarczy hamulcowej rys. 12.3

W wielu przypadkach, gdy zachodzi nierówne zużycie D,
wymagana jest wymiana tarczy hamulcowej, przed zużyciem się
do minimalnej grubości B. W przypadku nierównego zużycia tarczy
hamulcowej, ważne jest, aby odstęp między tarczą i oporami
kosza, F, nie przekroczył: 5,15mm (hamulce 195)

5,5mm (hamulce 225/250)

Sekcja ta objaśnia bezpieczne praktyki robocze przy wystąpieniu
ograniczeń trwałości tarczy hamulcowej hamulców
pneumatycznych Meritor HVS ELSA-195, 225 i 250, o grubości
tylnej płytki klocka hamulcowego 9mm lub większej.

Wymiarowany detal 195 225/250
Grubość nowej tarczy - A 45mm 45mm

Minimalna grubość tarczy do 

regeneracji 41mm         41mm

Minimalna grubość całkowicie 

zużytej tarczy - B 39mm         39mm

Grubość tylnej płyty klocka 9mm 9mm

Rozstaw kosza tarczy - C 49,3mm      50mm

Minimalna grubość materiału ciernego 3mm 3mm

Luz nowej tarczy - E 2,15mm ,     5mm

Stan nowej tarczy hamulcowej rys 12.1

Nominalna maksymalna grubość tarczy hamulcowej (nowej)
wynosi A.

Rozstaw szczeliny na tarczę między oporami kosza zespołu
hamulca wynosi nominalnie C.

Dlatego też, jeżeli tarcza hamulcowa znajduje się pośrodku opór
kosza, zapewniony jest równy nominalny luz E z każdej strony
tarczy.

Jednak, ze względu na tolerancje, tarcza hamulcowa nie zawsze
znajduje się pośrodku szczeliny utworzonej przez opory kosza i
może to skutkować koniecznością wymiany tarczy przed jej
zużyciem się do grubości minimalnej.
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PRZESTROGA: Wymiany tarcz hamulcowych
należy zawsze dokonywać jednocześnie w obu

kołach na danej osi. Używać tylko tarcz hamulcowych, które
zostały zatwierdzone przez producenta pojazdu.

OSTRZEŻENIE: Zignorowanie tych zaleceń
mogłoby skutkować poważnym defektem zespołu

końcowego koła ze względu na uszkodzenie cieplne
wywołane stycznością tylnej płyty klocka hamulcowego z
tarczą hamulcową.
Zużycie tylnej płyty klocka hamulcowego do grubości, przy
której możliwe jest jej uwięzienie między oporami kosza i
tarczą hamulcową, mogłoby spowodować w najlepszym razie
zablokowanie koła, a wypadnięcie płytki z zespołu hamulca
w najgorszym razie.

Jeżeli zalecenia te nie są przestrzegane, powoduje to
odrzucenie wszelkich roszczeń gwarancyjnych, a firma
Meritor HVS nie może być odpowiedzialna za zaniedbanie
operatora.
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Serwisowanie i specyfikacje
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str. 84 Harmonogramy serwisowania, specyfikacje smaru i 

momenty obrotowe dokręcania.



Serwisowanie 
Chociaż nie jest wymagana rutynowa konserwacja hamulców,
ważne jest przeprowadzanie w określonych interwałach poniższych
kontroli lub tych opisanych w podręczniku producenta pojazdu. 

Co 3 miesiące lub co 20 000 km. 
Powinna być dokonana wizualna ocena pozostałej żywotności
klocków hamulcowych. Tam, gdzie do hamulca wbudowany jest
wizualny wskaźnik zużycia klocków hamulcowych, zapewnia on
szybką i prostą metodę oceny pozostałego okresu użytkowania
klocka. Klocki hamulcowe powinny być wymienione, gdy grubość
okładziny ciernej spadnie do 3,0 mm. 
Należy wizualnie skontrolować ogólny stan zespołu hamulca na
obecność uszkodzeń lub korozji, zwracając szczególną uwagę na
kołek prowadzący i uszczelniacze przeciwpyłowe tłoczków. Jeżeli
istnieją jakieś wątpliwości co do dalszej przydatności,
wymienić/naprawić zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. 

Co 12 miesięcy 
Zdjąć koła i wyjąć klocki hamulcowe w sposób opisany w części 3
- Wymiana klocków hamulcowych. Skontrolować tuleje
prowadzące oraz uszczelniacze tłoczków i upewnić się, że są one
nieuszkodzone i dobrze ulokowane. Jeżeli któryś z uszczelniaczy
przeciwpyłowych jest odłączony lub uszkodzony, stosowny obszar
hamulca powinien być rozmontowany, a części sprawdzone na
obecność korozji lub uszkodzenia. Wymienić/naprawić zgodnie z
zaleceniami producenta pojazdu. 
Przeprowadzić kontrole eksploatacyjne opisane w części 2
podręcznika.
Jeżeli istnieją jakieś wątpliwości co do dalszej przydatności do
użytku, wymienić części na nowe.
Sprawdzić tarczę hamulcową na oznaki silnego wyżłobienia,
pęknięć lub korozji, jak przedstawiono to w Kontrolach
eksploatacyjnych w części 2, oraz sprawdzić czy jej grubość jest
zgodna z tą podaną szczegółowo w części 12 - Regeneracja i
wymiana tarczy hamulcowej lub w zaleceniach producenta
pojazdu. W razie konieczności, wymienić.

PRZESTROGA:  Wymiany klocków hamulcowych
należy zawsze dokonywać jednocześnie w obu

kołach na danej osi. Używać tylko klocków hamulcowych,
które zostały zatwierdzone przez producenta pojazdu. 
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PRZESTROGA:  Wymiany tarcz hamulcowych
należy zawsze dokonywać jednocześnie w obu

kołach na danej osi. Używać tylko tarcz hamulcowych, które
zostały zatwierdzone przez producenta pojazdu.

PRZESTROGA:  Podczas kontroli przesuwu
hamulca, należy uważać na palce rąk.

Smar 

UWAGA: Należy używać wyłącznie smaru dostarczonego z
elementami/zestawami zamiennymi, albo smaru określonego przez
producenta pojazdu. W żadnym wypadku nie wolno stosować
smarów innego typu.

Momenty obrotowe dokręcania 

Śruba M18 tulei prowadzącej (długa) 400 - 420 Nm 
Śruba M18 tulei prowadzącej (krótka) 400 - 420 Nm 
Trzonek regulatora Maksymalnie 40 Nm 
Śruba płytki ustalającej klocka 
hamulcowego 33 - 40 Nm
Śruba ustalająca CWS 33 - 40 Nm 
Nakrętka ustalająca siłownika pneumatycznego

Wstępny moment obrotowy 80 - 100 Nm 
Ostateczny moment obrotowy 180 - 210 Nm 

Śruby mostka 
Śruba M16 z łbem walcowym 
i sześciokątnym gniazdem 300 - 350Nm 
Śruba M16 z gniazdem 
na klucz gwiaździsty             5 - 105Nm + 75o +/- 5o 
Śruba M14 z gniazdem 
na klucz gwiaździsty 235 – 275Nm
Śruba M14 z gniazdem 55 - 65Nm + 75o +/- 5o
na klucz gwiaździsty 
(Szara powłoka) 
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Stan Możliwa przyczyna Sprawdzić Korekta

Opory hamulca Nieprawidłowa wstępna
regulacja

Skorygować luz klocek-tarcza
hamulcowa

Przeregulować, aby ustawić prawidłowy luz tarcza
hamulcowa-klocek

Nieprawidłowy luz klocek-
tarcza hamulcowa

Funkcja regulatora
automatycznego

Wymienić obudowę lub zespół hamulca

Nie zwolniony hamulec
zasadniczy lub sprężynowy

Prawidłowa obsługa systemu
pneumatycznego lub komory
powietrznej

Sprawdzić w instrukcji producenta pojazdu. Jeżeli
wymagane, naprawić lub wymienić części

System pneumatyczny
pojazdu

Przewód pneumatyczny
zbyt krótki

Prawidłowa długość
przewodu pneumatycznego

Wymienić przewód pneumatyczny. Zwrócić się do
instrukcji producenta pojazdu

Nie zwolniony hamulec Uszkodzone uszczelniacze
kołków prowadzących; Przy
wyjętych okładzinach,
obudowa powinna przesuwać
się ręką tam i z powrotem

Wymienić kołki prowadzące, uszczelniacze i panewki

Wymienić obudowę lub zespół hamulca

Wniknięcie wody lub
zakleszczony wałek roboczy,
wewnętrzny

Wymienić obudowę lub zespół hamulca oraz komorę
powietrzną

Nie zwalniają popychacze:
Uszkodzone uszczelniacze
popychaczy

Wymienić obudowę lub zespół hamulca

Mała trwałość okładzin
klocka hamulcowego

Odnieść się do Oporów
hamulca

Odnieść się do Oporów
hamulca

Odnieść się do Oporów hamulca

Uszkodzona powierzchnia
tarczy hamulcowej

Pęknięcia lub silne plamy /
smugi wywołane ciepłem

Sprawdzić w instrukcji producenta pojazdu lub
podręczniku konserwacji hamulca. Jeżeli wymagane,
naprawić lub wymienić części

Przeciążony pojazd Zwrócić się do limitów
wagowych na tabliczce
identyfikacyjnej pojazdu

Przestrzegać zaleceń producenta pojazdu
dotyczących ładowności

Sprzężone hamulce nie
działają prawidłowo

Sprawdzić sprzężone
hamulce pojazdu i system
pneumatyczny.

Wyregulować i w razie potrzeby naprawić

Dymiące hamulce Wysoka temperatura
hamulca

Odnieść się do Oporów
hamulca i Małej trwałości
okładzin klocków
hamulcowych

Odnieść się do Oporów hamulca i Małej trwałości
okładzin klocków hamulcowych:
Może to być przejściowa sytuacja z nowymi klockami
lub klockami o niewielkim przebiegu

Zanieczyszczenia na
okładzinach lub tarczy
hamulcowej

Smar, olej, farba gruntowa,
farba, itp., na okładzinach lub
tarczy hamulcowej

Sprawdzić uszczelnienie piasty. Jeżeli wymagane,
wymienić

Wyczyścić tarczę i zespół hamulca

Wymienić zestaw klocków hamulcowych osi
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Stan Możliwa przyczyna Sprawdzić Korekta

Niska siła hamowania

. Długie drogi
hamowania

. Wysokie ciśnienia w
hamulcach

. Słabe czucie kierowcy

. Pojazd ciągnie w jedną
stronę

Wadliwe działanie
systemu
pneumatycznego pojazdu

Skorygować ciśnienie
powietrza we wlocie komory

Zlecić sprawdzenie systemu pneumatycznego przez
wykwalifikowanego specjalistę od systemów
hamulcowych

Zanieczyszczenia na
okładzinach lub tarczy
hamulcowej

Smar, olej, farba gruntowa,
farba, itp., na okładzinach lub
tarczy hamulcowej

Sprawdzić uszczelnienie piasty. Jeżeli wymagane,
wymienić
Wyczyścić tarczę i zespół hamulca

Wymienić zestaw klocków hamulcowych osi

Sprzężone hamulce nie
działają prawidłowo

Sprawdzić sprzężone hamulce
pojazdu i system
pneumatyczny

Wyregulować i w razie potrzeby naprawić

Hamulce poza zakresem
regulacji

Nadmierny luz między
klockami i tarczą hamulcową

Przeregulować, aby ustawić prawidłowy luz tarcza
hamulcowa-klocek

Funkcja regulatora
automatycznego

Wymienić obudowę lub zespół hamulca

Klocki hamulcowe nie
przesuwają się w koszu /
siodełku

Nadmierny brud/korozja w
miejscach klocków

Wyczyścić klocki hamulcowe oraz miejsca w koszu /
siodełku

Nadmierne zużycie miejsc
klocków hamulcowych

Założyć nowy kosz / siodełko

Zainstalowane
nieprawidłowe klocki
hamulcowe

Zwrócić się do producenta
pojazdu po prawidłowe klocki
hamulcowe

Wymienić zestaw klocków hamulcowych osi

Hamulec zatarty lub
zakleszczony na kołkach
prowadzących

Uszkodzone uszczelniacze
kołków prowadzących;
Przy wyjętych okładzinach,
obudowa powinna przesuwać
się ręką tam i z powrotem

Wymienić kołki prowadzące, uszczelniacze i panewki

Wymienić obudowę lub zespół hamulca

Przeciążony pojazd Zwrócić się do limitów
wagowych na tabliczce
identyfikacyjnej pojazdu

Przestrzegać zaleceń producenta pojazdu dotyczących
ładowności

Hałas / drżenie hamulca Nieprawidłowa instalacja
klocków hamulcowych

Materiał cierny skierowany do
hamulca, a nie do
powierzchni tarczy
hamulcowej

Skorygować instalację klocków hamulcowych. W razie
konieczności, wymienić klocki hamulcowe i tarczę
hamulcową

Zainstalowane właściwe
klocki hamulcowe

Zwrócić się do producenta
pojazdu po właściwe klocki
hamulcowe

Wymienić zestaw klocków hamulcowych osi

Klocki hamulcowe nie
mają swobody ruchu w
hamulcu

Korozja lub brud na klockach
hamulcowych lub ich
miejscach w koszu / siodełku

Wyczyścić klocki hamulcowe lub, w razie
konieczności, wymienić.
Wyczyścić miejsca klocków w koszu / siodełku

Nadmierne zużycie miejsc
klocków hamulcowych

Założyć nowy kosz / siodełko

14 Diagnostyka serwisowa
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Stan Możliwa przyczyna Sprawdzić Korekta

Hałas / drżenie
hamulca, kontynuacja

Zużyte klocki hamulcowe Grubość okładziny W razie konieczności, wymienić zestaw klocków
hamulcowych osi

Luźne klocki hamulcowe Zgięty ustalacz klocka
hamulcowego lub poluzowana
śruba ustalacza

Wymienić lub dokręcić ustalacz klocka

Uszkodzona lub
niezainstalowana sprężyna
klocka

Skorygować instalację sprężyny
klocka

Zainstalować sprężyny klocków

Pęknięcia tarczy
hamulcowej lub nadmierne
bicie / odchyłki grubości

Nadmierne pęknięcia, plamy /
smugi wywołane ciepłem lub
bicie / odchyłki grubości tarczy
hamulcowej

Sprawdzić w instrukcji producenta pojazdu lub
podręczniku konserwacji hamulca. Jeżeli
wymagane, naprawić lub wymienić części 

Mocowania części hamulca
nie są zainstalowane
zgodnie ze specyfikacją

Sprawdzić obecność luźnych
połączeń i mocowań

Dokręcić połączenia i mocowania z określonym
momentem obrotowym

14 Diagnostyka serwisowa
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Narzędzia specjalne

15
str. 90 MST 1000 - narzędzie do montażu panewek

str. 91 MST 1023 - narzędzie do montażu panewek owalnych

str. 91 MST 1017 - narzędzie do kontroli zużycia kołka 
ślizgowego



Poniższe narzędzia można zakupić w firmie Meritor Aftermarket

MST 1000 - narzędzie do montażu panewek
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15 Narzędzia specjalne



MST 1023 - narzędzie do montażu panewek owalnych
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MST 1017 - narzędzie do kontroli zużycia kołka ślizgowego

15 Narzędzia specjalne
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Wszystkie prawa zastrzeżone.  
Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w
jakiejkolwiek formie i żadnym sposobem, ani udostępniana
stronom trzecim bez pisemnej zgody MERITOR HVS.
Informacje zawarte w tej publikacji obowiązywały w chwili
zatwierdzenia jej do druku i podlegają zmianom bez uprzedzenia i
przyjmowania odpowiedzialności. Firma Meritor HVS Commercial
Vehicle Systems zastrzega sobie prawo do modyfikacji
publikowanych informacji oraz do zaprzestania produkcji
opisywanych części w dowolnym momencie. 

© 2012 Meritor HVS Ltd. 
Dokument nr MM-0350 Dodatek 1
Wydanie: 01/2012

Przed rozpoczęciem pracy
Publikacja ta przedstawia procedury instalacyjne oraz
konserwacyjne dla zespołu łącznika stycznego pneumatycznych
hamulców tarczowych ELSA 250.
Informacje zawarte w tej publikacji były aktualne w momencie jej
druku i są przedmiotem zmian bez uprzedniego powiadamiania
oraz bez odpowiedzialności ze strony wydawcy.

Oznaczone znaki handlowe są zastrzeżonymi znakami ich
odpowiednich właścicieli, a firma Meritor HVS oraz jej oddziały nie
są handlowo połączone, stowarzyszone lub powiązane z żadnym
właścicielem takich znaków. Przedstawione tutaj produkty Meritor
HVS nie są aprobowane lub autoryzowane przez żadnego z
właścicieli znaków handlowych. 
Przed przystąpieniem do konserwacji i serwisowania należy
dokładnie zapoznać się z wszystkimi procedurami oraz
instrukcjami.
Należy postępować zgodnie z instrukcjami serwisowymi oraz
konserwacyjnymi, stosowanymi w Twojej firmie.
Gdy zachodzi taka potrzeba, należy używać specjalnych narzędzi,
aby uniknąć poważnych obrażeń ciała oraz uszkodzenia części
urządzenia.

Meritor HVS stosuje następujący zapis do ostrzegania użytkownika
o ewentualnych niebezpieczeństwach oraz zapewniania informacji,
które pomogą zapobiec uszkodzeniom sprzętu i jego
komponentów.

OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE wskazuje procedurę, której należy dokładnie
przestrzegać, w celu uniknięcia poważnych obrażeń ciała.

Uwagi serwisowe

UWAGA: Uwaga wskazuje operację, procedurę lub instrukcję,
która jest ważna dla prawidłowego przeprowadzenia serwisu.
UWAGA może również dostarczyć informacje pomocne w
szybszym i łatwiejszym przeprowadzeniu serwisu.

Ten symbol wskazuje, że łączniki należy dokręcić z
określoną wartością momentu obrotowego.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
• Należy przestrzegać instrukcji producenta odnośnie
bezpieczeństwa podnoszenia dźwignikiem i zabezpieczania
pojazdu

• Należy używać wyłącznie oryginalnych części Meritor HVS

• Należy używać wyłącznie zalecanych narzędzi

• Należy przestrzegać następujących instrukcji obsługi oraz
uwag

• Przy wykonywaniu czynności wyszczególnionych w niniejszej
publikacji należy bezwzględnie zapewnić, aby były noszone
odpowiednie okulary i rękawice ochronne.

• Podczas pracy przy hamulcu należy dopilnować, aby nie
został nieumyślnie uruchomiony

• Nigdy nie należy używać sprężonego powietrza do usuwania
pyłu z hamulców lub w celu ich osuszenia. Każdy rodzaj pyłu
może być szkodliwy dla zdrowia jeżeli jest wdychany. Do
czyszczenia hamulców należy używać środka czyszczącego do
hamulców firmy Meritor HVS.

• Podczas demontażu lub montażu całego hamulca, należy
pamiętać, że jego ciężar własny wynosi 49 kg. Należy używać
systemu podnoszącego, uważając aby nie uszkodzić hamulca.

• Po ukończeniu serwisu, niezbędne jest przeprowadzenie testu
drogowego pojazdu i wypróbowanie hamulców.

PRZESTROGA: Wymiany klocków hamulcowych
należy zawsze dokonywać jednocześnie w obu

kołach na danej osi. Używać tylko klocków hamulcowych,
które zostały zatwierdzone przez producenta pojazdu.

PRZESTROGA: Wymiany tarcz hamulcowych
należy zawsze dokonywać jednocześnie w obu

kołach na danej osi. Używać tylko tarcz hamulcowych,
które zostały zatwierdzone przez producenta pojazdu.
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Uwagi serwisowe

PRZESTROGA: Należy zapewnić, aby wszelkie
utylizowane produkty cierne, jak również szmatki

zanieczyszczone pyłem z hamulców, były usuwane z
zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie
ochrony środowiska.

PRZESTROGA: Należy zapewnić, aby wszelki
smar, usuwany z zespołu lub jego elementów, jak

również zanieczyszczone szmaty, były usuwane z
zachowaniem obowiązujących przepisów
w zakresie ochrony środowiska.

Prosimy o skorzystanie z informacji
zawartych na stronie internetowej 
Meritor HVS
Dodatkowe informacje dotyczące konserwacji i serwisu
komponentów systemów Meritor HVS dla pojazdów
eksploatowanych komercyjnie są również dostępne na stronie
www.meritorhvs.com.

W celu uzyskania informacji, przejść do ikony Products &
Services (produkty i usługi); na rozwijanym menu kliknąć na
pozycję Literature on Demand (literatura na żądanie). Ekran
wyświetli wykaz publikacji podzielony według typów.

Określenia użyte w niniejszym
podręczniku
Producent:
MERITOR HVS

Podręcznik:
Podręcznik konserwacji nr MM-0350

Urządzenie:
Zespół łącznika stycznego

(pneumatyczny hamulec tarczowy ELSA 250)

Technik -mechanik:
Wykwalifikowany personel zajmujący się konserwacją i
serwisowaniem hamulców.

Konserwacja i serwisowanie:
Pojęcia konserwacja i serwisowanie odnoszą się do okresowych
kontroli i/lub wymiany części lub podzespołów pneumatycznych
hamulców tarczowych. Odnoszą się również do określania
przyczyny wadliwego działania, w celu przywrócenia
początkowych warunków eksploatacyjnych.

Operator:
Dowolna osoba, która używa pneumatycznego hamulca
tarczowego, stanowiącego część bardziej złożonego urządzenia.

Gwarancja
Gwarancja dotyczy pneumatycznego hamulca tarczowego,
zainstalowanego w pojeździe, do którego był przeznaczony.
Gwarancja ulega unieważnieniu w następujących przypadkach:

• Nieprawidłowego użytkowania pojazdu, w którym są
zainstalowane pneumatyczne hamulce tarczowe (warunki
użytkowania, przeładowanie pojazdu, itp.)

• Ingerowania w komponenty pojazdu, co może mieć wpływ na
działanie hamulców.

• Używanie części zamiennych nie dopuszczonych przez
Meritor CVS.

• Nieprawidłowej instalacji, regulacji, naprawy oraz modyfikacji.

• Niewystarczającej lub nieprawidłowej konserwacji (włącznie z
użyciem materiałów eksploatacyjnych innych niż określone w
specyfikacjach).

Więcej informacji na temat warunków gwarancji można uzyskać
bezpośrednio od producenta lub na stronie internetowej
Meritor HVS  www.meritohvs.com

UWAGA: Rysunki eksplozyjne i przekroje przedstawione w tym
podręczniku stanowią jedynie odniesienie. Podzespoły
wewnętrzne nie podlegają serwisowaniu

www.meritor.com
www.meritor.com
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Wprowadzenie

S1 str. 98 Rysunek rozstrzelony i lista części
str. 99 Rysunek sekcji i lista części
str. 100 Procedura
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Rysunek rozstrzelony

Nr Opis Nr Opis
1 Obudowa 8 Cięgło
2 Uszczelka siłownika 9 Wałek obrotowy
3 Pierścień uszczelniający typu „O” (duży) 10 Pierścień uszczelniający typu „O” (mały)
4 Sprężyna 11 Tarcza identyfikacyjna
5 Kołek walcowy 12 Nitowanie
6 Dźwignia robocza 13 Uszczelka pomocnicza (wału roboczego)
7 ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE 14 Śruba montażowa dwustronna

Lista części

Rys S1.1

1

2

6

9

11

12

10

7

8

13

14
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5

S1 Wprowadzenie
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Przekrój

Nr Opis Nr Opis
1 Obudowa 8 Cięgło
2 Uszczelka siłownika 9 Wałek obrotowy
3 Pierścień uszczelniający typu „O” (duży) 10 Pierścień uszczelniający typu „O” (mały)
4 Sprężyna 11 Tarcza identyfikacyjna
5 Kołek walcowy 12 Nitowanie
6 Dźwignia robocza 13 Uszczelka pomocnicza (wału roboczego)
7 ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE 14 Śruba montażowa dwustronna

Lista części

DD

Rys S1.2

1

14 8 13

7

5

2

6

9

11

12

9

7

4

S1 Wprowadzenie



Zespół łącznika stycznego Meritor HVS został opracowany z myślą
o współpracy z zespołem osiowego hamulca tarczowego Elsa 250
i zapewnieniu pewnego stopnia swobody przy pozycjonowaniu
komory powietrznej w osłonie wnęki na koło.

Zespół łącznika stycznego jest dostępny z wieloma konfiguracjami
kątów; pełne szczegółowe informacje można uzyskać w dziale
sprzedaży technicznej firmy Meritor HVS.

Zespół łącznika stycznego nie ma wewnątrz elementów
wymagających serwisowania i nie należy podejmować prób
demontażu tego zespołu. Zewnętrzna komora powietrzna oraz
uszczelki współpracujące z wałem roboczym są wymienne, zaś
szczegóły dotyczące procedury wymiany można znaleźć w punkcie
S3 Wymiana komory powietrznej i uszczelek współpracujących z
wałem roboczym. 
Konserwacja zespołu hamulca tarczowego jest opisana w
standardowej instrukcji serwisowej MM 0350 dla hamulców Elsa
195, 225 i 250. 

Zasada działania
Zespół łącznika stycznego jest przymocowany do obudowy zespołu
hamulca za pomocą standardowego kołnierza komory powietrznej
(rys. S1.3).  Siłownik pneumatyczny jest przymocowany do zespołu
łącznika (rys. S1.3) i działa bezpośrednio na wewnętrzną dźwignię
roboczą, dzięki czemu nie ma konieczności montowania
konwencjonalnej dźwigni zewnętrznej oraz układu połączeń.

Szczelność połączenia pomiędzy siłownikiem pneumatycznym,
zespołem łącznika i zespołem hamulca zapewniają uszczelki,
znajdujące się w obudowie hamulca, zespole łącznika i zespole
siłownika.

Załączone hamulce (rys. S1.4)
Z chwilą, gdy do siłownika pneumatycznego zostanie
doprowadzone sprężone powietrze, drąg popychający siłownika
przesuwa się z położenia spoczynkowego do przodu, obracając
dźwignię roboczą (6) na obrotowym wałku (9). Przyłożone
obciążenie jest przenoszone na wał roboczy zespołu hamulca
poprzez cięgno (8), przymocowane kołkiem walcowym (5) do
dźwigni roboczej. 

Zwolnione hamulce (Fig. S1.5)
Gdy do siłownika pneumatycznego przestanie być doprowadzane
powietrze, drąg popychający siłownika przesuwa się do tyłu
powodując obrócenie się dźwigni roboczej (6) na wale obrotowym
(9) do położenia spoczynkowego, w czym pomagają dwie sprężyny
powrotne (4).
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Wymiana zespołu łącznika

S2 str. 102 Wymontowanie zespołu
str. 102 Zamontowanie zespołu



Ustawić pojazd na twardym podłożu i zablokować koła klinami.
Doprowadzić sprężone powietrze, w celu zwolnienia hamulca
ręcznego i poluzować śrubę odciągającą siłownika sprężynowego
(tam, gdzie stosowne). Podnieść oś dźwignikiem i ustawić stabilnie
podpory osi. Zdjąć koła i całkowicie usunąć powietrze z układu
hamulcowego. Usunąć wszelki brud z zespołu hamulca, zadbać,
aby gumowe uszczelniacze nie zostały uszkodzone.

PRZESTROGA: Nigdy nie należy usuwać pyłu z
okolicy hamulców przy pomocy strumienia

powietrza. Jeśli pył dostanie się do dróg oddechowych, może
w najlepszym razie spowodować podrażnienie, a w
najgorszym stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Jeśli
to możliwe, należy usuwać pył spod hamulców przy pomocy
odkurzacza. Ewentualnie, przetrzeć obszary wilgotną
ściereczką, nigdy nie próbować przyśpieszać osuszania przez
użycie przewodu sprężonego powietrza.

PRZESTROGA: Należy zapewnić, aby wszelkie
utylizowane produkty cierne, jak również szmatki

zanieczyszczone pyłem z hamulców, były usuwane z
zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie
ochrony środowiska.

Wymontowanie zespołu łącznika
Odkręcając 2 nakrętki ustalające, zdjąć siłownik pneumatyczny z
zespołu łącznika. (rys. S2.1). 

UWAGA: Podeprzeć komorę powietrzną pod nadkolem pojazdu w
pozycji, która nie utrudni demontażu hamulca, ani nie spowoduje
nadmiernego naprężenia w podłączonych przewodach
pneumatycznych.

Przed wyjęciem zapamiętać położenie zespołu łącznika względem
hamulca.
Odkręcić dwie nakrętki mocujące zespół łącznika do obudowy
hamulca i unieść zespół łącznika ponad hamulec (rys. S2.2)

Zamontowanie zespołu łącznika
Delikatnie przesmarować gniazdo wałka roboczego w zespole
obudowy hamulca odpowiednim smarem. (rys. S2.3).

UWAGA: Należy używać wyłącznie smaru dostarczonego z
elementami/zestawami zamiennymi, albo smaru określonego przez
producenta pojazdu. W żadnym wypadku nie wolno stosować
smarów innego typu.
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Rys S2.2

Rys S2.3

Rys S2.1

S2 Wymiana zespołu łącznika



Podstawić zespół łącznika do zespołu obudowy hamulca
upewniając się, że ustawienie jest właściwe i umożliwiające
zamontowanie komory powietrznej w wymaganym położeniu.

Upewnić się, że wszystkie powierzchnie montażowe i cięgno są
czyste, a cięgno jest prawidłowo umieszczone w gnieździe wału
roboczego.

UWAGA: Przed zmontowaniem zespołu łącznika z obudową
hamulca należy zerwać z uszczelnienia pomocniczego uszczelkę
transportową (rys. S2.4).

Przymocować zespół łącznika do obudowy hamulca i
dokręcić dwie nakrętki ustalające z momentem 180 –
210 Nm.

Podstawić siłownik pneumatyczny do zespołu łącznika,
zapewniając aby powierzchnie montażowe i popychacz były czyste,
a popychacz prawidłowo umieszczony w gnieździe dźwigni
roboczej.

UWAGA: Przed zamocowaniem siłownika pneumatycznego,
należy z jego uszczelnienia oderwać uszczelkę transportową A (rys.
5).

Przymocować komorę powietrzną do zespołu łącznika i
dokręcić z momentem zgodnym z zaleceniami producenta
pojazdu.

LUB

Wstępnie dokręcić 2 nakrętki z momentem 80 -100 Nm, co
zapewni, że nie zostaną uszkodzone uszczelki siłownika.
Dokręcić momentem końcowym 180 - 210 Nm
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Rys S2.4

Rys S2.5

A

A

S2 Wymiana zespołu łącznika
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Wymiana siłownika i 
uszczelki pomocniczej

S3 str. 106 Wymiana uszczelki siłownika
str. 107 Wymiana uszczelki pomocniczej



Ustawić pojazd na twardym podłożu i zablokować koła klinami.
Doprowadzić sprężone powietrze, w celu zwolnienia hamulca
ręcznego i poluzować śrubę odciągającą siłownika sprężynowego
(tam, gdzie stosowne). Podnieść oś dźwignikiem i ustawić stabilnie
podpory osi. Zdjąć koła i całkowicie usunąć powietrze z układu
hamulcowego. Usunąć wszelki brud z zespołu hamulca, zadbać, aby
gumowe uszczelniacze nie zostały uszkodzone.

PRZESTROGA: Nigdy nie należy usuwać pyłu z
okolicy hamulców przy pomocy strumienia

powietrza. Jeśli pył dostanie się do dróg oddechowych, może
w najlepszym razie spowodować podrażnienie, a w
najgorszym stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Jeśli
to możliwe, należy usuwać pył spod hamulców przy pomocy
odkurzacza. Ewentualnie, przetrzeć obszary wilgotną
ściereczką, nigdy nie próbować przyśpieszać osuszania przez
użycie przewodu sprężonego powietrza.

PRZESTROGA: Należy zapewnić, aby wszelkie
utylizowane produkty cierne, jak również szmatki

zanieczyszczone pyłem z hamulców, były usuwane z
zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie
ochrony środowiska.

Wyjąć komorę powietrzną i zespół łącznika w sposób opisany w
punkcie S2 Wymiana zespołu łącznika.

Wymiana uszczelki siłownika
Zamocować zespół łącznika w odpowiednim imadle, uszczelką
siłownika w górę.

Za pomocą odpowiedniego wkrętaka ostrożnie podważyć i zdjąć
uszczelkę siłownika (rys S3.1).  
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Oczyścić odsłonięte miejsce łącznika, w którym znajdowała się
wcześniej uszczelka, za pomocą odpowiedniego preparatu do
czyszczenia hamulców i sprawdzić pod kątem uszkodzeń lub
nadmiernego zużycia.
Założyć nową uszczelkę siłownika w odpowiednim miejscu
powierzchni łącznika (rys. S3.2). 

UWAGA: Wciskając uszczelkę w zespół łącznika należy upewnić
się, że jest ona prawidłowo zamocowana na całym obwodzie (rys
S3.3).

Rys S3.1

Rys S3.2

Rys S3.3

PRAWIDŁOWO

NIEPRAWIDŁOWO

S3 Wymiana siłownika i uszczelki pomocniczej



Delikatnie stukając kluczem nasadowym o odpowiednim rozmiarze,
umieścić uszczelkę na miejscu (rys S3.4).

UWAGA: Przed zamocowaniem siłownika pneumatycznego, należy
z jego uszczelnienia oderwać uszczelkę transportową A (rys. S3.5).
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Wymiana uszczelki pomocniczej
Wyjąć zespół łącznika z imadła i założyć z powrotem na miejsce,
powierzchnią uszczelki pomocniczej w górę.

Za pomocą odpowiedniego wkrętaka ostrożnie podważyć i zdjąć
uszczelkę pomocniczą.  

Oczyścić odsłonięte miejsce łącznika, w którym znajdowała się
wcześniej uszczelka, za pomocą odpowiedniego preparatu do
czyszczenia hamulców i sprawdzić pod kątem uszkodzeń lub
nadmiernego zużycia.

Założyć nową uszczelkę pomocniczą w odpowiednim miejscu
powierzchni łącznika (rys. S3.6). 

UWAGA: Wciskając uszczelkę w zespół łącznika należy upewnić
się, że jest ona prawidłowo zamocowana na całym obwodzie (rys
S3.7).

Rys S3.6

Rys S3.7

PRAWIDŁOWO

NIEPRAWIDŁOWO

Rys S3.5

A

Rys S3.4

S3 Wymiana siłownika i uszczelki pomocniczej



Delikatnie stukając kluczem nasadowym o odpowiednim rozmiarze,
umieścić uszczelkę na miejscu (rys S3.8).

UWAGA: Przed zmontowaniem zespołu łącznika z obudową
hamulca należy zerwać z uszczelnienia pomocniczego uszczelkę
transportową (rys. S3.9).

Zamontować z powrotem komorę powietrzną i zespół łącznika w
sposób opisany w punkcie S2 Wymiana zespołu łącznika.
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Rys S3.9

A

Rys S3.8

S3 Wymiana siłownika i uszczelki pomocniczej



Opisy oraz specyfikacje obowiązujące w czasie niniejszej publikacji i mogą ulec zmianom
bez uprzedzenia i przyjmowania odpowiedzialności. 72Meritor zastrzega sobie prawo
dokonywania udoskonaleń konstrukcyjnych, zmiany lub zaprzestania produkcji części w
dowolnym czasie 
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