Informacja serwisowa
Centralny wysprzęglik (CSC)
Przyczyny nieszczelności

Rys. 1:

Rysunek przekrojowy CSC

Rys. 2: Uszczelnienie
tulei przesuwnej (zabezpieczenie
transportowe)

1 Uszczelka wargowa
2 Pierścień uszczelniający
3 Tuleja przesuwna z zabezpieczeniem
transportowym

Rys. 4: Nowa uszczelka wargowa (1)

Rys. 3: Tuleja przesuwna
wysunięta z uszczelnienia

4 Uszczelnienie (zabezpieczenie transportowe)
5 Tuleja przesuwna (wysunięta z uszczelnienia)

Abb. 5: Spęczniała
uszczelka wargowa (1)

Rys. 6: Uszkodzony
pierścień uszczelniający (2)

Rys. 7: Przycięta uszczelka
wargowa (1)

Nie ściskać CSC przed zabudową!
Tuleja przesuwna (5) wysuwa się wówczas z uszczelnienia (rys. 3).
Pierścień uszczelniający (2) nie jest osadzony w rowku i zostaje podczas zabudowy
uszkodzony (rys. 6).
CSC staje się nieszczelny.

CSC może zostać uszkodzony wskutek użycia niewłaściwych cieczy, olejów, smarów, środków
czyszczących itp.
CSC należy napełniać, płukać i odpowietrzać wyłącznie przy użyciu przepisowych cieczy.
Przestrzegać danych producenta pojazdu.
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Możżliwe przycczyny błędów
w / skutki

Rozw
wiązanie

5

Napęcczniała uszczzelka
wargo
owa (1).

 Unnikać kontaktu
uz
substancjam
mi
zawierającym
mi olej
mineralny.
 Wyymienić CSC.

6

Uszko
odzony
pierśccień uszczelniający
(2).

7

Przyciięta uszczelka
a
wargo
owa (1).

Płyn hamulcowy w układzie hydraulicznym
h
m
jest zanieczyszczzony substancjami
zawierającymi oleej mineralny (olej silnikow
wy,
olej przekładniow
wy, odrdzewiiacz itp.).
 Uszczelka
U
wa rgowa (1) pęęcznieje (rys. 2).
CSC staje się nie szczelny.
CSC został sciśniięty przed zabudową (rys. 3)
lub nieprawidłow
n
wo zamontow
wany na
przekładni.
 Pierścień
P
uszcczelniający (2
2) nie jest
osad
dzony w rowkku i zostaje podczas
p
zabu
udowy uszko dzony. CSC staje
s
się nieszcze
elny.
Drog
ga wysprzęgaania CSC zosstała
przekroczona. *
 W przypadku przekroczenia drogi
wysp
przęgania uszzczelka warg
gowa zostaje
uszk
kodzona.
CSC staje się nie szczelny.

 Niee wyciskać tu
ulei
przesuwn
nej z
uszczelnienia (4)!
 Wyymienić CSC.

 Niee naciskać na
a pedał
sprzęgła, jeżeli brak
oporu tarrczy
dociskow
wej sprzęgła.
 Wyymienić CSC.

* Nieprawidłow
N
wo ustawionyy pedał sprzęęgła lub zatkaany brudem otwór
o
kompe
ensacyjny w ppompie sprzęgła utrudnia
ają
wyyrównanie ob
bjętości międzzy hydraulicznym układem
m uruchamiającym a zbiornikiem kom pensacyjnym
mw
nie
eaktywnym sttanie. Hydrau
uliczny system uruchamiaający może znajdować sięę pod ciśnien iem również wówczas, gdy
pedał sprzęgła nie jest naciśśnięty. W przzypadku aktyw
wowania sprrzęgła droga wysprzęgani a zostaje przzekroczona.

Po
odczas zab
budowy CS
SC należy przestrzeg
gać następ
pujących punktów:





Sprawdzić przyporządkowanie
d
wszystkich
w
ko
omponentów sprzęgła.
Dbać o czystość. Czyścić powierzzchnie przyl egania CSC
C do przekła
adni.
Odpowietrzyć hydrauliczny układ
d uruchamiaający.
gać danych producenta
a pojazdu.
Przestrzeg
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