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Osie i uk ady zawieszenia produkowane przez FAD ASSALI s  generalnie 
przeznaczone do pojazdów rolniczych poruszaj cych si  po drogach w ramach 
normalnego trybu pracy.

Z tego wzgl du, aby zapewni  bezpiecze stwo u ytkowników ko cowych oraz osób 
znajduj cych si  w pobli u tych e pojazdów, instrukcje zawarte w niniejszym 
dokumencie musz  stanowi  integraln  cz  instrukcji w a ciciela pojazdu.
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na ostrze enia oznaczone jako „WA NE” lub 
„KWESTIA PODSTAWOWA”, zawieraj ce informacje na temat ryzyka jakie 
wynika z niedostosowania si  do zalecanych procedur.

WPROWADZENIE
Wa ne jest, aby pami ta , i  prawid owe dzia anie osi lub uk adu o -zawieszenie 
zale y od w a ciwego dobrania uk adu do jego przeznaczenia. Dlatego zamawiaj c 
o  lub uk ad o -zawieszenie, nale y poda  wszelkie istotne informacje dotycz ce 
przewidywanej pracy produktu, aby Dzia  Projektowy FAD ASSALI móg  
przeprowadzi  niezb dne kontrole.
Dzia  Projektowy FAD ASSALI zastrzega sobie prawo do za dania, w razie 
potrzeby, dodatkowych informacji.
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OZNACZENIE OSI
O  posiada tabliczk  znamionow , na której podane s
nast puj ce informacje:
• Kod
• Data budowy
• No no
• Pr dko  konstrukcyjna
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INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZE STWA
W niniejszej instrukcji zawarto informacje mające na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa, niezawodności i sprawności osi 
projektowanych przez FAD ASSALI. Przed przystąpieniem do 
dowolnych czynności związanych z montażem lub konserwacją, 
należy w pierwszej kolejności przeczytać niniejszą instrukcję.
Przed przystąpieniem do wyżej wymienionych prac, które 
wymagają podniesienia pojazdu, KWESTI  ZASADNICZ  
jest sprawdzenie, czy sprzęt podnośnikowy jest odpowiedni do 
ciężaru pojazdu oraz czy kliny zostały prawidłowo umieszczone 
pod kołami.
Niezastosowanie odpowiedniego sprzętu lub brak środków 
ostrożności i / lub jeżeli personel nie posiada odpowiednich 
kwalifikacji lub nie został właściwie przeszkolony może 
doprowadzić do poważnych wypadków lub śmierci. Należy 
dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i procedury w niej 
podane przed rozpoczęciem prac związanych z osiami.
Wszelkie czynności obejmujące montaż, konserwację i kontrolę 
osi muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowany 
personel wyposażony w odpowiedni sprzęt zabezpieczający, 
narzędzia i posiadający właściwe przeszkolenie.

Osie lub układy oś-zawieszenie przenoszą obciążenie pojazdu 
na podłoże. Wszystkie elementy konstrukcyjne (belki, łożyska, 
piasty, elementy elastyczne, itp.) zostały zaprojektowane tak, 
aby były właściwe dla obciążenia podanego na schemacie lub 
tabliczce znamionowej. Różne prędkości, kon guracje pojazdu 
oraz użyte koła odpowiadają różnym nośnościom osi w wyniku 
naprężeń dynamicznych pojawiających się podczas pracy.

Z tego względu, KWESTI  ZASADNICZ  jest to, aby nie 
przeciążać osi lub zawieszenia przekraczając podaną nośność, 
prędkość lub rozmiar koła przedstawione na schemacie, 
na tabliczce znamionowej lub w przepisach dotyczących 
pojazdów: Wszelkie uszkodzenia wynikające z przekroczenia 
nośności, użycia niedopuszczonych kół lub przekroczenia 
prędkości konstrukcyjnej stanowią poważne ryzyko dla 
bezpieczeństwa osób znajdujących się w pobliżu pojazdu. 
Uszkodzenie łożyska, belki lub piasty, może doprowadzić do 
utraty koła wraz z wszelkimi tego konsekwencjami, a jeżeli 
dojdzie do uszkodzenia elementów elastycznych zawieszenia 
pojazdu można utracić nad nim kontrolę.

OSTRZE ENIE: Jeżeli nie wyszczególniono inaczej, 
nośności podane na schematach osi dotyczą kół posiadających 
zerowe przesunięcie oraz opon o promieniu nie większym niż 
600 mm.

Łożyska w piaście zostały dostosowane do pracy przy danej 
nośności i prędkości podanej na schemacie lub tabliczce 
znamionowej osi. Aby zagwarantować poprawną pracę 
łożyska przez długi czas, KWESTI  ZASADNICZ  jest 
przeprowadzanie wszystkich kontroli i konserwacji, jakie 
zostały opisane poniżej. Jeżeli kontrole i konserwacje nie będą 
przeprowadzane, to wraz ze wzrostem ilości godzin pracy, wzrasta 
ryzyko pęknięcia łożyska piasty koła, co może doprowadzić do 
utraty koła i spowodować wypadek drogowy. OSTRZEŻENIE: 
Uszkodzenie łożyska może się zdarzyć zupełnie bez ostrzeżenia 
i z tego względu jest bardzo niebezpieczne.

Jeżeli osie wyposażone są w hamulce, wpływa to na 
bezpieczeństwo zespołu ciągnik-naczepa zmniejszając 
odległość hamowania.  Sprawność układu hamulcowego 
jest zasadnicza dla zapewnienia tego efektu. Z tego względu 
KWESTI  ZASADNICZ  jest przeprowadzanie wszystkich 
okresowych kontroli i konserwacji układu hamulcowego, jakie 
zostały opisane poniżej, aby uniknąć ryzyka utraty kontroli nad 
pojazdem podczas hamowania lub zjazdu z nachylenia oraz 
wszelkich z tym związanych konsekwencji.

OSTRZE ENIE: NIEZWYKLE ISTOTNE
1  Nie przeciążać osi lub układów zawieszenia, tj. nie przekraczać 

określonego obciążenia podanego na schemacie osi, na 
tabliczce znamionowej osi lub w przepisach dotyczących 
pojazdów.

2  Nie stosować kół większych niż te podane na schemacie osi 
lub w przepisach dotyczących pojazdów.

3  Nie używać osi lub układów zawieszenia przy większych 
prędkościach niż te podane na schemacie osi, na tabliczce 
znamionowej osi lub w przepisach dotyczących pojazdów.

WA NA PORADA
1  Rozłożyć ciężar równomiernie, aby uniknąć nadmiernego 

obciążenia pojazdu z jednej strony.
2  Zawsze korzystać z opon o zalecanej wielkości i rodzaju, 

posiadających właściwe wyważenie. Używać  koła 
posiadające przesunięcie dokładnie takie jakie określono, 
jeżeli jest inne niż zerowe.

3 Unikać bocznych wstrząsów i mocnych uderzeń w osie.
4  Dostosować prędkość pojazdu do panujących na drodze 

warunków i obciążenia przewożonych towarów.
5  Nie używać pojazdu po dostrzeżeniu jakichkolwiek 

nieprawidłowośći.
6   W przypadku napraw wymagających wymiany komponentów, 

należy używać wyłącznie części oryginalnych FAD ASSALI.
7  Zawsze stosować układ zawieszenia. Jeżeli oś jest 

bezpośrednio mocowana do podwozia, zmniejsza się nośność 
ze względu na większe naprężenia.

8 W przypadku poważniejszych kontroli i konserwacji, należy 
skontaktować się ze specjalistycznym serwisem.
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MONTA
OSI

1. MONTA  OSI W POJE DZIE 
Monta  lub demonta  osi / zawieszenia nale y przeprowadzi
u ywaj c odpowiedniego sprz tu podno nikowego lub suwnicy 
bramowej. Du a waga osi stanowi powa ne ryzyko doznania obra e
w wyniku przypadkowego upuszczenia.
Monta  osi w poje dzie musi przeprowadzi  odpowiednio 
wykwalifikowany personel, aby zagwarantowa  zarówno poprawne 
ustawienie osi oraz ich bezpieczne umocowanie w poje dzie.

WA NE: Wszelkie modyfikacje lub zmiany dotycz ce osi 
przeprowadzone przez stron  trzeci , le  w zakresie jej 
odpowiedzialno ci.

WA NE: Zwis (odleg o  pomi dzy p aszczyzn  suportu ko a a 
rodkiem p yty mocuj cej) musi by  równy lub mniejszy ni  warto

podana na schemacie. Zwi kszenie zwisu spowoduje wzrost 
napr enia na belce, który mo e doprowadzi  do jej p kni cia i 
powa nych konsekwencji w wyniku utraty kontroli nad pojazdem.

SPAWANE
Sprawaniem na osi w celu jej zamocowania w pojezdzie, 
bezpo rednio lub po rednio przez p yt  mocuj c , mo e zaj  si
wy cznie wykwalifikowany personel. Nale y uwa a  przede 
wszystkim, aby nie doprowadzi  do uszkodze  spawalniczych takich 
jak naci cia na bocznych stronach spawów, które w drastyczny 
sposób zmniejszaj ywotno  cz ci ze wzgl du na pojawiaj ce si
p kni cia. W przypadku pojawienia si  tego typu wad, 
wykwalifikowany personel musi tak  powierzchni  zeszlifowa .
Powierzchnia spawana musi by  wolna od smaru, brudu, farby lub 
innego rodzaju zanieczyszcze . Zanieczyszczenia te mog  wp yn
na jako  spawu.

Przekrój belki w osi poddawany jest napr eniu zginaj cemu o 
przyro cie si y, jak pokazano na poni szym rysunku:

Rysunek 1 Rysunek 2

WA NE:  Podczas lutowania osi, belka musi by  uziemiona. 
Unika  pod czania uziemienia na pia cie lub innej cz ci osi w 
miejscu, w którym o yska piasty znajd  si  pomi dzy uziemieniem a 
obszarem spawanym (pr d elektryczny przechodz cy przez o ysko 
mo e doprowadzi  do jego uszkodzenia, prowadz c do p kni cia 
piasty i wkonsekwencji utraty ko a).
Je eli niezb dnych jest kilka przej  spawalniczych, po ka dym 
przej ciu nale y usun  krzemiany (zanieczyszczenia powstaj ce na 
powierzchni spawu), a obszary w których spawanie si  rozpocz o i 
zako czy o nale y zeszlifowa . Je eli w cz ciach bocznych spawu 
powsta y naci cia, przed kolejnym przej ciem spawarki nale y 
zeszlifowa  niniejszy obszar.
Spawy nale y wykonywa  w jednym przej ciu i bez przerw, nale y 
unika  rozpoczynania kolejnego spawu w miejscu przerwania 
poprzedniego.
Unika  sytuacji, w których dwa spawy si  krzy uj .
Nie dopu ci , aby odpryski spawalnicze przyleg y do osi. W razie 
mo liwo ci nale y je usun  przed malowaniem (je eli znajd  si  w 
obszarze podlegaj cym spawaniu, mog  sprawi , e miejsce to 
b dzie bardziej podatne na korozj ).

USTAWIANIE
• Osie skr tne: Musz  by  montowane miejscem przegubu 

skierowanym w kierunku jazdy i o yskiem oporowym 
skierowanym w dó .

Strona ciskana

Strona rozci gana

Kierunek jazdy

Przekrój belki  Si y

Z tego wzgl du, spawy mo na stosowa  wy cznie w miejscach 
pokazanych na poni szym rysunku:
• Rysunek 1 przedstawia obszary osi w przekroju ko owym, w 

których mo na przeprowadza  procedury spawania.
• Rysunek 2 przedstawia obszary osi w przekroju kwadratowym, w 

których mo na przeprowadza  procedury spawania.

• Osie wyposa one w hamulec najazdowy: Nale y przestrzega
kierunku jazdy oraz poziomu pod o a przedstawionych na 
schemacie (wa  krzywkowy musi znajdowa  si  za osi  w stosunku 
do kierunku jazdy). Pozwala to na w a ciwe zwolnienie hamulca, 
gdy pojazd jedzie na wstecznym biegu.

• Osie wyposa one w hamulec hydrauliczny: Musz  by
montowane przy wa kach rozrz du znajduj cych si  w cz ci 
przedniej lub tylnej w stosunku do kierunku jazdy. Nie wolno ich 
montowa  z wa kami rozrz du nad lub pod osi .
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W tym przypadku, wa ne jest, aby si  upewni , i  p yn 
hamulcowy jest kompatybilny z ok adzin  cylindra (w razie 
w tpliwo ci, nale y skontaktowa  si  z dzia em 
technicznym FAD ASSALI).

• Osie z zapewnionym k tem pochylenia ko a: Nale y je 
ustawi  jak pokazano na schemacie osi, aby unikn
nadmiernego lub nietypowego zu ycia opon i mo liwego 
zagro enia utraty stabilno ci i / lub utraty kontroli nad 
pojazdem.

USTAWIENIE OSI
Aby zapewni  w a ciw  jazd  na drodze oraz aby unikn
drga  i problemów mog cych doprowadzi  do utraty kontroli 
nad pojazdem, osie lub uk ady o -zawieszenie musz  by
odpowiednio ustawione wzgl dem ramy pojazdu. 
OSTRZE ENIE: Ucho holownicze dyszla musi znajdowa  si
po rodku ramy.

PROCEDURA MONTA U OSI
WA NE: Monta  osi wyprodukowanej przez FAD 
ASSALI w uk adzie zawieszenia, który nie zosta  sprzedany 
przez FAD ASSALI le y w zakresie odpowiedzialno ci 
producenta naczepy i uk adu zawieszenia.

• Umie ci  komponenty zawieszenia na osi. Sprawdzi , czy 
komponenty zosta y odpowiednio dobrane do osi. 

• Ustawi  odpowiednio o , zwracaj c uwag  na k ty 
pochylenia ko a oraz w a ciwe ustawienie osi, jak pokazano 
na schemacie. Nale y przeczyta  powy sze uwagi dotycz ce 
ustawienia osi. 

• W razie konieczno ci, przyspawa  komponenty 
zawieszenia do osi zgodnie z zaleceniami producenta 
zawieszenia oraz powy szymi uwagami na temat procedury 
spawania. 

• Upewi  si , e zapewniono odpowiedni  przestrze  dla 
osi oraz e nie koliduje ona z zawieszeniem lub ram
naczepy. Upewni  si , e o  zosta a odpowiednio ustawiona, 
zgodnie z powy szymi uwagami dotycz cymi ustawienia osi. 

• Nakr tki rub w kszta cie litery U dokr ca  po przek tnej 
momentem okre lonym przez producenta zawieszenia. 

• Po zamontowaniu i ustawieniu osi, nale y skontrolowa
zrealizowane prace, aby upewni  si e:

Wszystkie spr yny zawieszenia znajduj  si  w 
swoich gniazdach.  
Zapewniono odpowiedni  przestrze  pomi dzy osi
za komponentami zwieszenia oraz ram  naczepy, 

zarówno w przypadku, gdy pojazd jest za adowany 
jak i nieza adowany.  
Wszystkie ruby zosta y dokr cone odpowiednim 
momentem. 

2. REGULACJA HAMULCA
UWAGA: Dopasowanie uk adu hamulcowego naczepy (rodzaj 
czynno ci, si y robocze, d ugo  ramienia d wigni roboczej) 
musi zosta  przeprowadzone zgodnie z przepisami 
obowi zuj cymi w kraju, w którym porusza si  pojazd (w 
przypadku pojazdów zdolnych do poruszania si  z 
pr dko ciami < 40 km/h) lub zgodnie z dyrektyw  EC 98/12. 
Nale y si  upewni , i  dopasowanie to przeprowadzono we 
w a ciwy sposób.

WA NE: Przed przyst pieniem do regulacji uk adu 
hamulcowego, nale y si  upewni , e pojazd zosta  
bezwzgl dnie unieruchomiony i podnie  o , na której 
realizowane b d  prace tak, aby piasta mog  si  swobodnie 
obraca .  Upewni  si , e sprz t podno nikowy posiada 
w a ciwy ud wig w stosunku do ci aru pojazdu, a pojazd jest 
ca kowicie unieruchomiony, nawet po podniesieniu tylnej osi.

D WIGNIA STA A
• Czynno ci mechaniczne przy pomocy dr ka kierowniczego 
poprzecznego: Zaci gn  d wigni  hamulca w kierunku 
hamowania do momentu, a  klocki hamulcowe zetkn  si  z 
b bnem. Wyregulowa  dr ek kierowniczy tak, aby d wignia 
znajdowa a si  na swoim miejscu, a nast pnie delikatnie 
zwolni  dr ek kierowniczy do momentu, a  piasta b dzie 
mog a si  swobodnie obraca .
WA NE:  Obracaj c piast , sprawdzi  czy klocki 
hamulcowe nie tr  o b ben i czy obraca si  ona swobodnie. 
Droga d wigni musi by  tak krótka jak to mo liwe, 
zapewniaj c e klocki nie ocieraj  o b ben.

• Czynno ci pneumatyczne: Zaci gn  d wigni  hamulca w 
kierunku hamowania do momentu, a  klocki hamulcowe 
zetkn  si  z b bnem. Przy pomocy nakr tki i przeciwnakr tki 
ustawi  d ugo  t oczyska cylindra si ownika tak, aby 
d wignia pozosta a na swoim miejscu, a nast pnie delikatnie 
zmniejszy  d ugo  t oczyska do momentu, a  piasta b dzie 
mog a si  swobodnie obraca .
WA NE:  Obracaj c piast , sprawdzi  czy klocki 
hamulcowe nie tr  o b ben i czy obraca si  ona swobodnie. 
Droga d wigni musi by  tak krótka jak to mo liwe, 
zapewniaj c e klocki nie ocieraj  o b ben. Sprawdzi , czy 
d ugo  przesuwu d wigni nie jest zbyt wielka: poci gaj c 
r cznie, d ugo  przesuwu d wigni nie powinna przekracza
k ta 5°-10°.

NAPINACZ
Przy pomocy nakr tki i przeciwnakr tki ustawi  d ugo
t oczyska cylindra si ownika tak, aby mo na by o zapewni
w a ciwe po czenie z d wigni  sterowania. Sprawdzi , czy 
k t  pomi dzy t oczyskiem a d wigni  hamulca zawiera si
pomi dzy 100° a 105°, gdy hamulce nie s  zaci gni te.
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Przy pomocy ruby z bem sze ciok tnym, wyregulowa
d wigni  hamulca w kierunku hamowania, jednocze nie
obracaj c piast  ko a do momentu, a  klocki hamulcowe 
zetkn  si  z b bnem. Nast pnie delikatnie przekr ci rub
reguluj c  w kierunku przeciwnym do momentu, a  piasta 
b dzie si  mog a swobodnie obraca . Upewni  si , e ruba 
regulacyjna zablokowana zosta a we w a ciwej pozycji.

WA NE:  Obracaj c piast , sprawdzi  czy klocki 
hamulcowe nie tr  o b ben i czy obraca si  ona swobodnie. 
Droga d wigni musi by  tak krótka jak to mo liwe, 
zapewniaj c e klocki nie ocieraj  o b ben. Sprawdzi , czy 
d ugo  przesuwu d wigni nie jest zbyt wielka: poci gaj c 
r cznie, d ugo  przesuwu d wigni nie powinna przekracza
k ta 5°-7°.

D WIGNIA SAMOREGULUJ CA
Przy pomocy nakr tki i przeciwnakr tki ustawi  d ugo
t oczyska cylindra si ownika tak, aby mo na by o zapewni
w a ciwe po czenie z d wigni  sterowania. Sprawdzi , czy 
k t  pomi dzy t oczyskiem a d wigni  hamulca zawiera si
pomi dzy 100° a 105°, gdy hamulce nie s  zaci gni te.
Przy pomocy ruby z bem sze ciok tnym, wyregulowa
d wigni  hamulca w kierunku hamowania, jednocze nie 
obracaj c piast  ko a do momentu, a  klocki hamulcowe 
zetkn  si  z b bnem. Nast pnie delikatnie przekr ci rub
reguluj c  w kierunku przeciwnym do momentu, a  piasta 
b dzie si  mog a swobodnie obraca . Upewni  si , e ruba 
regulacyjna zablokowana zosta a we w a ciwej pozycji.

WA NE:  Obracaj c piast , sprawdzi  czy klocki 
hamulcowe nie tr  o b ben i czy obraca si  ona swobodnie. 
Droga d wigni musi by  tak krótka jak to mo liwe, 
zapewniaj c e klocki nie ocieraj  o b ben. Sprawdzi , czy 
d ugo  przesuwu d wigni nie jest zbyt wielka: poci gaj c 
r cznie, d ugo  przesuwu d wigni nie powinna przekracza
k ta 5°-7°.
UWAGA:  Aby uzyska  szczegó owe instrukcje i wyja nienia, 
patrz instrukcja monta u i konserwacji producenta u ytej 
d wigni samoreguluj cej.

HAMOWANIE
Aby zapewni , e si a hamowania nie jest nadmierna w 
przypadku, gdy pojazd nie jest za adowany, zalecamy u ycie 

zaworu ci nieniowego do sterowania prac  cylindrów zgodnie 
z obci eniem (ALB lub urz dzenie przeciwblokuj ce 
hamulców pneumatycznych).  

KWESTI  ZASADNICZ jest to, aby pami ta , i  hamulce 
b bnowe wymagaj  dotarcia zanim osi gn  w a ciw
wydajno . Z tego wzgl du, w przypadku nowych pojazdów, 
zaleca si  dotarcie hamulców zgodnie z poni sz  procedur :

• W ykona 10 cykli hamowania z pr dko ci 30-40 km/h do 
zatrzymania pojazdu, przy sile przy o onej do d wigni 
równej oko o 50-60% si y obliczonej dla zwyk ego 
hamowania no nego. Poczeka  a  b ben ostygnie.

• Rozp dzi  si  do pr dko ci 20-25 km/h stale hamuj c, 
zwi kszaj c ci nienie hamowania przez oko o 2-3 km. 
Rozpocz  od niskiego ci nienia hamowania w cylindrze 
(poni ej 1,0 bar w przypadku pneumatycznych uk adów 
hamulcowych), a nast pnie je zwi ksza , kontroluj c 
temperatur  b bna (b ben nie mo e osi gn  zbyt wysokiej 
temperatury, poniewa  mo e to doprowadzi  do uszkodzenia 
ok adziny hamulcowej). Co 50-60 sekund zwalnia  hamulec 
na 10-20 sekund. W miar  nagrzewania si  hamulców, 
zwi ksza  cz stotliwo  i czas trwania przerw. Je eli 
temperatura wzro nie do nadmiernej warto ci, ca kowicie 
zwolni  hamulec na wystarczaj co d ugi okres czasu, aby 
umo liwi  spadek temperatury. Py , jaki powsta  z 
ok adziny hamulcowej podczas fazy docierania, zwi ksza 
skuteczno  hamowania.

• Pod koniec procedury docierania, odstawi  pojazd na 2-3 
godziny, nast pnie przeprowadzi  10 cykli hamowania przy 
pr dko ci 40 km/h do momentu zatrzymania si  pojazdu, 
przy sile przy o onej do d wigni równej 50-60% si y 
obliczonej dla normalnego hamowania no nego.

WA NE: Je eli procedura docierania nie zostanie 
przeprowadzona, nale y pami ta , e wk ad naczepy w ogólne 
mo liwo ci hamowania b dzie nieznaczny.

3. MONTA  KÓ
WA NE: Upewni  si , e podczas monta u kó  pojazd jest 
ca kowicie unieruchomiony.

czenie piasty z felg :
a) WA NE: Upewni  si , e zacisk monta owy jest 

kompatybilny. Nakr tki i podk adki dostarczone wraz z osi
musz  odpowiada  wielko ci otworów monta owych w 
feldze, które zosta y okre lone w normie DIN 74361-1-2-3 
(nale y odnie  si  bezpo rednio do normy). Niew a ciwe 
dopasowanie nakr tek / podk adek do otworów 
monta owych w tarczy ko a prowadzi do powstania 
nadmiernego napr enia na tarczy ko a i w konsekwencji 
mo e doprowadzi  do przedwczesnego p kni cia felgi, 
utraty ko a oraz wypadku, a poza przede wszystkim do 
utraty kontroli nad pojazdem.
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b) Nale y si  upewni , e stykaj ce si  powierzchnie nie s
odkszta cone oraz e nie s  zabrudzone, zardzewia e lub 
pokryte nadmiern  ilo ci  warstwa farby lub jej odpryskami.  

c) Nale y dokr ci  nakr tki po przek tnej momentem 
okre lonym przez producenta ko a, w oparciu o klas
wytrzyma o ci rub piasty. 

WA NE: Nadmierne dokr cenie nakr tek, mo e 
doprowadzi  do odkszta cenia tarczy ko a lub wygi cia b d
p kni cia rub dwustronnych i / lub nakr tek prowadz c do 
powa nego ryzyka utraty ko a. Niedostateczne dokr cenie 
mo e doprowadzi  do obluzowania si  tarczy ko a, a w 
konsekwencji do p kni cia rub dwustronnych lub samej 
tarczy ko a prowadz c do powa nego ryzyka utraty ko a. 

d) W przypadku nowych pojazdów oraz zawsze po dokonaniu 
wymiany opon i / lub kó , wa ne jest, aby po przejechaniu 50 
km sprawdzi  moment dokr cenia kó . W razie potrzeby, 
dokr ci  do wymaganej warto ci. 

e) Na ruby dwustronne lub nakr tki nie nak ada  smaru.



1. KALENDARZ CZYNNO CI SERWISOWYCH
W poni szej tabeli podano przedzia y czasu oraz 
cz stotliwo ci z jakimi nale y przeprowadza  kontrole i 
konserwacje elementów osi. Przedzia y czasu dotycz ce 
czynno ci serwisowych mog  ró ni  si  w zale no ci od 
warunków obci enia i jazdy.
Przed kontrol , w pierwszej kolejno ci nale y 
dok adnie oczy ci  cz ci.

Sprawdzi
dokr cenie 
nakr tek ko a

X X

Sprawdzi
ok adzin

X X

Sprawdzi
luz
na o ysku 
sto kowym

X X

Sprawdzi
ustawienie 
hamulca*

X X

Smarowanie X X

Sprawdzi
o yska i 

wymieni
smar

   

Kontrola
   

* po ka dej wymianie klocków hamulcowych

2. CZYNNO CI KONSERWACYJNE

VERIFY TIGHTNESS OF THE WHEEL NUTS 
IMPORTANT: Ustawi  pojazd na p askiej powierzchni 
przy zaci gni tym hamulcu postojowym. Upewni  si , e 
pojazd zosta  ca kowicie unieruchomiony.

Dokr ci  po przek tnej ruby mocuj ce ko o przy pomocy 
klucza dynamometrycznego do warto ci okre lonej przez 
producenta ko a w oparciu o klas  wytrzyma o ci rub 
dwustronnych piasty.
Na ruby dwustronne lub nakr tki nie nak ada
smarów.

WA NE: Nadmierne dokr cenie nakr tek mo e 
doprowadzi  do odkszta cenia tarczy ko a b d  wygi cia 
lub p kni cia rub dwustronnych i / lub nakr tek prowadz c 
do powa nego ryzyka utraty ko a. Niedostateczne 
dokr cenie mo e doprowadzi  do obluzowania si
elementów mocuj cych tarczy ko a, a w konsekwencji do 
p kni cia rub dwustronnych lub samej tarczy ko a 
prowadz c do powa nego ryzyka utraty ko a. 

KONTROLA OK ADZIN HAMULCOWYCH
WA NE: Ustawi  pojazd na p askiej powierzchni przy 
zaci gni tym hamulcu postojowym. Upewni  si , e pojazd 
zosta  ca kowicie unieruchomiony.

Zdemontowa  plastikow  ochron  z otworów inspekcyjnych 
(je eli jest) i dokona  ogl dzin ok adziny hamulcowej, czy ta 
nie nosi oznak niedoskona o ci, uszkodzenia lub 
nadmiernego b d  nietypowego zu ycia.

Je eli ok adzina hamulcowa jest zu yta, to nale y j  wymieni
na oryginalne cz ci dostarczone przez FAD ASSALI.
OSTRZE ENIE: Rodzaj ok adziny hamulcowej musi by  taki 
sam jak zosta  u yty pierwotnie, aby zapewni  zgodno  z 
przepisami dotycz cymi danego pojazdu. W przypadku 
wymiany klocków hamulcowych, sprawdzi  stan wa u 
rozrz dczego: w razie konieczno ci, nale y go wymieni
równie .
W przypadku wymiany klocka hamulcowego, poniewa
nale y zdemontowa  b ben i piast , zalecamy równie
wymian  smaru w o yskach i sprawdzenie stopnia zu ycia 
samych o ysk. Aby przeprowadzi  niniejsze prace, nale y 
post powa  zgodnie z poni szymi instrukcjami dotycz cymi 
wymiany smaru i regulacji luzu o ysk sto kowych. 
Wymian  klocków hamulcowych musi przeprowadzi
wykwalifikowany personel wyposa ony w odpowiedni sprz t 
i narz dzia oraz posiadaj cy odpowiednie przeszkolenie.

KONTROLA I REGULACJA LUZU NA 
O YSKACH STO KOWYCH

WA NE: Ustawi  pojazd na p askiej powierzchni. 
Zapewni  swobodny obrót piasty, na której przeprowadzane 
b d  prace. Upewni  si , e pojazd zosta  ca kowicie 
unieruchomiony.
Unie  o  do momentu, a  ko a przestan  styka  si  z 
pod o em.
Upewni  si , e sprz t do podnoszenia posiada odpowiedni 
ud wig, oraz e samochód jest ca kowicie unieruchomiony, 
nawet po podniesieniu osi.

Pomi dzy opon  a pod o e w o y  dwie d wignie i przez ich 
unoszenie i opuszczanie, sprawdzi  czy na pia cie nie ma 
luzów.
Je eli s , wyregulowa  o yska zgodnie z poni szym 
opisem.

REGULACJA LUZU NA O YSKACH
1) Zdemontowa  nasadk  piasty i umie ci  ja w czystym 
miejscu, aby zapobiec przedostaniu si  do niej zabrudzenia.
2) Wyj  zawleczk  z nakr tki koronowej.
3) Dokr ci  nakr tk  koronow  do momentu, a  o yska 
zetkn  si  z powierzchni , tj. do momentu, gdy niezb dne 
b dzie przy o enie znacznie wi kszej si y, aby bardziej 
dokr ci  nakr tk .

KONTROLA I KONSERWACJA

X

X

8

Czynnści
Po pierwsze

50 km
Kazdy
200 h

Kazdy 500 h
(lub co najmniej

roc znym)

Kazdy 1000 h
(lub co najmniej

roc znym)
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Zdemontowa  plastikow  ochron  z otworów inspekcyjnych 
(je eli jest) i dokona  ogl dzin ok adziny hamulcowej, czy ta 
nie nosi oznak niedoskona o ci, uszkodzenia lub 
nadmiernego b d  nietypowego zu ycia.

Je eli ok adzina hamulcowa jest zu yta, to nale y j  wymieni
na oryginalne cz ci dostarczone przez FAD ASSALI.
OSTRZE ENIE: Rodzaj ok adziny hamulcowej musi by  taki 
sam jak zosta  u yty pierwotnie, aby zapewni  zgodno  z 
przepisami dotycz cymi danego pojazdu. W przypadku 
wymiany klocków hamulcowych, sprawdzi  stan wa u 
rozrz dczego: w razie konieczno ci, nale y go wymieni
równie .
W przypadku wymiany klocka hamulcowego, poniewa
nale y zdemontowa  b ben i piast , zalecamy równie
wymian  smaru w o yskach i sprawdzenie stopnia zu ycia 
samych o ysk. Aby przeprowadzi  niniejsze prace, nale y 
post powa  zgodnie z poni szymi instrukcjami dotycz cymi 
wymiany smaru i regulacji luzu o ysk sto kowych. 
Wymian  klocków hamulcowych musi przeprowadzi
wykwalifikowany personel wyposa ony w odpowiedni sprz t 
i narz dzia oraz posiadaj cy odpowiednie przeszkolenie.

KONTROLA I REGULACJA LUZU NA 
O YSKACH STO KOWYCH

WA NE: Ustawi  pojazd na p askiej powierzchni. 
Zapewni  swobodny obrót piasty, na której przeprowadzane 
b d  prace. Upewni  si , e pojazd zosta  ca kowicie 
unieruchomiony.
Unie  o  do momentu, a  ko a przestan  styka  si  z 
pod o em.
Upewni  si , e sprz t do podnoszenia posiada odpowiedni 
ud wig, oraz e samochód jest ca kowicie unieruchomiony, 
nawet po podniesieniu osi.

Pomi dzy opon  a pod o e w o y  dwie d wignie i przez ich 
unoszenie i opuszczanie, sprawdzi  czy na pia cie nie ma 
luzów.
Je eli s , wyregulowa  o yska zgodnie z poni szym 
opisem.

REGULACJA LUZU NA O YSKACH
1) Zdemontowa  nasadk  piasty i umie ci  ja w czystym 
miejscu, aby zapobiec przedostaniu si  do niej zabrudzenia.
2) Wyj  zawleczk  z nakr tki koronowej.
3) Dokr ci  nakr tk  koronow  do momentu, a  o yska 
zetkn  si  z powierzchni , tj. do momentu, gdy niezb dne 
b dzie przy o enie znacznie wi kszej si y, aby bardziej 
dokr ci  nakr tk .

KONTROLA I KONSERWACJA

X

X
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Czynnści
Po pierwsze

50 km
Kazdy
200 h

Kazdy 500 h
(lub co najmniej

roc znym)

Kazdy 1000 h
(lub co najmniej

roc znym)

4) Delikatnie obróciwszy piast  jeden raz, lekko poluzowa
nakr tk  koronow  i dokr ci  j , do ponownego zetkni cia si
z powierzchni .
5) Sprawdzi  ustawienie otworów na zawleczk  i przekr ci
nakr tk  koronow , aby ustawi  szczeliny wzgl dem 
najbli szego otworu.
6) Upewni  si , e piasta mo e si  swobodnie obraca  oraz e 
nie stawia zbyt du ego oporu.
7) W o y  now  zawleczk  do otworu i zagi .
8) Zamontowa  nasadk  piasty.

KONTROLA REGULACJI HAMULCA
WA NE: Ustawi  pojazd na p askiej powierzchni przy 
zwolnionym hamulcu naczepy i wy czonym silniku ci gnika 
(z zaci gni tym hamulcem postojowym). Upewni  si , e 
naczepa zosta a ca kowicie unieruchomiona.

D WIGNIA STA A
Pchn  d wigni  hamulca w kierunku roboczym. Sprawdzi , 
czy d ugo  przesuwu d wigni nie jest zbyt wielka: nie mo e 
przesuwa  si  na odleg o ci k towej wi kszej ni  5°-10°.

W razie mo liwo ci podnie  o , na której realizowane b d
prace, pozwalaj c na swobodny obrót piasty. Upewni  si , e 
sprz t do podnoszenia posiada odpowiedni ud wig oraz e 
samochód jest ca kowicie unieruchomiony, nawet po 
podniesieniu osi.

• Czynno ci mechaniczne przy pomocy dr ka kierowniczego 
poprzecznego: Zaci gn  d wigni  hamulca w kierunku 
hamowania do momentu, a  klocki hamulcowe zetkn  si  z 
b bnem. Wyregulowa  dr ek kierowniczy tak, aby d wignia 
znajdowa a si  na swoim miejscu, a nast pnie delikatnie 
zwolni  dr ek kierowniczy do momentu, a  piasta b dzie 
mog a si  swobodnie obraca .
WA NE:  Obracaj c piast , sprawdzi  czy klocki 
hamulcowe nie tr  o b ben i czy obraca si  ona swobodnie. 
Droga d wigni musi by  tak krótka jak to mo liwe, 
zapewniaj c e klocki nie ocieraj  o b ben.

• Czynno ci pneumatyczne: Zaci gn  d wigni  hamulca w 
kierunku hamowania do momentu, a  klocki hamulcowe 
zetkn  si  z b bnem. Przy pomocy nakr tki i przeciwnakr tki 
ustawi  d ugo  t oczyska cylindra si ownika tak, aby 
d wignia pozosta a na swoim miejscu, a nast pnie delikatnie 
zmniejszy  d ugo  t oczyska do momentu, a  piasta b dzie 
mog a si  swobodnie obraca .
WA NE:  Obracaj c piast , sprawdzi  czy klocki 
hamulcowe nie tr  o b ben i czy obraca si  ona swobodnie. 
Droga d wigni musi by  tak krótka jak to mo liwe, 
zapewniaj c e
klocki nie ocieraj  o b ben.

Je eli nie jest mo liwe podniesienie osi, na której realizowane 
b d  prace, to nale y wyregulowa  d ugo  ruchu d wigni 

hamowania przez ograniczanie luzu d wigni. Po zako czeniu 
regulacji, sprawdzi , czy d ugo  ruchu nie jest nadmierna, a 
jednocze nie zbytnio ograniczona: pchaj c j  r cznie i 
upewniaj c si , e d ugo  przesuwu d wigni nie powinna 
przekracza  k ta 5°-10°.

NAPINACZ
Pchn  d wigni  hamulca w kierunku roboczym. Sprawdzi , 
czy d ugo  przesuwu d wigni nie jest zbyt wielka: nie mo e 
przekracza  odleg o ci k towej wi kszej ni  5°-7°. Je eli jest 
wi ksza hamulec nale y ponownie wyregulowa .

W razie mo liwo ci podnie  o , na której realizowane b d
prace, pozwalaj c na swobodny obrót piasty. Upewni  si , e 
sprz t do podnoszenia posiada odpowiedni ud wig oraz e 
samochód jest ca kowicie unieruchomiony, nawet po 
podniesieniu osi.

Przy pomocy ruby z bem sze ciok tnym, wyregulowa
d wigni  hamulca w kierunku hamowania, jednocze nie 
obracaj c piast  ko a do momentu, a  klocki hamulcowe 
zetkn  si  z b bnem. Nast pnie delikatnie przekr ci rub
reguluj c  w kierunku przeciwnym do momentu, a  piasta 
b dzie si  mog a swobodnie obraca . Upewni  si , e ruba 
regulacyjna zablokowana zosta a we w a ciwej pozycji. 
WA NE:  Obracaj c piast , sprawdzi  czy klocki 
hamulcowe nie tr  o b ben i czy obraca si  ona swobodnie. 
Droga d wigni musi by  tak krótka jak to mo liwe, 
zapewniaj c e klocki nie ocieraj  o b ben.

Je eli nie jest mo liwe podniesienie osi, na której realizowane 
b d  prace, to nale y wyregulowa  d ugo  ruchu d wigni 
hamowania przez ograniczanie luzu d wigni. Po zako czeniu 
regulacji, sprawdzi , czy d ugo  ruchu nie jest nadmierna, a 
jednocze nie zbytnio ograniczona: pchaj c j  r cznie i 
upewniaj c si , e d ugo  przesuwu d wigni nie przekracza 
k ta 5°-7°.

D WIGNIA SAMOREGULUJ CA
Pchn  d wigni  hamulca w kierunku roboczym. Sprawdzi , 
czy d ugo  przesuwu d wigni nie jest zbyt wielka: nie mo e 
przekracza  odleg o ci k towej wi kszej ni  5°-7°. Je eli jest 
wi ksza hamulec nale y ponownie wyregulowa .

W razie mo liwo ci podnie  o , na której realizowane b d
prace, pozwalaj c na swobodny obrót piasty. Upewni  si , e 
sprz t do podnoszenia posiada odpowiedni ud wig oraz e 
samochód jest ca kowicie unieruchomiony, nawet po 
podniesieniu osi.
Przy pomocy ruby z bem sze ciok tnym, wyregulowa
d wigni  hamulca w kierunku hamowania, jednocze nie 
obracaj c piast  ko a do momentu, a  klocki hamulcowe 
zetkn  si  z b bnem. Nast pnie delikatnie przekr ci rub
reguluj c  w kierunku przeciwnym do momentu, a  piasta 
b dzie si  mog a swobodnie obraca . Upewni  si , e ruba 
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regulacyjna zablokowana zosta a we w a ciwej pozycji.

WA NE:  Obracaj c piast , sprawdzi  czy klocki 
hamulcowe nie tr  o b ben i czy obraca si  ona swobodnie. 
Droga d wigni musi by  tak krótka jak to mo liwe, 
zapewniaj c e klocki nie ocieraj  o b ben.

Je eli nie jest mo liwe podniesienie osi, na której realizowane 
b d  prace, to nale y wyregulowa  d ugo  ruchu d wigni 
hamowania przez ograniczanie luzu d wigni. Po zako czeniu 
regulacji, sprawdzi , czy d ugo  ruchu nie jest nadmierna, a 
jednocze nie zbytnio ograniczona: pchaj c j  r cznie i 
upewniaj c si , e d ugo  przesuwu d wigni nie przekracza 
k ta 5°-7°.

UWAGA:  Aby uzyska  szczegó owe instrukcje i wyja nienia, 
patrz instrukcja monta u i konserwacji producenta u ytej 
d wigni samoreguluj cej.

SMAROWANIE
WA NE: Ustawi  pojazd na p askiej powierzchni przy 
zaci gni tym hamulcu postojowym. Upewni  si , e pojazd 
zosta  ca kowicie unieruchomiony.
Przed smarowaniem, dok adnie oczy ci  miejsca smarowania.

Osie sta e: Nasmarowa  dwie tuleje obudowy wa u 
rozrz dczego, d wigni  hamulca (regulowan  lub 
samoreguluj c ) oraz wszystkie inne miejsca wyposa one w 
smarownic .

Osie skr tne: Tak ja powy ej, a dodatkowo tuleje zawiasów 
skr tnych, przegub bezmierny na dr ku kierowniczym oraz 
wszystkie dodatkowe miejsca wyposa one w smarownic .

WYMIANA SMARU O YSKOWEGO I 
KONTROLA ZU YCIA
WA NE: Ustawi  pojazd na p askiej powierzchni. 
Zapewni  swobodny obrót piasty, na której przeprowadzane 
b d  prace. Upewni  si , e pojazd zosta  ca kowicie 
unieruchomiony.
Unie  o  do momentu, a  ko a przestan  styka  si  z 
pod o em.
Upewni  si , e sprz t do podnoszenia posiada odpowiedni 
ud wig oraz e samochód jest ca kowicie unieruchomiony, 
nawet po podniesieniu osi.
Czynno  opisan  poni ej musi przeprowadzi
wykwalifikowany personel wyposa ony w odpowiedni sprz t 
i narz dzia oraz posiadaj cy odpowiednie przeszkolenie.
Zdemontowa  piast  i dok adnie j  oczy ci , zarówno od 
strony wewn trznej jak i zewn trznej. Usun  wszelkie 
resztki starego smaru.
Umy  zdemontowane o yska w odpowiednim 
rozpuszczalniku, powoli je obracaj c, a nast pnie wysuszy .
Dok adnie sprawdzi  powierzchnie wa eczków oraz bie ni 
o yska piasty, aby upewni  si , e nie posiadaj  oznak 

zu ycia, zadrapa  lub innych symptomów uszkodzenia. W 
przypadku najmniejszej oznaki zu ycia, wymieni  o yska.
WA NE: Wymiana o ysk w ka dym przypadku musi 
obejmowa  zarówno sto ek wewn trzny jak i bie nie o yska 
piasty.

SMAROWANIE
o yska dok adnie nasmarowa  odpowiednim smarem 

litowym (zalecamy FL TUTELA MR3). Wa ne jest, aby 
wprowadzi  smar do wn trza o yska, do przestrzeni 
pomi dzy obudow  skrywaj c  wa eczki a bie ni , po której 
tocz  si  wa eczki, aby zagwarantowa , e wszystkie ruchome 
elementy zosta y w a ciwie i ca kowicie nasmarowane. 
Nape ni  o ysko smarem zgodnie z powy szym opisem oraz 
nasmarowa  tyln  cz  sto ka o yska. W szczególno ci, 
na o y  smar na powierzchni  podstawy wa eczków. Nanie
cienk  warstw  smaru na bie ni  toczn  bie ni o yska piasty.

Sprawdzi , czy wewn trzny pier cie  ustalaj cy w pia cie jest 
w odpowiednim stanie i czy nie wykazuje oznak zu ycia lub 
uszkodzenia. W o y  pier cie  na swoje miejsce. W 
przypadku najmniejszej oznaki uszkodzenia lub zu ycia, 
wymieni  go. Delikatnie nasmarowa  powierzchni lizgow
pier cienia.

Nigdy nie miesza  gatunków smaru, aby nie ogranicza
ywotno ci o ysk.

Po odpowiednim nasmarowaniu o ysk, ponownie zmontowa
piast , uwa aj c, aby nie uszkodzi  tylnego pier cienia. 
W o y  o ysko zewn trzne, podk adk  (je eli jest) oraz 
nakr tk  koronow .
Dokr ci  nakr tk  koronow  post puj c zgodnie z powy sz
procedur  opisan  w przypadku regulacji luzu o yska.
Zamontowa  now  zawleczk  i nasad  piasty.

KONTROLA
WA NE: Ustawi  pojazd na p askiej powierzchni przy 
zaci gni tym hamulcu postojowym. Upewni  si , e pojazd 
zosta  ca kowicie unieruchomiony.

Skontrolowa  belk  osi pod k tem p kni  i / lub oznak tego, 
czy o  zaczyna p ka .
Dowolne p kni cia lub oznaki uszkodzenia na belce osi 
wymagaj  natychmiastowej wymiany ca ej osi. W adnym 
przypadku nie naprawia  belki osi przez spawanie.
Sprawdzi  prosto  belki osi. Przeci one i / lub wygi te osie 
nale y natychmiast wymieni . W adnym przypadku nie 
naprawia  wygi tych belek osi.
Dok adnie sprawdzi  zewn trzne suporty wa ka rozrz dczego, 
suporty cylindrów si ownika hamulca oraz spawy wspornika 
hamulca. Sprawdzi  je pod k tem oznak uszkodzenia. 
Uszkodzenie dowolnego z powy szych elementów mo e 
doprowadzi  do tego, e uk ad hamulcowy nie b dzie dzia a  
poprawnie, co mo e prowadzi  do utraty kontroli nad 



regulacyjna zablokowana zosta a we w a ciwej pozycji.

WA NE:  Obracaj c piast , sprawdzi  czy klocki 
hamulcowe nie tr  o b ben i czy obraca si  ona swobodnie. 
Droga d wigni musi by  tak krótka jak to mo liwe, 
zapewniaj c e klocki nie ocieraj  o b ben.

Je eli nie jest mo liwe podniesienie osi, na której realizowane 
b d  prace, to nale y wyregulowa  d ugo  ruchu d wigni 
hamowania przez ograniczanie luzu d wigni. Po zako czeniu 
regulacji, sprawdzi , czy d ugo  ruchu nie jest nadmierna, a 
jednocze nie zbytnio ograniczona: pchaj c j  r cznie i 
upewniaj c si , e d ugo  przesuwu d wigni nie przekracza 
k ta 5°-7°.

UWAGA:  Aby uzyska  szczegó owe instrukcje i wyja nienia, 
patrz instrukcja monta u i konserwacji producenta u ytej 
d wigni samoreguluj cej.

SMAROWANIE
WA NE: Ustawi  pojazd na p askiej powierzchni przy 
zaci gni tym hamulcu postojowym. Upewni  si , e pojazd 
zosta  ca kowicie unieruchomiony.
Przed smarowaniem, dok adnie oczy ci  miejsca smarowania.

Osie sta e: Nasmarowa  dwie tuleje obudowy wa u 
rozrz dczego, d wigni  hamulca (regulowan  lub 
samoreguluj c ) oraz wszystkie inne miejsca wyposa one w 
smarownic .

Osie skr tne: Tak ja powy ej, a dodatkowo tuleje zawiasów 
skr tnych, przegub bezmierny na dr ku kierowniczym oraz 
wszystkie dodatkowe miejsca wyposa one w smarownic .

WYMIANA SMARU O YSKOWEGO I 
KONTROLA ZU YCIA
WA NE: Ustawi  pojazd na p askiej powierzchni. 
Zapewni  swobodny obrót piasty, na której przeprowadzane 
b d  prace. Upewni  si , e pojazd zosta  ca kowicie 
unieruchomiony.
Unie  o  do momentu, a  ko a przestan  styka  si  z 
pod o em.
Upewni  si , e sprz t do podnoszenia posiada odpowiedni 
ud wig oraz e samochód jest ca kowicie unieruchomiony, 
nawet po podniesieniu osi.
Czynno  opisan  poni ej musi przeprowadzi
wykwalifikowany personel wyposa ony w odpowiedni sprz t 
i narz dzia oraz posiadaj cy odpowiednie przeszkolenie.
Zdemontowa  piast  i dok adnie j  oczy ci , zarówno od 
strony wewn trznej jak i zewn trznej. Usun  wszelkie 
resztki starego smaru.
Umy  zdemontowane o yska w odpowiednim 
rozpuszczalniku, powoli je obracaj c, a nast pnie wysuszy .
Dok adnie sprawdzi  powierzchnie wa eczków oraz bie ni 
o yska piasty, aby upewni  si , e nie posiadaj  oznak 

zu ycia, zadrapa  lub innych symptomów uszkodzenia. W 
przypadku najmniejszej oznaki zu ycia, wymieni  o yska.
WA NE: Wymiana o ysk w ka dym przypadku musi 
obejmowa  zarówno sto ek wewn trzny jak i bie nie o yska 
piasty.

SMAROWANIE
o yska dok adnie nasmarowa  odpowiednim smarem 

litowym (zalecamy FL TUTELA MR3). Wa ne jest, aby 
wprowadzi  smar do wn trza o yska, do przestrzeni 
pomi dzy obudow  skrywaj c  wa eczki a bie ni , po której 
tocz  si  wa eczki, aby zagwarantowa , e wszystkie ruchome 
elementy zosta y w a ciwie i ca kowicie nasmarowane. 
Nape ni  o ysko smarem zgodnie z powy szym opisem oraz 
nasmarowa  tyln  cz  sto ka o yska. W szczególno ci, 
na o y  smar na powierzchni  podstawy wa eczków. Nanie
cienk  warstw  smaru na bie ni  toczn  bie ni o yska piasty.

Sprawdzi , czy wewn trzny pier cie  ustalaj cy w pia cie jest 
w odpowiednim stanie i czy nie wykazuje oznak zu ycia lub 
uszkodzenia. W o y  pier cie  na swoje miejsce. W 
przypadku najmniejszej oznaki uszkodzenia lub zu ycia, 
wymieni  go. Delikatnie nasmarowa  powierzchni lizgow
pier cienia.

Nigdy nie miesza  gatunków smaru, aby nie ogranicza
ywotno ci o ysk.

Po odpowiednim nasmarowaniu o ysk, ponownie zmontowa
piast , uwa aj c, aby nie uszkodzi  tylnego pier cienia. 
W o y  o ysko zewn trzne, podk adk  (je eli jest) oraz 
nakr tk  koronow .
Dokr ci  nakr tk  koronow  post puj c zgodnie z powy sz
procedur  opisan  w przypadku regulacji luzu o yska.
Zamontowa  now  zawleczk  i nasad  piasty.

KONTROLA
WA NE: Ustawi  pojazd na p askiej powierzchni przy 
zaci gni tym hamulcu postojowym. Upewni  si , e pojazd 
zosta  ca kowicie unieruchomiony.

Skontrolowa  belk  osi pod k tem p kni  i / lub oznak tego, 
czy o  zaczyna p ka .
Dowolne p kni cia lub oznaki uszkodzenia na belce osi 
wymagaj  natychmiastowej wymiany ca ej osi. W adnym 
przypadku nie naprawia  belki osi przez spawanie.
Sprawdzi  prosto  belki osi. Przeci one i / lub wygi te osie 
nale y natychmiast wymieni . W adnym przypadku nie 
naprawia  wygi tych belek osi.
Dok adnie sprawdzi  zewn trzne suporty wa ka rozrz dczego, 
suporty cylindrów si ownika hamulca oraz spawy wspornika 
hamulca. Sprawdzi  je pod k tem oznak uszkodzenia. 
Uszkodzenie dowolnego z powy szych elementów mo e 
doprowadzi  do tego, e uk ad hamulcowy nie b dzie dzia a  
poprawnie, co mo e prowadzi  do utraty kontroli nad 
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Wszystkie dane zawarte w niniejszej instrukcji 
zosta y dok adnie sprawdzone, aby 
zagwarantowa  ich poprawno . Jednak nie 
bierzemy adnej odpowiedzialno ci w 
przypadku niedok adno ci lub usterek.

Ostatnia aktualizacja: Wrzesie  2010
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