
Monta˝ ∏o˝yska oporowego w sprz´g∏ach ciàgnionych

Marka pojazdu:
Citroën, Fiat, Peugeot

Model:
Citroën•  Jumper
Fiat•   Ducato
Peugeot•  Boxer

Nr LuK:  624 1846 00
  624 1931 00
  624 3096 00
  624 3165 00

Fot. 1 Fot. 2

Podczas monta˝u zestawu sprz´g∏a ciàg- 
nionego, koniecznym jest zwrócenie uwagi  
na nast´pujàce punkty.
Wsuni´cie ∏o˝yska oporowego w pierÊcieƒ 
centrujàcy spr´˝yny talerzowej, spowoduje 
jego automatyczne zapi´cie pierÊcieniem 
blokujàcym (fot. 1, strza∏ka).
Uszkodzony bàdê êle zapi´ty pierÊcieƒ klinu-
jàcy mo˝e byç przyczynà wypi´cia si´ ∏o˝yska 
w stanie wysprz´glenia, co mo˝e prowadziç 
do powa˝nej w skutkach awarii.

Poni˝sze elementy nale˝y skontrolowaç 
pod kàtem zu˝ycia bàdê uszkodzenia i ew. 
wymieniç na nowe:

•  spr´˝yna wst´pnego napr´˝enia (peda∏ 
sprz´g∏a)

•  linka sprz´g∏a (sterowanie mechaniczne)
•  dzia∏anie uk∏adu wysprz´glajàcego  (stero-

wanie hydrauliczne)
•  wide∏ki wysprzeglajàce
•  u∏o˝yskowanie wide∏ek
•  tuleja prowadzàca

Wskazówka monta˝owa:
Nasuwka monta˝owa (fot. 2, strza∏ka) mu- 
si byç naciàgni´ta w chwili monta˝u na pier- 
Êcieƒ klinujàcy. Wsuni´cie ∏o˝yska w pierÊcieƒ 
centrujàcy spr´˝yny talerzowej, spowodu-
je automatyczne cofni´cie nasuwki do ty∏u  
i zapi´cie pierÊcienia klinujàcego.

CzynnoÊci monta˝owe:

•  Zamontowaç wide∏ki na ∏o˝ysku oporowym, 
zwracajàc uwag´ na w∏aÊciwe umocowanie 
(skrzynia biegów musi równo przylegaç  
do silnika) fot. 2

•  ∏o˝ysko wraz z dêwignià wysprz´glajàcà 
dosunàç do spr´˝yny talerzowej  (zapew-
niç równe przyleganie) 
–  w przeciwnym wypadku zsunàç gumowà 

os∏on´ dêwigni
•  energicznie wsunàç ∏o˝ysko w spr´˝y- 

n´ talerzowà (∏o˝ysko musi wyraênie 
zaskoczyç) 
– ew. z pomocà 2 mechanika

•  poluzowaç automatycznà regulacj´ sko-
ku peda∏u sprz´g∏a (sterowanie mechani-
czne) i wyregulowaç wg. zaleceƒ produ-
centa pojazdu

•  naciskaç na peda∏ 20x
•  ustawiç automatycznà regulacj´ skoku 

peda∏u
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  Aby uniknàç uszkodzenia spr´˝yny 
talerzowej bàdê pierÊcieni centru-
jàcego czy blokujàcego, nie nale˝y 
demontowaç ∏o˝yska bez specjalne-
go narz´dzia (sprawdziç zalecenia 
producenta sprz´gie∏).

Uwaga:
Niniejsza informacja serwisowa ma 
zastosowanie do wszystkich modeli 
pojazdów z sprz´g∏em ciàgnionym. 
Powy˝ej podano przyk∏adowe mode-
le pojazdów.

W∏aÊciwe cz´Êci zamienne dobraç mo˝na 
w naszym katalogu-online, pod adresem 
www.LuK-AS.com lub w RepXpert pod  
adresem www.RepXpert.com.
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Uwaga:
Brak lub uszkodzenie pierÊcienia kli- 
nujàcego, stanowi podstaw´ do odda- 
lenia reklamacji.


