Instrucțiunile de montare sunt identice pentru
frânele LB225, LB195 și LC225.
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Instrucțiuni de montare
6 bari

Nu folosiți chei sau ciocane pneumatice. Folosirea
acestora va deteriora produsul, împiedica
funcționarea corectă, și va anula garanția.

Recomandările noastre sunt scrise cu verde.
Dacă aveți întrebări în legătură cu instrucțiunile de
montare, sau aveți nevoie de informații adiționale,
vă rugăm să ne contactați prin e-mail la
technical@meibrakes.com

1 Verificați ca vehiculul să fie blocat cu cale adecvate înainte de a
elibera frâna de mână. Urmați recomandările producătorului pentru
a scoate roata. Comprimați arcul de rapel sau folosiți o presiune
de reținere minimă de 90 psi (6 bari). Scoateți camera de frânare și
deconectați cablul senzorului de uzură a plăcuțelor (dacă este
montat) de pe etrier.
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2 Observați poziția cablului indicatorului de avertizare a uzurii plăcuțelor (dacă este montat), și scoateți plăcuțele și elementul de fixare.
Pentru a scoate elementul de fixare a plăcuțelor va trebui să demontați clema, șaiba și știftul. Înlocuiți piesele uzate cu piesele noi
furnizate. Scoateți ambele plăcuțe și arcuri și inspectați-le vizual – înlocuiți-le dacă sunt uzate sau deteriorate. Scoateți capacele de
protecție ale manșoanelor de ghidare, manșoanele de ghidare și bolțurile. Înlocuiți piesele uzate cu piesele noi furnizate. Scoateți
ansamblul etrierului vechi – folosiți echipament de ridicare adecvat pentru etrier. Efectuați o inspecție vizuală și, dacă este necesar,
curățați suportul și discul – înlocuiți-le dacă sunt uzate sau deteriorate.
Înainte de a scoate bolțurile manșonului de ghidare, verificați ca etrierul să nu se poată deplasa sau cădea și cauza
vătămări corporale.
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30 Kg

3 Scoateți noul etrier și setul de manșoane de ghidare din cutie – folosiți echipament de ridicare adecvat pentru etrier.
Verificați ca piesele noi să corespundă cu cele care au fost scoase.
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4a

4

4b

4 Ungeți ambele manșoane de ghidare folosind pliculețele cu lubrifiant furnizate. Glisați manșoanele de ghidare în bucșe, în direcțiile
arătate mai sus:
4a – bucșă de cauciuc a manșonului de ghidare scurt fără al doilea burduf pe etrier (Tip B)
4b – bucșă simplă a manșonului de ghidare scurt cu un al doilea burduf pe etrier (Tip C)
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5 Poziționați burduful(burdufurile) în canelura garniturii de
etanșare din manșonul(manșoanele) de ghidare, verificând
ca aceasta să asigure o etanșare corectă de jur împrejurul
manșonului.
Folosiți puțin lubrifiant pentru a ajuta burduful să
intre în canelură.

6 Poziționați șaiba de plastic pe burduf(burdufuri)
pentru a-l(a le) reține în canelura garniturii de etanșare din
manșonul(manșoanele) de ghidare, verificând ca șaiba să fie
corect poziționată.
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180 Nm
o
+ 90

7 Verificați ca filetele suportului să fie curate și uscate (fără urme de lubrifianți sau de adeziv preaplicat). Ridicați etrierul pe
suport și poziționați bolțurile în suport – folosiți echipament de ridicare adecvat pentru etrier. Fiți atent la folosirea corectă a
bolțurilor noi pentru fiecare manșon de ghidare – bolțul manșonului de ghidare lung are preaplicat un adeziv. Dacă etrierul
se montează la distanță de vehicul, verificați ca suportul să fie poziționat corect pentru a rezista la momentul de torsiune al
bolțului într-un punct apropiat de punctul de strângere al acestuia. Strângeți ambele bolțuri până la 180 Nm, apoi strângeți-le
cu încă 900 – verificați ca etrierul să gliseze cu ușurință pe manșoanele de ghidare.
Puteți folosi, cu atenție, elementul preasamblat de fixare a plăcuței pentru a ridica etrierul.
Nu țineți niciodată etrierul cu degetele între etrier și suport – riscați să vă accidentați.
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Instrucțiuni de montare
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8 Poziționați capacul de protecție al manșonului de ghidare
lung în alezajul etrierului – verificați ca capacul de protecție
și alezajul să fie curate și fără urme de lubrifianți. Apăsați
capacul de protecție în alezaj, verificând să fie corect
poziționat, până când acesta ajunge la nivelul rebordului
piesei turnate.
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9 Identificați tipul de bucșă al manșonului de ghidare scurt:
Tipul B – bucșă de cauciuc a manșonului de ghidare
scurt – treceți la 11
Tipul C – bucșă simplă a manșonului de ghidare
scurt – treceți la 10

Capacul(Capacele) de protecție se pot monta numai după ce etrierul a fost fixat cu bolțuri pe suport. Burduful(Burdufurile)
manșonului(manșoanelor) de ghidare trebuie să fie pliat(e); în caz contrar libertatea de mișcare a etrierului va fi limitată.
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15.5mm

10 Poziționați capacul de protecție al manșonului de
ghidare scurt (dacă este cazul) în alezajul etrierului –
verificați ca capacul de protecție și alezajul să fie curate
și fără urme de lubrifianți. Apăsați capacul de protecție în
alezaj, verificând să fie corect poziționat, până când acesta
iese cu 15,5 mm din rebordul piesei turnate.
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11 Glisați etrierul în interior și introduceți plăcuța și arcul
frânei interioare.

12 Glisați etrierul în exterior și introduceți plăcuța de
frână exterioară și arcul.
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Max. 25 Nm

13 Rotiți dispozitivul de reglaj în
direcția acelor de ceasornic până
când plăcuțele intră în contact cu
discul – nu depășiți un moment de
torsiune de 25 Nm.
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3 clicuri

14 Rotiți dispozitivul de reglaj
înapoi cu 3 clicuri și verificați
jocul de funcționare dintre
plăcuță și disc.

15 Verificați ca discul să se rotească liber.
Remontați capacul dispozitivului de reglaj.
Este interzisă desfacerea sau
demontarea etrierului.
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16 Poziționați noul element de fixare a
plăcuței în orificiului de pe etrier și apăsați
pentru a permite inserția știftului
elementului de fixare a plăcuței.
Poziționați șaiba pe știftul elementului de
fixare a plăcuței.
18a

17 Apăsați clema prin știftul elementului de fixare a plăcuței pentru a-l fixa.
Se recomandă ca, în măsura în care acest lucru este posibil, știftul
elementului de fixare a plăcuței să fie montat cu capul în sus.

18b

18c

18 Dacă suportul a fost scos din vehicul, urmați recomandările producătorului pentru a remonta etrierul și ansamblul
suportului. Reconectați conectorul cablului senzorului de uzură a plăcuțelor (dacă este cazul).
18a Capac al lanțului fără senzor de uzură a plăcuțelor – nu trebuie să faceți nimic altceva.
18b Capac al lanțului cu conector tip șurub – cuplați conectorul și apoi strângeți cele 2 șuruburi.
18c Capac al lanțului cu conector tip clemă – cuplați conectorul și apoi împingeți clema în locașul ei.
Verificați ca conectorul cablului senzorului de uzură a plăcuțelor să fie curat, fără urme de lubrifiant, murdărie sau
umezeală.
www.meibrakes.com
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19 Remontați cablul și clemele indicatorului de avertizare
a uzurii plăcuțelor în poziția din care au fost scoase.

> 3mm

21

20 Scoateți banda adezivă din porțiunea în care se va
monta camera de frânare. Aveți grijă să nu ajungă murdărie
în etrierul de frână.
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180 - 210 Nm

21 Inspectați vizual, și, dacă este necesar, curățați soclul și
suprafața de etanșare a camerei de frânare, – înlocuiți-le
dacă sunt deteriorate.
Dacă garnitura de etanșare a camerei de frânare
iese în afară cu mai puțin de 3 mm, camera trebuie
înlocuită.
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22 Remontați camera de frânare în poziția din care a fost
scoasă, conform recomandărilor producătorului vehiculului.
Strângeți piulițele până la 180-210 Nm (excepție făcând
cazul în care recomandările producătorului vehiculului
specifică altfel).
Pentru a nu înclina camera de frânare în timpul
montării acesteia, strângeți treptat piulițele în mod
simetric, folosind o sculă corespunzătoare.

23 Urmați recomandările producătorului vehiculului pentru a monta roata la loc.
Decomprimați arcul de rapel și aplicați frâna de mână înainte de a îndepărta
calele folosite pentru roțile vehiculului. După eliberarea frânei de mână, aplicați
frâna de 10 ori, apoi efectuați un test rutier cu vehiculul.

Pentru o listă completă a instrucțiunilor de montare și întreținere, vizitați site-ul nostru Web.
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Garanție

MEI garantează că atunci când sunt montate și întreținute pe
vehicule conform instrucțiunilor sale de montare și
întreținere, etrierele de frână pneumatică cu disc MEI nu vor
prezenta defecte de material și de manoperă, în condiții
normale de utilizare și reparare, timp de 2 ani sau pe o
distanță de 200.000 km.
Stația de testare finală (mai sus) asigură funcționarea corectă
a fiecărui etrier produs de noi.
Toate informațiile generate de stația noastră de testare finală
sunt înregistrate, fiind trasabile cu ajutorului numărului de
serie identificator gravat pe fiecare etrier MEI (vezi imaginea
din dreapta).
Etrierele de frână pneumatică cu disc nu pot compensa alte deficiențe ale sistemului de frânare. Înainte de a returna un
produs, verificați ca:
Camera de frânare să nu fie defectă, garnitura camerei de frânare să nu fie deteriorată, plăcuța să nu fie uzată inegal, discurile
să nu fie crăpate sau uzate, și ca suportul să nu fie deteriorat.
Toate cererile trebuie făcute în perioada de garanție. Etrierul de frână pneumatică cu disc MEI trebuie returnat spre
examinare, împreună cu detalii ale defecțiunii găsite, intervalul de service și modul de utilizare a vehiculului.
Garanția MEI nu acoperă piesele care se defectează ca urmare a instalării sau utilizării incorecte. MEI nu își asumă răspunderea
pentru niciun fel de pagube corelate.
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