Întreținere
Verificați ca vehiculul să fie blocat cu cale adecvate, pe teren drept, înainte de a elibera frâna de mână.
6 Bar
Comprimați arcul de rapel sau folosiți o presiune de reținere minimă de 90 psi (6 bari).
IV

6 bari

!
Verificări regulate
Verificarea cu regularitate a frânelor constituie o parte importantă a întreținerii vehiculului și trebuie făcută la
intervale de 3 luni.
Aceste intervale de verificare sunt o cerință minimă. În funcție de modul de utilizare al vehiculului, este
posibil să fie necesare verificări mai frecvente. Consultați de asemenea instrucțiunile producătorului vehiculului
referitor la intervalele de verificare și service pentru etrierele de frână, plăcuțele de frână, discurile de frână și
camerele de frânare.
Verificări regulate

Uzura plăcuțelor de frână

Este necesară de asemenea efectuarea unei evaluări vizuale a uzurii plăcuțelor de frână, independent de orice
eventual indicator al uzurii cu care este prevăzut vehiculul. Există două metode de efectuare a unei evaluări rapide
și simple a vieții utile aproximative rămase plăcuței, care nu necesită scoaterea roții.
Metoda 1

Metoda 2

X

X
Y

Y

Z

Comparați poziția marcajului X al etrierului față de marcajul Y al suportului. Dacă pozițiile marcajelor X și Y sunt
similare celor arătate în diagrama din partea dreaptă ,
scoateți roata și verificați grosimea plăcuței de frână și a
discului de frână.

Comparați poziția etrierului față de capătul
manșonului de ghidare scurt, dacă este cazul. Dacă
„Z” este mai mic de 1 mm, scoateți roata și verificați
grosimea plăcuței de frână și discului de frână.

Dacă evaluarea vizuală indică că plăcuțele se apropie de
gradul de uzură maxim permis, scoateți roata și efectuați
o verificare detaliată. Plăcuțele de frână trebuie înlocuite
atunci când garnitura de fricțiune C s-a uzat până la 2,0
mm sau mai puțin.

!

Z

Plăcuțele de frână se schimbă întotdeauna la
ambele frâne ale aceleiași punți.

www.meibrakes.com

C

Verificări regulate

Coroziune

Inspectați vizual frâna pentru a vedea dacă există semne de deteriorare sau coroziune, acordând o atenție deosebită
burdufurilor manșoanelor de ghidare și burdufurilor tacheților. Verificați ca capacul dispozitivului de reglaj să fie corect
montat. Dacă nu sunteți sigur de ceva, efectuați verificările adiționale din această procedură de întreținere, și, dacă
este necesar, înlocuiți piesele deteriorate folosind setul de reparații MEI relevant.
Burdufurile manșoanelor de ghidare

Verificări regulate

Burdufurile tacheților

Disc de frână

Măsurați grosimea discului de frână în secțiunea cea mai subțire a acestuia – discurile de frână trebuie schimbate
atunci când grosimea totală (E) ajunge la 37,0 mm sau mai puțin.

!

Când verificați grosimea discului, fiți atent la eventualele bavuri sau muchii de pe marginea exterioară.
MIN

Discurile de frână trebuie verificate conform specificațiilor producătorului vehiculului, identificând orice
eventuale caneluri adânci, crăpături sau urme de coroziune.

E = 37 mm

MIN.

Bavură/Muchie

E
MIN

C = 2 mm

MIN.

C

Dacă grosimea discului (E) este mai mică de 39 mm, se recomandă ca discul să fie schimbat odată cu plăcuțele de
frână.

!

Discurile de frână se schimbă întotdeauna la ambele roți ale aceleiași punți. Luați măsurile necesare ca
vechile plăcuțe și discuri să fie eliminate în conformitate cu normele locale de protecție a mediului.
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Verificări operaționale
Verificările operaționale se fac anual, sau la fiecare înlocuire a plăcuțelor. Este important să verificați dacă dispozitivul
de reglaj al frânei funcționează corect și dacă etrierul glisează lin pe toată suprafața sa de deplasare.

Verificări operaționale

Funcționarea dispozitivului de reglaj

Verificați ca frâna de picior și frâna de mână să fie eliberate – verificați întotdeauna ca vehiculul să fie blocat cu cale
adecvate înainte de a elibera frâna de mână. Împingeți și trageți etrierul de 3 ori în direcție axială pentru a evalua jocul
de funcționare dintre plăcuțe și disc. Dacă etrierul nu se mișcă, verificați starea bucșelor manșoanelor de ghidare.
Scoateți capacul dispozitivului de reglaj și montați plăcuțele noi. Setați jocul rotind dispozitivul de reglaj în direcție
inversă acelor de ceasornic, cu o cheie rotundă sau tubulară de 10 mm, și apoi rotiți în direcția acelor de ceasornic
până când obțineți un joc de funcționare de 1,3 mm, măsurat între capetele tacheților și plăcuța interioară. Verificați să
nu existe niciun fel de joc în dreptul plăcuței exterioare.

!

Nu depășiți niciodată un moment de torsiune maxim de 25 Nm în nicio direcție, și nu folosiți unelte electrice.
Când rotiți dispozitivul de reglaj în sens invers acelor de ceasornic veți auzi și simți un clic pronunțat.
De-Adjust

Dereglaj
22

0m

Reglaj

m

Adjust

x3
0.6 - 1.2mm

Aplicați frânele de 20 de ori cu o presiune de 2-3 bari. Măsurați jocul dintre fiecare cap de tachet și placa din spate
a plăcuței interioare. Faceți aceasta simultan pe întreaga suprafață a ambelor capete ale tacheților, folosind două
spioane cu lungimea de cel puțin 220 mm. Jocul de funcționare dintre fiecare cap de tachet și placa din spate a
plăcuței interioare trebuie să măsoare între 0,6 și 1,2 mm. Dacă diferența dintre jocul de funcționare la fiecare cap
de tachet este mai mare de 0,25 mm, verificați starea bucșelor manșoanelor de ghidare.

3 clicuri

Dacă jocul de funcționare este mai mare de 1,2 mm, verificați dispozitivul de reglaj urmând instrucțiunile de mai jos:
• Rotiți dispozitivul de reglaj în direcție inversă acelor de ceasornic, cu 3 clicuri, pentru a mări jocul de funcționare.
• Plasați o cheie rotundă sau tubulară pe dispozitivul de reglaj ca ajutor vizual, așa cum se arată în imagine,
verificând să existe suficient joc pentru ca aceasta să se poată deplasa liber.
• Aplicați frâna de 5 până la 10 ori (presiune de 2-3 bari), și cheia rotundă se va roti puțin câte puțin în sensul acelor
de ceasornic (așa cum se vede de pe partea cu camera de frânare). Pe măsură ce frâna este aplicată de mai multe
ori, rotirea treptată a cheii se va reduce.
• Dacă cheia rotundă nu se rotește, sau se rotește numai la prima aplicare a frânei, sau se rotește în față și în spate la
fiecare aplicare, a apărut o problemă și va trebui să înlocuiți etrierul.
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Verificări operaționale

Funcționarea dispozitivului de reglaj

Dacă jocul de funcționare este mai mic de 0,6 mm, verificați etrierul urmând instrucțiunile de mai jos:
• Scoateți camera de frânare și verificați dacă furca etrierului este în contact cu carcasa acestuia
(vezi săgeata „L”).
• Scoateți plăcuțele de frână și, dacă este necesar, îndepărtați eventualele urme de murdărie
L
de pe plăcuțele de frână, suport și etrier.
• Verificați dacă capetele tacheților au cauzat uzura plăcuțelor de frână. Înlocuiți dacă este
necesar plăcuțele de frână.
• Verificați gradul de uzură al porțiunilor de contact ale suportului cu plăcuțele și înlocuiți,
dacă este necesar, suportul.
• Verificați gradul de uzură sau deteriorare al discului de frână și înlocuiți, dacă este necesar,
discul.
• Verificați dacă etrierul glisează lin pe toată suprafața sa de deplasare (vezi Verificarea modului de glisare a etrierului).
• Remontați plăcuțele de frână și camera de frânare. Reverificați funcționarea dispozitivului de reglaj. Dacă jocul de
funcționare a rămas mai mic de 0,6 mm, va trebui să înlocuiți etrierul.

!

Dacă jocul de funcționare este prea mare, apare riscul unei performanțe necorespunzătoare a frânei sau
defectării acesteia. Dacă jocul de funcționare este prea mic, apare riscul de supraîncălzire și deteriorare ulterioară.
Desfacerea etrierului sau scoaterea dispozitivului de reglaj va anula garanția.

Verificări operaționale

Glisarea etrierului

Verificați ca frâna de picior și frâna de mână să fie
eliberate – verificați întotdeauna ca vehiculul să fie blocat cu
cale adecvate înainte de a elibera frâna de mână. Împingeți
și trageți etrierul, cu mâna, în direcție axială în jocul de
funcționare dintre plăcuțe și disc. Dacă etrierul nu glisează
nici dacă împingeți și trageți cu mâna cu putere, verificați
componentele de etanșare ale manșonului de ghidare.

!

Aveți grijă să nu vă prindeți degetele când glisați
etrierul.

Pentru tipul cu manșon de ghidare scurt deschis (tipul B), curățați prima dată porțiunea proeminentă a manșonului de ghidare
din afara etrierului. Dacă este necesar, îndepărtați orice urme ușoare de coroziune folosind o lavetă abrazivă, apoi aplicați
puțin lubrifiant (ref. 5F1500) pe manșonul de ghidare.
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25mm

V

Scoateți plăcuțele de frână și rotiți tacheții complet înapoi,
folosind o cheie rotundă sau tubulară de 10 mm. Împingeți
etrierul interior spre centrul vehiculului. Pentru tipul cu
manșon de ghidare scurt deschis (tipul B), curățați manșonul
de ghidare din zona interioară a etrierului, și apoi aplicați
puțin lubrifiant (ref. 5F1500) pe manșonul de ghidare.
Etrierul trebuie să gliseze liber pe toată lungimea
manșonului de ghidare, cu o deplasare mai mare de 25 mm
în absența plăcuțelor. Dacă etrierul nu se deplasează cu
cel puțin 25 mm, verificați componentele de etanșare ale
manșonului de ghidare.

Verificări operaționale

Bucșa manșonului de ghidare

Pentru a scoate elementul de fixare a plăcuțelor va trebui să demontați mai întâi clema arcului și șaiba. Apăsați
elementul de fixare a plăcuței pentru a scoate știftul. Dacă este necesar, scoateți cablul și clemele indicatorului de
uzură a plăcuței (observând poziția cablului pentru remontare).

!

În funcție de orientarea etrierului, este posibil ca plăcuțele de frână să cadă la scoaterea elementului de fixare.

Scoateți plăcuțele de frână, și înlocuiți-le cu o pereche de plăcuțe noi pentru a pune etrierul în poziție corectă față
de suport. Dacă atunci când se schimbă plăcuțele de frână nu se efectuează verificarea jocului bucșei manșonului de
ghidare, observați pozițiile relative ale plăcuțelor pentru a le putea reasambla în aceleași poziții.
Cel mai ușor este să verificați acest lucru când schimbați plăcuțele de frână.
Fixați un indicator cu cadran magnetic pe suport, pe partea manșonului de ghidare scurt a etrierului, și folosiți detaliul
„A” de pe piesa turnată a etrierului ca punct de măsurare.

A

A
Tipul bucșei manșonului
de ghidare

Joc maxim

Tip B (deschis)

2 mm

Tip C (etanșat)

1 mm

Împingeți etrierul în direcția suportului și setați indicatorul cu cadran la zero. Poziționați o sculă adecvată (cu lungime
max. de 300 mm, de ex. o șurubelniță) central, între suport și etrier. Împingeți-le ușor cu mâna în direcții opuse,
pentru a citi valoarea maximă a jocului bucșei pe indicatorul cu cadran. Dacă jocul măsurat al bucșei depășește
valoarea maximă dată în tabel, înlocuiți bucșele manșoanelor de ghidare folosind setul de reparații MEI relevant.
Dacă atunci când se schimbă plăcuțele de frână nu se efectuează verificarea jocului, scoateți plăcuțele noi și montați
plăcuțele de frână originale în pozițiile observate anterior. Reglați jocul de funcționare rotind dispozitivul de reglaj în
direcția acelor de ceasornic până când plăcuțele intră în contact cu discul – nu depășiți 25 Nm pe parcursul acestei operații. Rotiți dispozitivul de reglaj înapoi, în sens invers acelor de ceasornic, cu 3 clicuri, și verificați jocul de
funcționare dintre plăcuță și disc. Remontați capacul dispozitivului de reglaj, elementul de fixare a plăcuței și orice
eventuale componente ale senzorului de uzură a plăcuțelor integrat.
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Verificări operaționale

Componentele de etanșare

Partea manșonului de ghidare lung

Cap

Capac

Type C Tip C

Type B

Pe tipul B numai manșonul de ghidare lung este etanșat
cu un burduf interior și un capac de protecție. Pe tipul C,
și manșonul de ghidare scurt este etanșat cu un burduf
interior și un capac de protecție (capacul nu este arătat în
scop ilustrativ).

Tip B

Burdufurile manșoanelor de ghidare

Partea manșonului de ghidare scurt
Boot

Burduf

Boot Burduf

Capac
Verificați ca capacele de protecție să fie corect poziționate și să nu prezinte semne de deteriorare. Scoateți plăcuțele
de frână pentru a inspecta starea burdufurilor manșoanelor de ghidare. Dacă burdufurile manșoanelor de ghidare sau
capacele sunt deteriorate, înlocuiți-le folosind setul de reparații MEI relevant.
Burdufurile tacheților
Cu plăcuțele de frână scoase, reglați tacheții pe dispozitivul de reglaj folosind o cheie rotundă sau tubulară până când
burdufurile sunt clar vizibile. Nu extindeți tacheții mai mult de 40 mm.
V

40mm

Inspectați starea burdufurilor tacheților. Dacă burdufurile tacheților sunt deteriorate, înlocuiți-le folosind setul de
reparații MEI relevant.
Este normal ca capul tachetului să aibă un mic joc rotațional; acesta arată că garnitura de etanșare este intactă.
Capacul dispozitivului de reglaj
Verificați ca capacul dispozitivului de reglaj să fie corect
poziționat și în stare bună.
Dacă capacul este deteriorat sau lipsește, înlocuiți-l
folosind setul de reparații MEI relevant.

www.meibrakes.com

Înlocuirea plăcuțelor
Scoateți roata (urmați recomandările producătorului vehiculului). Demontați elementul de fixare a plăcuței scoțând clema
arcului și șaiba, apoi apăsați elementul de fixare a plăcuței pentru a scoate știftul. Dacă este necesar, scoateți cablul și
clemele indicatorului de avertizare a uzurii plăcuțelor (observați poziția cablului pentru montarea unui nou indicator).

!

În funcție de orientarea etrierului, este posibil ca plăcuțele de frână să cadă la scoaterea elementului de fixare.

?

Scoateți capacul dispozitivului de reglaj. Rotiți tacheții complet înapoi, folosind o cheie rotundă sau tubulară de 10mm,
rotind dispozitivul de reglaj în direcție inversă acelor de ceasornic (așa cum se vede de pe partea cu camera de frânare).

!

Nu depășiți niciodată un moment de torsiune maxim de 25 Nm în nicio direcție, și nu folosiți unelte electrice.
Când rotiți dispozitivul de reglaj în sens invers acelor de ceasornic veți auzi și simți unInboard
clic pronunțat.
Side
Outboard Side
De-Adjust

Dereglaj

Partea
exterioară

Reglaj

Partea
interioară

Adjust

Scoateți plăcuțele de frână uzate și apoi verificați modul de glisare al etrierului. Geometria frânei LC225 impune inițial
tragerea a etrierului spre partea exterioară pentru scoaterea plăcuței exterioare, și apoi împingerea acestuia spre
partea interioară pentru scoaterea plăcuței interioare.
Verificați burdufurile de cauciuc și, dacă este necesar, înlocuiți-le. Curățați contralagărele suportului dacă este necesar,
având grijă să nu deteriorați burdufurile de cauciuc. Verificați grosimea discurilor de frână, identificând orice eventuale caneluri adânci, crăpături sau urme de coroziune.
Rotiți tacheții complet înapoi, folosind o cheie rotundă sau tubulară de 10 mm, rotind dispozitivul de reglaj în direcție
inversă acelor de ceasornic (așa cum se vede de pe partea cu camera de frânare) și montați plăcuțele de frână noi.
Geometria frânei LC225 impune inițial împingerea etrierului spre partea interioară pentru montarea plăcuței
interioare, și apoi tragerea acestuia spre partea exterioară pentru montarea plăcuței
exterioare.
Outboard
Pad
Inboard Pad

Plăcuță interioară

!

Plăcuță exterioară

Plăcuțele de frână se schimbă întotdeauna la ambele frâne ale aceleiași punți. Luați măsurile necesare ca
plăcuțele de frână vechi să fie eliminate în conformitate cu normele locale de protecție a mediului.
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Înlocuirea plăcuțelor
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. Rotiți dispozitivul de reglaj înapoi, în sens invers acelor de ceasornic, cu 3 clicuri și
verificați jocul de funcționare dintre plăcuță și disc – discul trebuie să se rotească liber. Remontați capacul
dispozitivului de reglaj.

T

Max. 25 Nm

3 clicuri

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, apoi 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.
Dacă este cazul, montați cablul și clemele noului indicator de avertizare a uzurii plăcuțelor, în poziția din care au fost scoase.

!

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.

!

Este posibil ca în faza inițială de folosire a noilor plăcuțe de frână, performanța să fie mai slabă.

www.meibrakes.com

