SERVICE INFO – LuK 0058

Съединителя притриса при автомобили на PSA и FIAT,
оборудвани с обратно действащи съединители (издърпващ тип съединител)
Автомобилен
производител: Citroën, Fiat, Peugeot
Модел:

Всички модели на PSA и FIAT group,
работещи с обратно действащ
съединител (издърпващ тип
съединител)

Някои от автомобилите на PSA и FIAT group, са
оборудвани с комплект съединител с обратно
действие. При този тип съединител, изключващата
вилка издърпва изключващия лагер за да изключи
фрикционния диск, вместо натискане (виж снимка 1).

Снимка 1: Комплект съединител с обратно действие

Като резултат от износването, контактните палци
на вилката, създават равнинна повърхност (виж
снимка 2) и в последствие губят сферичната
си форма. Като последствие, работата на
съединителя не е прогресивна, причинявайки
внезапно зацепване на фрикционния диск и
съединителя притриса при потегляне от място.
Важно е да се отбележи, че притрисане на
съединителя не може да бъде причинено от
двумасовият маховик.
При извършване на визуална проверка на
изключващата вилка, важно е да се има
в предвид, че контактните зони с изключващия
лагер се намират от страната на скоростната
кутия. И е невъзможно да бъдат директно
проверени. Тези зони трябва да бъдат проверени
с помощта на огледало или демонтаж на
изключващата вилка от трансмисията.

Снимка 2: Износената изключваща вилка трябва да бъде подменена

Schaeffler Automotive Aftermarket препоръчва подмяната на
изключващата вилка при всяка смяна на съединител.
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Обичайно след голям брой задействания на
съединителя, този тип изключващи вилки
страдат от износване на контактните палци.
Първоначално това износване може да се отчете
като несъществено.

Също така е необходимо да се провери за липса
на хлабина между изключващата вилка и оста на
вилката (напр. износени втулки на оста), както
и доброто състояние на водещата тръбичка.
Износена изключваща вилка може да причини
поне едно от следните оплаквания:
• Съединителя притриса основно на
1-ва и задна скорост, в следствие на
непрогресивното предаване на въртящия
момент.
• Деформация на захватите от едната или
двете страни на изключващия лагер (виж
снимка 4) дори причинява разглобяването на
изключващия лагер от притискателния диск.
Снимка 4: Деформация на изключващия лагер в зоната на изключващата вилка

Ако диафрагмената пружина е била подложена
на ротация под въздействието на прекомерни
вибрации, това завъртане ще причини
контакт между капака на притискателния
диск и диафрагмената пружина (снимка 5).
Задължително е да се подмени комплекта
съединител. В тези случаи, силно препоръчително
е да се провери състоянието на демпферната
шайба на коляновия вал.

Снимка 5: Ако диафрагмената пружина е повредена, трябва да се подмени демпферната
шайба на коляновия вал

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!
Schaeffler Bulgaria OOD
62 A, Dondukov blvd.
1504 Sofia, Bulgaria
Факс: +359 2 946 3886
Teл: +359 2 946 3900
LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

2/2

LuK 0058

Снимка 3: Фиксиращ пръстен на лагера

Забележка:
Не поставяйте грес върху пръстена за фиксиране на лагера
(снимка 3).

