INFORMAÇÃO DE SERVIÇO

Falha da embraiagem no momento do acionamento
Fabricante:

Mercedes-Benz

Modelo:

Actros

Tipo:

930 a 934
com engrenagem 715.xxx
GS-EPS (código GS2)

Figura 1: Em caso de operações incorretas do pedal, o processo de acoplamento é cancelado

Nos modelos supracitados, o processo de
acionamento pode ser interrompido de forma
parcial durante a condução. O processo de
acionamento pretendido não é executado. Desse
modo, as interrupções do acionamento são
detectadas e guardadas como erro no controlo de
engrenagem.
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Causas da falha de funcionamento:
• O condutor pressiona o pedal de embraiagem
demasiado rapidamente e / ou não
completamente
• A válvula de protecção do circuito que controla
tem pouca pressão

Em caso de reclamação deve-se verificar numa viagem de ensaio
com o condutor, se o pedal de embraiagem é operado corretamente.
Se o erro ocorrer apesar de uma utilização correta, deve ser
realizado um teste de pressão na válvula de protecção do circuito.
A pressão do sistema deve situar-se entre 4 e 7,9 bar. Se o valor
estiver fora da tolerância, a válvula protetora de circuito deve ser
ajustada ou substituída de acordo com as especificações do
fabricante.
No âmbito do diagnóstico, recomenda-se que se verifique
o abastecimento e a estanqueidade de todo o sistema de ar
comprimido (incl. reboque). Assim, as ligações da engrenagem
e o acionamento da embraiagem devem ser especialmente
considerados, devendo-se ter especial atenção e verificar o correcto
funcionamento do sistema de acionamento e do sensor de
deslocamento do acionamento.

Observar as indicações do fabricante do veículo.
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