SERVICE INFO – LuK 0081

Odvzdušnění centrálního vypínacího mechanismu 510 0097 10
Změněná hydraulická přípojka
Výrobce:

Dacia
Nissan
Renault

Aktuální přiřazení viz katalog dílů
Hydraulická přípojka centrálního vypínacího
mechanismu 510 0097 10 byla změněna. Nyní
odpovídá provedení používanému v současné výrobě
vozidel. Na rozdíl od dosavadního provedení (obr.
2, vpravo) jsou nyní na hydraulickém připojovacím
místě umístěny dvě svorky (obr. 2, vlevo).
Před montáží centrálního vypínacího mechanismu je
důležité dbát na typ připojení vedení specifického
pro vozidlo, protože v závislosti na provedení jsou
potřebné určité postupy při odvzdušnění.
Obr. 2:

Dosavadní provedení s jednou sponou (vpravo), nové provedení se 2 sponami (vlevo)

Postup při odvzdušnění připojovacího vedení
specifického pro vozidlo s krátkou přírubou (obr. 1):
1. Otevřete sponu 2
2. Otevřete sponu 1
3. Vytáhněte vedení až na 1. doraz
4. Uzavřete sponu 1
5. Uzavřete sponu 2
6. Vytáhněte vedení až na 2. doraz (obr. 3)
7. Připojte odvzdušňovací zařízení a zapněte ho
8. Odvzdušňujte, dokud nevytéká kapalina bez
bublinek
9. Zasuňte vedení až na doraz do přípojky (obr. 4)
10. Vypněte odvzdušňovací zařízení a odpojte ho

Obr. 3:

Při vytažené přípojce vedení a uzavřené svorce se uvolní odvzdušňovací otvor

Obr. 1:

Obr. 4:

Při zasunuté přípojce vedení a uzavřené svorce je odvzdušňovací otvor uzavřen
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Všechny přípojky vedení se při montáži nového
centrálního vypínacího mechanismu musí nejprve
zasunout až na doraz. Obě spony přitom musí být
uzavřeny.

Přípojka vedení specifická pro vozidlo s krátkou přírubou
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Postup při odvzdušnění připojovacího vedení
specifického pro vozidlo s dlouhou přírubou (obr. 5):
1. Otevřete sponu 2
2. Otevřete sponu 1
3. Vytáhněte vedení až na doraz (obr. 6)
4. Připojte odvzdušňovací zařízení a zapněte ho
5. Odvzdušňujte, dokud nevytéká kapalina bez
bublinek
6. Uzavřete sponu 1
7. Uzavřete sponu 2
8. Zasuňte vedení až na doraz do přípojky (obr. 7)
9. Vypněte odvzdušňovací zařízení a odpojte ho

Při vytažené přípojce vedení a otevřené svorce se uvolní odvzdušňovací otvor

Obr. 7:

Při zasunuté přípojce vedení a uzavřené svorce je odvzdušňovací otvor uzavřen

Připojovací vedení specifické pro vozidlo s dlouhou přírubou
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