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1 Ohjeet
Yleisohjeet SMB-akselistoon.

Ohjeet sisältävät kunnossapitosuunnitelman ainoastaan SMB-akseleihin, joita käytetään nor-
maaleissa käyttöolosuhteissa. Jos epänormaalit käyttöolosuhteet ovat rutiiniluontoisia, kuten 
esim. maastossa ajo, vuoristo-olosuhteet (pitkät mäkijarrutukset), tai päällystämättömät tiet, 
huollot tulee suorittaa useammin. Vertaa 6. luku: ENNAKOIVA KUNNOSSAPITOSUUNNI-
TELMA.

Momenttiarvot esitetään kaikissa kappaleissa, mikäli se on tarkoituksenmukaista. Nämä ovat 
myös liitteessä II AKSELISTON KIRISTYSMOMENTIT. Kappale sisältää lisäksi pulttien, mut-
terien ja avaimien koot.

1.1 Akselirunko
Akselirunko on tehty Ø127 mm:n ontosta erikoisteräksestä. Akselin päät  on koneistettu 4:lle 
samanlaiselle laakerille.

1.2 Pyörivät osat
Akselin keskiön kokoonpano, rumpu ja laakerit on kiinnitetty akseliin lukkomuttereilla. Mutte-
rikiinnitys on akselin oikealla puolella oikeakätinen ja vasemmalla vasenkätinen. 

1.3 Jarrut

1.3.1 Jarrujärjestelmän mekaaninen kuvaus
S-nokka-akselijarru kiinteillä kiinnityspisteillä.

■ Jarruankkurin kiinnike hitsattu akselirunkoon.
■ Kaksi jarrukenkää, joissa kartionmalliset hihnat.
■ S-nokka-akseli asennettu vaseliinitäytteiseen laakeriputkeen.
■ Automaattinen jarrusäädin.
■ Jarrun kokoonpano ja rummun sisätila suojattu lialta kahdella pölykapselilla, joissa on 

tarkistusreiät jarrukenkien kunnon toteamiseksi. Näin ollen rumpua eikä suojakapseleita 
tarvitse poistaa. Tarkistusreiät on tiivistetty kumitulpilla.

1.3.2 Jarrujen toiminta
Kalvosylinteri työntää jarruvipua kiertäen S-akselia, joka puolestaan työntää molemmat jarru-
kengät rumpuja vasten.

Jarrunauhat, jotka on niitattu jarrukenkiin, jarruttavat rumpuja kitkalla. Jarrurumpu on kiinni-
tetty lujasti akselinnapaan ja sitä kautta pyöriin, mikä hidastaa  pyörimisliikettä.

SMB-akselistot voidaan varustaa järjestelmällä, joka estää lukkiutumisen.
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 1.4 Osaluettelo
1 Akselirunkoryhmä
sisältää:

2 kansi
3 anturin pidike
4 ruuvi
5 ruuvi
6 aluslaatta
7 varmistusruuvi
8 S-akselin laakeriputki
9 S-akselin kiinnike
10 ruuvi
11 aluslevy
12 mutteri
13 aluslevy
14 mutteri
15 aluslevy

16 Jarrukengän kokoonpano
sisältää:

17 jarrukenkä
18 S-akselipuoli
19 ankkuripuoli
20 niitti

21 ankkuritappi
22 aluslevy

23 lukkorengas
24 jousenpidike
25 palautusjousi
26 peitelevy
27 peitelevy
28 kumitulppa
29 muovitulppa
30 ruuvi
31 aluslevy
32 nokkarullanpidin
33 nokkarulla
34 rullanpalauttajan sokka
35 napa
36 jarrurumpu
37 ruuvi
38 laakeri
39 rasvatiiviste
40 pyöränpultti
41 akselinmutteri, vasenkät. 

kierre
42 akselinmutteri, oikeakät. 

kierre
43 lukitusruuvi
44 aluslevy
45 napakapseli

46 O-rengas
47 logokapseli
48 
49 S-akseli
50 S-akseli
51 aluslevy
52 asetuslevy
53 hihnan kulumisen osoitin
54 lukkorengas
55 ABS-tunnistin
56 palautusrengas
57 läpivientieriste

58 Säätösarjan kokoonpano
sisältää:

- ohjausruuvi
- mutteri
- aluslevy
- lukkoruuvi

59 automaattinen jarruvipu
60 pyöränmutteri
61 muovitulppa
62 O-rengas
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2 Käyttöturvallisuus

2.1 Asbesti
Tietyt komponentit, kuten tiivisteet, jarrupalat ja  
suojaukset pakoputkistossa, voivat sisältää asbestia.

VAROITUS!

ASBESTIPÖLYN HENGITTÄMINEN ON VAARALLISTA.

- työt tulee suorittaa hyvin ilmastoidussa tilassa

- käytä hengityssuojainta ja tarkoitukseen hyväksyttyä suodatinta

- älä poista pölyä puhaltamalla

- poista pöly imuroimalla tai kostuttamisen jälkeen pesemällä

- käytä vesiliukoista pesuainetta öljypitoisen lian poistoon; pyyhi puhtaaksi kostealla 
rievulla; älä käytä likaantuneita riepuja

- poratessa, sahatessa tai hioessa tulee käyttää menetelmiä, joissa pölyä ei muodostu

- on käytettävä hidaskäyntisiä työkaluja sekä pidettävä työstökohta kosteana

- laitteet tulee varustaa pölynimurilla, jos se on tarkoituksenmukaista

- nopealeikkuukoneet pitää aina varustaa pölynsuojauksella

- älä käytä harjoja, koska ne nostattavat pölyä, vaan erikoisimuria (tyyppi h), tai kostu-
ta pöly läpikotaisin ja kerää se astiaan

- kaikki jätteet - vanhat osat, roskat, rievut - on laitettava suljettaviin säiliöihin; säiliöt 
tulee varustaa asianmukaisin turvamerkinnöin; jätteet on käsiteltävä asianmukaises-
ti

- seuraa valmistajan ohjeita kunnossapidosta ja siivousvälineiden (puhdistuslaitteet, 
imurit, erikoispesuaineet) käytöstä
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2.2 Asbestittomat jarrunauhat
On suositeltavaa käsitellä asbestittomia jarrukenkiä samalla varovaisuudella kuin as-
bestia sisältäviäkin.

2.3 Synteettiset kumit korkeissa lämpötiloissa

HUOMIOITAVAA!
Kaikkia polymeerisiä materiaaleja, erityisesti fluoroelastomeerejä, tulee käsitellä huo-
lellisesti ja annettuja ohjeita noudattaen.
Fluoroelastomeerit ovat synteettisiä kumeja, joita käytetään yleisesti koneteollisuu-
dessa. Kohteina ovat esim. testivarustelut, polttoainejärjestelmät, öljytiivisteet, johdot, 
kaapelit, laakerien suojaukset, tiivisteet, kalvot ja o-renkaat.
Vältä suoraa ihokosketusta tulipalon vaurioittaman kumin kanssa.

2.4 Käytetyt öljyt

VAROITUS!
Pitkäaikainen ja toistuva kosketus käytetyn öljyn kanssa voi aiheuttaa vakavia vau-
rioita kuten ihotulehduksia ja syöpää. Käytettyjä öljyjä käsiteltäessä tulee noudattaa 
erityistä varovaisuutta. 
Onnettomuustilanteissa voi syntyä höyrystynyttä öljysumua. Rasvojen käsittelyssä 
saattaa vapautua myrkyllisiä metalleja.

2.5 Ympäristöstä huolehtiminen

Jäteöljyt on varastoitava ja käsiteltävä asianmukaisesti. 

2.6 Liuotinpesut

KÄYTETTÄVÄ TRIKLOORIETYLEENIÄ TAI VASTAAVAA LIUOTINTA.

VAROITUS!
On suositeltavaa huomioida luotettavat menettelytavat liuottimia käsiteltäessä. Kaik-
kia terveys- ja turvaohjeita sekä toimittajan huolto-ohjeita on noudatettava tarkasti.
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3 Ohjeet akselin tunnistamiseksi

SMB-akselin määrittely.

Alla esimerkki akselin tyyppimerkinnästä.

 0 - A2020 C1 - 10  

Kuva C

AkseliAkselityyppi
(taulukko A)

Jarrujärjestelmä / tyyppi
(taulukko B)

Akselin kantavuus
     x 1000 kgRaideleveys

(kuva C)

Taulukko B
Versio Tyyppi Koko

C1 S-akseli Ø  419 mm x 203 mm

C2 S-akseli Ø  419 mm x 178 mm

C3 S-akseli Ø  311 mm x 203 mm

C5 S-akseli Ø  360 mm x 200 mm

L1 S-akseli Ø  419 mm x 203 mm

L2 S-akseli Ø  419 mm x 178 mm

D1 / K1 levy Ø  430 mm x 45 mm

K5 levy Ø  370 mm x 45 mm

W1 kiila Ø  360 mm x 200 mm

Taulukko A
Akselityyppi Versio

O vakioakseli

V ohjautuva 
akseli
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4 Akselin tunnistaminen
Kaikkiin SMB-akseleihin on kiinnitetty tyyppikilpi keskelle akselin runkoa (kuva 2).

Tyyppikilvessä on seuraavat tiedot:

 

Kuva 2

5 Ehdottomasti suoritettavat huollot
Uuden perävaunun luovutuksen yhteydessä tulee välittömästi tarkistaa pyörien sekä jousi-
tuksen* pultit ja mutterit, erityisesti pyörän mutterit. Tarkista pyörien mutterit uudelleen noin 
500 km:n ajon jälkeen ja päivittäin ensimmäisen ajon jälkeen.

* Katso luvuissa 5 ja 6 jousituksen huollon- ja kunnossapidon käsikirjasta momenttitaulukot.

Kunnossapidon tulisi tämän jälkeen seurata 6. luvun Ennakkohuoltosuunnitelma-taulukkoa 
(vähimmäisvaatimus).

KULUNEET TAI RIKKOUTUNEET OSAT TULEE AINA KORVATA  
ALKUPERÄISOSILLA.

1 Tyyppimerkintä 

2 Akselin tyyppi

3 Kantavuus

4 Jarrun tyyppi

5 Tarkistusnumero

6 Akselipaino

7 Max. nopeus

8 Sarjanumero

9 Kilven varaosanumero
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6 Ennakkohuoltosuunnitelma

6.1 Huolto C-akseli
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K
M
V
Ä
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*

*

* * *

HUOLTOVÄLIT KM TAI
AIKAVÄLIN TÄYTTYESSÄ.

TOIMINNAT

Suositeltavaa suorittaa turvallisuustarkastukset
vuosittain 5 vuoden palvelun jälkeen.

Tarkista ja säädä jarrut.
(Ei säätöä, jos automaattisäätimet.)

Tarkista nauhojen kuluma.

Tarkista pyöränmutterien kireys.

Tarkista kaikkien pulttien kireys.

Tarkista jarruvipujen toiminta
ja voitele vivut.

Tarkista öljypinta öljynavasta.
Täytä tarvittaessa.

Voitele S-akselin liukupinnat.

Tarkista S-akselin välys.

Puhdista jarrunauhat jarrupölystä turvallisuus-
ohjeiden mukaisesti. Käytä imuria, älä puhalla.

Puhdista navat ja uusi voitelurasvat

valuta öljy navoista ja täytä uudella öljyllä.

Irrota jarruvivut ja voitele pooritukset.

Kiristä pyöränmutterit jokaisen pyöränirrotuksen jälkeen ajettuasi 50 km:ä ja 100 km:ä.

Tarkista jokaisen irrotuksen yhteydessä mutterien kireydet 5000 km:n jälkeen.

5000 km:n välein vaikeissa olosuhteissa.

Joka kerta jarrunauhojen uusinnan yhteydessä.

Joka kerta navanirrotuksen yhteydessä.

4 kuukauden tai 40 000 km:n välein vaikeissa olosuhteissa tai jos
puhdistetaan usein painepesulla.

A

A

B

B

C

C

C

D

D

D

F

E

E

F

tai

= korjaamon tehtävä = kuljettajan tehtävä

Sivulla 70 luku II Yhteenveto kiristysmomenteista.
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6.2 Huolto L-akseli
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*
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HUOLTOVÄLIT KM TAI
AIKAVÄLIN TÄYTTYESSÄ.

TOIMINNAT

Suositeltavaa suorittaa turvallisuustarkastukset
vuosittain 5 vuoden palvelun jälkeen.

Tarkista ja säädä jarrut.
Ei säätöä, jos automaattisäätimet.

Tarkista nauhojen kuluma.

Tarkista pyöränmutterien kireys.

Tarkista kaikkien pulttien kireys.

Tarkista jarruvipujen toiminta
ja voitele vivut.

Voitele S-akselin liukupinnat.

Tarkista S-akselin välys.

Puhdista jarrunauhat jarrupölystä turvallisuus-
ohjeiden mukaisesti. Käytä imuria, älä puhalla.

Puhdista navat ja uusi voitelurasvat.

Irrota jarruvivut ja voitele pooritukset.

Kiristä pyöränmutterit jokaisen pyöränirrotuksen jälkeen ajettuasi 50 km:ä ja 100 km:ä.

Tarkista jokaisen irrotuksen yhteydessä mutterien kireydet 5000 km:n jälkeen.

5000 km:n välein vaikeissa olosuhteissa.

4 kuukauden tai 40 000 km:n välein vaikeissa olosuhteissa tai jos
puhdistetaan usein painepesulla.

Joka kerta jarrunauhojen uusinnan yhteydessä.

A

A

B

B

C

C

C

D

D

D

D

E

E

E
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6.3 Huolto D-akseli 
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V
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*

*

* * *

HUOLTOVÄLIT KM TAI
AIKAVÄLIN TÄYTTYESSÄ.

TOIMINNAT

TOIMINNAT

Tarkista jarrupalojen kuluma.

Tarkista pyöränmutterien kireys.

Tarkista kaikkien mutterien kireys.

Uusi välittömästi rikkoontuneet kumiosat.

Kiristä pyöränmutterit jokaisen pyöränirrotuksen jälkeen ajettuasi 50 km:ä ja 100 km:ä.

Tarkista jokaisen irrotuksen yhteydessä mutterien kireydet 5000 km:n jälkeen.

A

A

B

B

C

C

Uusi välittömästi rikkoontuneet kumiosat.

ENNALTAEHKÄSEVÄT HUOLTOTOIMENPITEET
JARRUPALOJEN UUSINNAN YHTEYDESSÄ.

Tarkista ohjurit (välys, satulan liike, ym.).

Tarkista jarrusäätimien kireys.

Tarkista jarrusäädön toiminta.

Tarkista kumiosien kunto.

Tarkista levyjarru (halkeamat, kuluma, ym.).

Tarkista jarrulevy (halkeamat, kuluma, ym.).

Tarkista jarrusatulan liu´ut (suojat, toiminta, ym.).

Puhdista navat ja uusi voitelurasvat.

Suositeltavaa suorittaa turvallisuustarkastukset
vuosittain 5 vuoden palvelun jälkeen.
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6.4 Huolto K-akseli
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*

*

* * *

HUOLTOVÄLIT KM TAI
AIKAVÄLIN TÄYTTYESSÄ.

TOIMINNAT

TOIMINNAT

Tarkista jarrupalojen kuluma.

Tarkista pyöränmutterien kireys.

Tarkista kaikkien mutterien kireys.

Uusi välittömästi rikkoontuneet kumiosat.

Kiristä pyöränmutterit jokaisen pyöränirrotuksen jälkeen ajettuasi 50 km:ä ja 100 km:ä.

Tarkista jokaisen irrotuksen yhteydessä mutterien kireydet 5000 km:n jälkeen.

A

A

B

B

C

C

Uusi välittömästi rikkoontuneet kumiosat.

ENNALTAEHKÄSEVÄT HUOLTOTOIMENPITEET
JARRUPALOJEN UUSINNAN YHTEYDESSÄ.

Tarkista jarrulevy (kuluma, halkeamat).

Tarkista ohjaintapit (korroosio).

Tarkista jarrusatulan liike (välykset).

Tarkista jarrupalojen vapaaliike.

Tarkista kumiosien kunto.

Puhdista navat ja uusi voitelurasvat.

Suositeltavaa suorittaa turvallisuustarkastukset
vuosittain 5 vuoden palvelun jälkeen.
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7 Voitelu

TÄRKEÄÄ! KÄYTÄ AINA HYVÄKSYTTYJÄ VOITELUAINEITA.

7.1 C-akselin voitelukohteet ja lista voiteluaineista 

SUOSITELTAVAT VOITELUAINEET SMB-AKSELEIHIN

KOHDE KOHTA VALMISTAJA VOITELUAINE
MÄÄRÄT 
AKSELIA 
KOHDEN

OSA N:o

NAPA
(VASELIINI- 

TÄYTTÖINEN)
&

S-AKSELIN  
LAAKERIPUTKI

&
JARRUVIPU

A

SHELL

MOBIL

ESSO

TOTAL

BP

ALVANIA G3

MOBILUX EP2/
EP3

BEACON EP2

MULTIS EP2

LS EP2

1.6 KG M006107

NAPA
(ÖLJYTÄYTTÖINEN)

B
SHELL

ELF
SPIRAX 90EP
MULTI UW260-

260

0.66 LIT-
RAA M006301

S-AKSELI JA JAR-
RUVIVUN HAMMAS-

TUS
C SHELL

LIVONA 
GRANDE 3 

WITH CALCIUM

 TARPEEN 
MUKAAN M006115

JARRUOSAT D
DOW COR-

NING
MOLYCOTE

CU-7439  TARPEEN 
MUKAAN M006123
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7.2 L-akseli - voitelukohteet ja lista voiteluaineista  

* Automaattivoitelu ainoastaan jarruvipuun.
** Voiteluainetta vain jos akselissa ei sokkaa 69 tai alusevyä 68.

HUOM! ÄLÄ SEKOITA MERKKEJÄ TAI TUOTELAJEJA KESKENÄÄN.
 

L-AKSELIN SUOSITELTAVAT VOITELUAINEET

KOHDE KOODI VALMISTAJA VOITELUAI-
NE

MÄÄRÄ PER 
AKSELI

SMB-VARA-
OSANUME-

RO
NAVAT (VASELIINI)

S-AKSELIKAULAT

JARRUVIVUT

MOBIL MOBILUX 
EP2

0,9 KG 

TAI

1,8 KG**

M068437

S-AKSELIT

JARRUVIVUN 
POORITUKSET

JARRUKOMPO-
NENTIT

DOWN COR-
NING

MOLYKOTE 
CU-7439+

Tarpeen mu-
kaan M006123

ABS-ANTURI MOBIL MOBILITH 
SHC 220

Tarpeen mu-
kaan M041008
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7.3 D-akseli - voitelukohteet ja lista voiteluaineista 

* Ei automaattista voitelua.
** Voiteluainetta vain, jos akselissa ei sokkaa 69 tai aluslevyä 68.

HUOM! ÄLÄ SEKOITA MERKKEJÄ TAI TUOTELAJEJA KESKENÄÄN.

D-AKSELIN SUOSITELTAVAT VOITELUAINEET

KOHDE KOODI VALMISTAJA VOITELUAI-
NE

MÄÄRÄ 
PER.AKSELI

SMB-VARA-
OSANUME-

RO

NAVAT MOBIL MOBILUX 
EP2

0,7 KG 

TAI

1,6 KG**

M068437

ABS-ANTURI MOBIL MOBILITH 
SHC 220

Tarpeen mu-
kaan M041008

OHJURIT, LIUKU-
PINNAT, JARRU-

SÄÄTIMET
SHELL SHELL DA-

RINA 2 0,026 kg -----------
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7.4 K-akseli - voitelukohteet ja lista voiteluaineista 

* Ei automaattista voitelua.
** Voiteluainetta vain, jos akselissa ei sokkaa 69 tai aluslevyä 68.

HUOM! ÄLÄ SEKOITA MERKKEJÄ TAI TUOTELAJEJA KESKENÄÄN.
K-AKSELIN SUOSITELTAVAT VOITELUAINEET

KOHDE KOODI VALMISTAJA VOITELUAI-
NE

MÄÄRÄ 
PER.AKSELI

SMB-VARA-
OSANUME-

RO

NAVAT MOBIL MOBILUX 
EP2

0,7 KG 

TAI

1,6 KG**

M068437

ABS-ANTURI MOBIL MOBILITH 
SHC 220

Tarpeen mu-
kaan M041008

OHJURIT, SÄÄTI-
MEN RUUVIT, AU-
TOMAATTISÄÄTÖ

MOBILITH 
SHC 220

Tarpeen mu-
kaan M100993

KUMISUOJAT KLUBER SYNTHESO 
GL EP1

Tarpeen mu-
kaan M100985
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SMB-akselit Kursiivilla kirjoitettu osannumero viittaa osaan suluissa ilmaistussa kuvassa. 

8 Pyöränmutterit

1. Aina kun mutterit 60 (kuva 1) ovat löystyneet tai ne ovat olleet irrotettuina, niiden kiristyk-
set on tarkistettava viimeistään 500 km:n ajon jälkeen sekä päivittäin ensimmäisen viikon 
aikana ja sen jälkeen viikottain. 

2. Mutterien kierteet voidellaan kevyesti ja varmistetaan, että aluslaatta pääsee vapaasti 
kiertymään.

3. Pyöränmutterit kiristetään ristikkäin edeten.

4. Loppukiristys tulee tehdä kalibroidulla momenttiavaimella oheisen taulukon mukaisesti.

RENKAAN KIINNI-
TYSPULTIN KOKO AVAINVÄLI

mm
VANTEEN 
TYYPPI KIRISTYSMOMENTTI

PYÖRÄNMUT-
TERIN OSANU-

MERO

M18 X 1.5 27 TERÄS 330 - 370 Nm M006824

M22 X 1.5 33  *1 TERÄS 450 - 750 Nm M003141

M22 X 1.5 33  *1 ALUMIINI 450 - 750 Nm M010706

M24 X 2.0 38 TERÄS 750 - 800 Nm M010714

*1 VAIHTOEHTOISESTI M22 MUTTEREISSA VOI OLLA 32 MM:N AVAINVÄLI

9 Rumpu- ja levyjarrut

9.1 Jarrurummut

9.1.1 Jarrurummun irrotus
SMB:n suosituksen mukaan akselinnavan tulee olla paikallaan jarruja huollettaessa lukuun-
ottamatta akseliston täyshuoltoa, mistä tarkemmin luvussa 16.1 Navanpoisto.

1.  Varmista, että jarrut on vedetty sisään automaattisesta jarruvivusta 59 (kuva 1). Jos jarru-
jen toimilaitteet ovat kiinni, ne tulee irrottaa.

2.  Poista jarrurummun 36 varmistusruuvi 37 (jarrurumpu on kiinnitetty kahdella CHC M8-
ruuvilla).

3.  Kiinnitä ulosvetäjän M14 pultit jarrurumpuun ja irrota se.
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9.1.2 Jarrurummun kuluma ja oikaisu

1. Puhdista jarrurumpu (katso turvaohjeet luvusta 2).

2.  Rummut eivät saa olla ylikuluneita tai naarmuuntuneita. Jos jarrupalat kuluvat liikaa, niitit 
rikkovat kitkapinnan.

Taulukossa on rumpujen suurimmat sallitut koneistus- ja kuluma-arvot.

Jarrun 
koko

A
Uuden rum-
mun halkai-

sija

B
Suurin rummun 
KONEISTUS- 

halkaisija

C
Suurin rum-
mun kuluma

C1 / C2 419 mm 423 mm  ** 425 mm  **

C3 311 mm 313 mm  ** 315 mm  **

C5 360 mm 365 mm  ** 367 mm   **

L1 / L2 419 mm 423 mm  ** 425 mm   **

** Mittaukset tehtävä kylmänä.

Jos rumpuja käytetään yli annettujen enimmäismittojen, on vaarana koko jarrujärjestelmän 
vaurioituminen (esim. rumpuvauriot, S-akselin ylikiertyminen). Tämä on käyttäjän vastuulla. 

Aina ei ole välttämätöntä työstää kiillottunutta jarrupintaa. Kuitenkin pienen hiushalke-
aman tai pintanaarmun hionta on aiheellista. Jos rummun koneistus on välttämätöntä, 
tulee käyttää katkaisuterää, jonka säde on 3,2 mm. Poistetaan mahdollisimman vähän 
ainetta ja seurataan, että alkuperäistä kitkapintaa ei työstetä leveämmäksi. Liikaa työs-
tettäessä rummun kestävyys heikkenee huomattavasti.

Kuva 6
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SMB-akselit Kursiivilla kirjoitettu osannumero viittaa osaan suluissa ilmaistussa kuvassa. 

9.1.3 Rummun kokoonpano
1.  Varmista, että molemmat asennuspinnat ovat puhtaat. Aseta rumpu varovasti paikoilleen, 

laita kaksi turvaruuvia kohdalleen ja kiinnitä ne. 

2.  Kiinnitä pyöränmutterit 60 (kuva 1) vastaaviin pultteihin 40 (kuva 1), samanaikaisesti vas-
takkaisille puolille. Varmista, että rumpu asettuu oikeaan kohtaan ja kiristä mutterit 200-
250 Nm momentilla.

3.  Tarkista M8-suuruiset varmistusruuvien 37 
(kuva 1 tai 7) kunnot.

4.  Tarkista, että varmistusruuvit 37 (kuva 1 tai 7) ja 
niiden kierrereiät ovat puhtaat.

5.  Varmista jarrurummut kahdella M8-ruuvilla  
(kuva 7) ja kiristä ne 25-28 Nm momentilla.

6.  Poista pyörien mutterit.

7.  On ehdottomasti tarkistettava, että jarrupintojen  
samankeskisyys (heitto) jarrukenkiin nähden ei  
ylitä 0,7 mm. Suurempi ero samankeskisyydes-
sä pitää korjata oikaisemalla rumpu tai vaihta-
malla kokonaan uusi rumpu.
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9.2 Toiminta - mekaaninen levyjarru, tyyppi D
Tämä jarrujärjestelmä sisältää seuraavat pääkomponen-
tit:

• jarrusatulakiinnike hitsattuna akseliputkeen

• jarrusatula pultattuna kiinnikkeeseen

• jarrusatulan liukuosa liukuineen pultattuna satulaan

• jarrun käyttöakseli integroidulla automaattisäädöllä

• jarrupalat kiinnikkeineen

• kulumisen osoitin (kuva 35-2) sallii jarrupalojen ku-
lumisen seurannan

• jarrupalojen uusinta teetettävä hyväksytyssä jarru-
korjaamossa

9.2.1 Jarrupalojen uusinta, tyyppi D
Kulumisen osoitin sijaitsee satulan takaosassa. Osoitin sal-
lii jarrujen kulumisen tarkkailun (uudet jarrupalat kuvassa 
37-1). Kun jarrusatulan koneistettu osa linjautuu kulumisen 
osoittimen kanssa, on jarrupalat tarkastettava silmämääräi-
sesti (kuluneet jarrupalat kuvassa 37-2).

Uusien jarrupalojen paksuus on 21 mm. Palat tulee eh-
dottomasti uusia materiaalivahvuuden ollessa 2 mm.

Edellämainitun kulumisrajan ylityksestä seuraa:

 • jarruvoimat häviävät osittain tai kokonaan

 • jarrulevyn pinta rikkoutuu

 • renkaat vaurioituvat

 • materiaalit ylikuumenevat ja syttyvät

HUOMIOITAVAA: Jotta pystyttäisiin takaamaan EEC:n 
mukaiset jarrutusominaisuudet, jarrupaloja vaihdetta-
essa uusitaan 4 palaa per akseli. Jarrupalojen materi-
aalin pitää vastata alkuperäistä laatuluokitusta. 

Kuva 35-2

Kuva 35-1

Kuva 37-1

Kuva 37-2
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9.3 Toiminta - mekaaninen levyjarru, tyyppi  K
Tämä jarrujärjestelmä sisältää seuraavat pääkomponen-
tit:

• jarrusatulakiinnike hitsattuna akseliputkeen

• jarrusatula pultattuna kiinnikkeeseen

• jarrusatulan liukuosa liukuineen pultattuna satu-
laan

• jarrun käyttöakseli integroidulla automaattisäädöllä

• jarrupalat kiinnikkeineen

• kulumisen osoitin (kuva 36-2) sallii jarrupalojen 
kulumisen seurannan

• jarrupalojen uusinta teetettävä hyväksytyssä jarru-
korjaamossa

9.3.1 Toiminta - kulumaosoitin, levyjarru tyyppi K
Kulumisen osoitin sijaitsee jarrusatulan takaosassa. Osoitin 
sallii jarrujen kulumisen seurannan (uudet jarrupalat kuvas-
sa 38-1). Kun osoitintappi alkaa linjautua kulumisen osoit-
timen kanssa (mitta c pienempi kuin 1 mm) jarrupalat tulee 
tarkastaa silmämääräisesti (kuluneet jarrupalat kuvassa 
38-2).

Uusien jarrupalojen paksuus on 21 mm. Palat tulee eh-
dottomasti uusia materiaalivahvuuden ollessa 2 mm.
EDELLÄMAINITUN KULUMISRAJAN YLITYKSESTÄ SEU-
RAA:

 • jarruvoimat häviävät osittain tai kokonaan

 • jarrulevyn pinta rikkoutuu

 • renkaat vaurioituvat

 • materiaalit ylikuumenevat ja syttyvät

HUOMIOITAVAA: Jotta pystyttäisiin takaamaan EEC:n 
mukaiset jarrutusominaisuudet, jarrupaloja vaihdetta-
essa uusitaan 4 palaa per akseli. Jarrupalojen materiaa-
lin pitää vastata alkuperäistä laatuluokitusta.

Kuvat 36-1 oik. ylhäällä ja 36-
2 oik alhaalla. 

Kuva 38-1 ja 38-2
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9.4 Toiminta - mekaaninen levyjarru, jarrulevyjen uusinta
Jarrulevyt eivät saa olla epätasaisesti kuluneet eikä 
niissä saa olla liikaa halkeamia. Jos jarrupaloja ei 
vaihdeta ajoissa, jarrulevyn kitkapinta vaurioituu.

Jarrulevyn alkuperäismitta on 45 mm. Jarrulevy tulee 
uusia kun sen paksuus saavuttaa 37 mm tai kun sen 
toinen puoli on kulunut sallitut 4 mm.

Jos jarrulevyä käytetään, vaikka sallittu raja on ylitet-
ty, saattaa siitä seurata mm. levyn tuhoutuminen tai 
pyörän lykkiutuminen. Valmistaja ei vastaa vaurioista 
ja vahingoista em. tilanteessa. 

HUOMIOITAVAA: Jarrujen kunnossapitoon kuu-
luu jarrupalojen ja levyn uusinnan lisäksi myös 
puhdistus, voitelu, säädöt sekä paineilmajärjes-
telmän ja pyöränkulmien tarkastus. 

Jokainen toimenpide tulee suorittaa säännöllisin väliajoin. Näin pystytään takaamaan 
jarrujen tarkoituksenmukainen toiminta. Edellä mainitut toimenpiteet tulee teettää hy-
väksytyssä korjaamossa.

9.5 Toiminta - jarrujen paineilmajärjestelmä, EBS-jarrulaitteet
HUOMIOITAVAA, jos ajoneuvosi on varustettu EBS-järjestelmällä:

Ajoneuvolla ajo on kielletty silloin, kun ISO 7638-liitin ei ole kytkettynä vetoauton ISO 
7638-rasiaan. Vetoauton rasian on oltava käyttökunnossa.
Jos tätä ohjetta ei noudateta, ajoneuvon ABS- ja kuormantunnistustoiminnot eivät ole 
toiminnassa.

EBS-tunnistekilpi kiinnitetään 
etuseinän liitinlaatikkoon.
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10 Jarrut

10.1 Ennakoiva kunnossapito
S-akselin jarrujärjestelmän säännöllinen puhdistus, säätö, tarkistus  
ja voitelu on tärkeää. Huoltovälien tulee perustua käyttäjän kokemukseen. 

JARRUJÄRJESTELMÄ ON  PURETTAVA JA HUOLLETTAVA  
KOKONAISUUDESSAAN VUOSITTAIN.  
NÄIN VARMISTETAAN SEN VIRHEETÖN TOIMINTA.

Tarkista aika ajoin, että jarrukengät ja -nauhat ovat puhtaat vieraista osista.  
Voitele vuosittain S-akselin laakerointiputki rasvanipan kautta ja tarkista  
myös laakeroinnin kulumat.
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SMB-akselit Kursiivilla kirjoitettu osannumero viittaa osaan suluissa ilmaistussa kuvassa. 

10.2 Jarrupalojen tarkistus
Tarkista jarrupalojen kulumat kuukausittain tai 10 000 km välein.

Jarrupalojen silmämääräinen tarkistus ei ole välttämätöntä ennen kuin jarrupalojen kuluma- 
osoitin 53 kiertynyt 60° (kuvat 11 ja 12).

Kuva 8

Jarrukengät voidaan tarkistaa silmämääräisesti pölykapselissa 26 ja 27 olevan tarkistusau-
kon kautta. Jos jarrupalat 18 ja19 ovat kuluneet alle 10 mm:n paksuisiksi, poista jarrurumpu 
ja tarkista palojen kunto. Vaihda jarrupalat, ennen kuin niitit 20 alkavat naarmuttaa kitkapinto-
ja.  
 
Esim. kun jarrupalat ovat kuluneet alle 7 mm:n paksuisiksi, kulumaosoitin 53  on kiertynyt 
90° (kuva 12).

TÄRKEÄÄ!

ON KÄYTETTÄVÄ AINOASTAAN HYVÄKSYMISMERKINNÄLLÄ VARUSTETTUJA JARRU-
PALOJA!

ASBESTITTOMIEN JARRUPALOJEN KÄSITTELYSSÄ NOUDATETTAVA SAMOJA OHJEI-
TA, KUIN ASBESTIA SISÄLTÄVIEN JARRUPALOJEN.
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SMB-akselit Kursiivilla kirjoitettu osannumero viittaa osaan suluissa ilmaistussa kuvassa. 

10.3 Jarrun poisto
1.  Poista jarrurumpu 36 (kuva 1 tai 5)

2.  Löystytä varmistusruuvi 7 (kuva 1 tai 8) ankkurointirungossa. Ruuvi varmistaa ankkurita-
pin 21 (kuva 1 tai 8) kiinnityksen.

3.  Poista lukkorengas 23 (kuva 1 tai 8) ja aluslevyt 22 (kuva 1 tai 8).

4.  Irrota ankkuritappi 21 (kuva 1 tai 8) ulosvetäjällä, tai poista muovitulppa 29 (kuva 1 tai 8) 
peitelevystä 26 ja 27 (kuva 1 tai 8) sopivalla, puolikovalla tuurnalla lyöden ankkuritapin 
takaa.

5.  Tarkista ankkuritapin kunto. Tappi on uusittava, jos siinä on syöpymiä tai kulumia.

6.  Työnnä alempi jarrukenkä 16 (kuva 1 tai 8) alas ja pois ankkurikiinnikkeestä, jolloin pa-
lautusjouset 25 (kuva 1 tai 8) palautuvat.

7.  Poista molemmat jarrukengät yhtäaikaa. Poista myös palautusjousi 25 (kuva 1 tai 8) ja 
nokkarulla 33 (kuva 1 tai 8).

8. Tarkista S-nokkarullan 33 (kuva 1 tai 8) kulumat. Paikallaan ollessaan nokkarullan pitää 
pyöriä tasaisesti sormin pyöritettäessä. Uusi tarvittaessa seuraavat osat:

  - suorista rullanpalauttajan sokka 34 (kuva 1 tai 8) ja poista se

  - SOKKAA EI SAA KÄYTTÄÄ UUDESTAAN

  - poista nokkarullan pidin 32 (kuva 1 ta 8) ja irrota nokkarulla 33 (kuva 1 tai 8)

9.  Tarkista jarrukenkien kulumat sekä palautusjousien kunto.

10.  Tarkista jarrurumpujen säröt, naarmut tai mahdolliset muut vauriot.

10.4 Palautusjouset
Palautusjousi 25 (kuva 1 tai 8) on tärkeä osa jarrujen virheettömän toiminnan kannalta. SMB 
suosittelee niiden uusimista vuosihuollon yhteydessä.

1.  Tarkista jousen koukkujen syöpyminen, urautuminen ja kuluminen.

2.  Tarkista jousen kierteiden syöpyminen ja palautuminen.

3.  Tarkista jousenpidikkeen 24 (kuva 1 tai 8) kuluma ja syöpyminen. 

HUOM! Joskus jouset on keskitetty kahdella holkilla (kuva 9). Kuva 9
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10.5 Jarrukenkien ja -palojen tarkistus
On välttämätöntä tehdä seuraavat tarkistukset ja toimenpiteet jarrujärjestelmää koottaessa. 
Näin varmistetaan jarrujärjestelmän mahdollisimman luotettava toiminta.

1.  Puhdista jarrukengät. Huomioi turvallisuusohjeet jarrupaloja käsiteltäessä.

2.  Tarkista jarrukengän ankkuritapin nokkarullan laakeripinnat. Nokkarullan tulee pyöriä 
vapaasti sormin pyöritettäessä. Jos ankkuritapin reiän halkaisija on yli 32,1 mm, ei jarru-
kenkää enää saa käyttää.

3.  Tarkistettaessa jarrupalojen kuntoa ja puhtautta, ne voidaan puhdistaa kostutetulla rie-
vulla. Jos jarrupalat ovat kiiltävät (lasittuneet), se voi olla merkki joko väärin säädetyistä 
jarruista tai sopimattomista jarrukengistä. Jarrupalojen epätasainen kuluminen saattaa 
olla merkki S-akselin laakeroinnin kulumisesta. Urat voivat johtua myös vieraan esineen 
joutumisesta jarrurumpuun.

4.  Varmistu, että jarrupalojen niittaukset ovat kunnolliset.

5.  Vaihda akseliin aina kaikki jarrukengät.

TÄRKEÄÄ! SMB:n TOIMITTAMAT 4 JARRUKENKÄÄ  JA TASALAATUISET JARRUNAUHAT 
PITÄÄ ASENTAA EHDOTTOMASTI SAMALLE AKSELILLE.

10.6 Jarrukenkien uusinta
Vaikka SMB suosittelee voimakkaasti uusien jarrukenkien käyttöä, seuraavissa ohjeissa sel-
vitetään kuitenkin jarrupalojen uudellenkäyttöä.

HUOM! Jos C1 / C2 jarrurumpujen kuluminen on suurentanut rumpujen halkaisijaa 421 mm 
tai enemmän sekä C3-tyypissä vastaavasti 313 mm, käytetään jarrupaloina alkuperäinen+1 
-merkintää (origine+1) ja jarrukengille alkuperäinen S+1- merkintää (origine S+1).

MUISTETTAVA !
ON KÄYTETTÄVÄ HYVÄKSYMISMERKINNÄLLÄ VARUSTETTUJA JARRUNAUHOJA, 
JOTTA EEC:n TEHOKKUUSVAATIMUKSET TÄYTTYVÄT. 

MUIDEN JARRUPALOJEN KÄYTTÖ SAATTAA AIHEUTTAA RATKAISEVAN MUUTOKSEN 
JARRUJEN TEHOKKUUDESSA JA TEHDÄ AJONEUVON LIIKENTEESEEN SOPIMATTO-
MAKSI. ON KÄYTETTÄVÄ SMB:n TOIMITTAMIA TASALAATUISIA JARRUNAUHOJA JA 
SAMALLE AKSELILLE ASENNETTUNA.

1.  Tarkista jarrukengän 17 (kuva 1 tai 8) kunto ankkurointikiinnityksestä sekä nokkarullan 
laakeripinnasta. Jos jarrukengässä on vaurioita, uusi se. Jos ankkuritapin reiän halkaisija 
on yli 32.1 mm, ei jarrukenkää saa enää käyttää, vaan se pitää korvata uudella. 

2.  Puhdista jarrukengän kiinnityspinta ja maalaa se ruosteenestopohjamaalilla. Suositeltava 
maalin paksuus selviää valmistajan ohjeesta. 

3.  Jarrunauhojen 18 ja 19 (kuva 1 tai 8) ja jarrukenkien 17 (kuva 1 tai 8) on oltava puhtaat. 
Käytä aina UUSIA niittejä 20 (kuva 1 tai 8), joiden varsi, kannan koko ja kovuus ovat oi-
keat.

4.  Kiinnitä jarrunauhat jarrukenkiin C-tyypin kiristimellä. Huolehdi, että niittausreiät ovat koh-
dallaan.

5. Työnnä niitti suoraan reikään lattapäisellä tuurnalla.

6.  Varmista, että jarrunauhat ovat tiukasti kiinnitettyinä jarrukenkiin. Muotoile sen jälkeen 
niitin pää oikealla niittaustyökalulla.

7.  Tarkista lopuksi 0.12 mm:n rakotulkilla, että jarrunauhat ovat kiinni jarrukengissä.
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10.7 Jarrujen kokoonpano
1.  Voitele osat kokoonpanovaiheessa. Voitele seuraavat alueet tasaisella rasvakerroksella 

ennen kasausta:

 a)  ankkuritappi ja jarrukengän laakerointi

 b) jarrukengän toisessa päässä olevan rullan laakerointi

 c) S-akselin nurja puoli sekä laakeroinnin välilevy

SUOSITELTAVAT VOITELUAINEET (Reference M006123)
Down Corning - Molykote CU - 7439).

ÄLÄ LEVITÄ RASVAA RULLAN PINNALLE, ÄLÄKÄ MYÖSKÄÄN 
S-AKSELIN TYÖNTÖPINNOILLE.

2.  Kokoa rulla 33 nokkarullan pitimeen 32 (kuva 1 tai 8) ja aseta se jar-
rukenkään.

3.  Aseta uusi rullanpalauttajan sokka 34 (kuva 1 tai 8) sisäpuolelta jarru-
kengän  
ja pitimen läpi.

4.  Taivuta sokan päät varmistaen samalla rullan kokoonpano.

5.  Aseta jousenpidike 24 (kuva 1 tai 8) jarrukenkään ja vedä palautusjousi  
jarrukenkien väliin. 

Huom! Jouset voivat olla pulteilla kiinnitettyjä (kuva 9).

6.  Korjaa jarrukengän asentoa siten, että jarrukengän rulla nojaa S-akselin 49 ja 50 (kuva 1 
tai 8) nokkapintaan ja ankkurointipää on kiinnitystappireiän kohdalla. Alempi jarrukenkä 
riippuu palautusjousen varassa.

7.  Aseta ylempi ankkuritappi 21 (kuva 1 tai 8) paikalleen yhtäaikaa jarrukengän ja ankku-
rointirungon kanssa.

8.  Aseta alempi jarrukenkä akselin alapuolelle rullapää S-akselin kohdalle ja ankkurointipää 
ankkurointirungon kohdalle. 

9.  Aseta alempi ankkuritappi 21 (kuva 1 tai 8) paikoilleen yhtäaikaa jarrukengän ja ankku-
rointirungon kanssa.

10.  Aseta aluslevy 22 (kuva 1 tai 8) ja lukkorengas 23 (kuva 1 tai 8) ankkuritapin molem-
piin päihin.

11.  Kiristä varmistusruuvi 7 (kuva 1 tai 8) momenttiin 250-280 Nm.

12.  Aseta rumpu paikoilleen.

Kuva 10
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10.8 Jarrunauhojen kulumaosoitin

10.8.1 Osoittimen asetus osittain kuluneille jarrunauhoille
Jarrujen on oltava sisäasennossa. Käytetään jarruvipua 59 (kuva 1 tai 8) ennen kuin osittain 
kuluneiden jarrunauhojen kulumaosoittaja asetetaan.

1. Aluslevy 52 (kuva 1 tai 8) ja kulumaosoittimen levy 53 (kuva 1 tai 8) ovat seuraavina au-
tomaattisen jarruvivun jälkeen. Asenna ne mahdollisimman lähelle jarruvipua. Osoitinle-
vyn pitää olla 90° kulmassa jarruvipuun nähden. 
* Lopuksi asetetaan osoitinlevy kohdalleen taivuttamalla pieni nasta hammastukseen.

2.  Varmista lukkorenkaalla 54 (kuva 1 tai 8).

3.  Säädä jarrut kuten erittelyssä. Kun jarrut säätyvät, kulumaosoitin kiertyy jarrunauhojen 
kulumisen mukana. 

 HUOM! Kun osoitin lähestyy 90° kulmaa lähtöarvostaan eli uusien jarrunauhojen asetuk-
sesta, jarrunauhat pitää uusia. Silmämääräinen tarkastus on tarpeen, kun osoitin on kier-
tynyt 60°.

   

10.8.2 Osoittimen asetus uusille jarrunauhoille
1.  Säädä jarrunauhat lähelle rumpuja siten, että pyörät pyörivät edelleen vapaasti. Sovita 

asetuslevy 52 (kuva 1 tai 8) sekä kulumaosoitin 53 (kuva 1 tai 8) S-akseliin jarruvivun 
kylkeen. Ne on asennettava mahdollisimman lähelle jarruvipua. Aseta osoitin kuvan 11 
osoittamalla tavalla. Laita lopuksi osoitinlevy kohdalleen taivuttamalla pieni nasta ham-
mastukseen.

2.  Varmista lukkorenkaalla 54 (kuva 1 tai 8).

3.  Osoitinlevy on nyt paikoillaan. Osoitinlevy kiertyy jarrunauhojen kulumista seuraten.

 Huom: Kun osoitin on kiertynyt 90°, jarrunauhat ovat kuluneet ja ne on uusittava (kuva 
12). Jos osoitin on alun perin oikein asetettu, on helppo seurata jarrunauhojen kulumista 
ja varmistua, että  jarrunauhojen niitit eivät pääse vaurioittamaan jarrurumpujen kitkapin-
taa. Jarrunauhat tarkistetaan silmämääräisesti, kun osoitin on kiertynyt 60°. 

10.9 Jarrujen säädöt (ei käytetä automaattisesti säätyvissä jarruissa)
SMB-akselit on tavallisesti varustettu jarrujen automaattisäädöillä. Mikäli jarruvipu EI ole au-
tomaattisäätöinen, seuraa allaolevia ohjeita.

Jarruvivun oikea liikerata on ensiarvoisen tärkeä tehokkaan jarrutuksen aikaansaamiseksi. 
Jarrunauhojen kuluessa liikerata suurenee, mikä heikentää ratkaisevasti jarrutustehoa.

Työntövarren liikerata on tehokkaimmillaan* ainoastaan silloin kun jarrutuksen aikana työntö-
varren ja jarruvivun kulma on 90°.

Kuva 11 Kuva 12
Kuvassa 11, uusien jarrunau-
hojen osoitin on 90 asteen kul-
massa verrattuna vastaavasti 
kuvassa 12 olevaan osoitti-
meen, joka näyttää jarrunauho-
jen loppuunkulumiset.
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Jarrujen säätö

1.  Napayksikön tulee olla vapaasti pyörivä. Lukitse muut pyörät.

2.  Varmista, että jarrukengät ovat täysin sisäänvedetyt, jousivoimat päästetty vapaaksi ja 
paineilma ja käsinohjaukset kytketty pois.

3.  Paina sisään säätöruuvin lukitsin A (kuva 13). Kierrä ruuvia, kunnes jarrunauhat puristu-
vat jarrurumpuja vasten. Älä kiristä ruuvia! Tarkista, että jarrurumpu ei pyöri.

4.  Päästä säätöruuvia, kunnes jarrurumpu vapautuu ja pyörii vapaasti.

5.  Testaa jarrun toiminta ja tarkista, että työntötangon ja jarruvivun välinen kulma* on 90°.

6.  Katso, että säätöruuvi B on lukittuna (kuva 13).

7.  Jos se on yli 60° kulmassa, tarkistetaan jarrunauhojen paksuus pölykapselin reiästä. 
Poista muovitulppa 29 (kuva 1 tai 8).

Kuva 13

* 90° kulma antaa parhaan mahdollisen jarrutustehon. Hieman yli keskitason (tangentti) ole-
vat kulmat voidaan kuitenkin joutua hyväksymään. Jos mahdollista, tällaista tilannetta pitäisi 
välttää.

10.10 Jarrutoimilaitteen mitoitukset
Seuraavat ominaisuudet vaikuttavat keskenään toistensa mitoitukseen: työntöakselin pituus, 
jarruvivun pituus ja jarrusylinterin kiinnityskohta. Siksi edellämainittujen osat on mitattava en-
nen kuin ne irrotetaan.

1.  Mittaa työntötangon pituus esim. jarrusylinterin asennuspinnasta keskelle työntöakselin 
nivelpulttia.

2.  Mittaa  jarruvivun varren pituus esim. nivelpultin reiän keskeltä jarruvivun tai S-akselin 
reiän keskelle.

3.  Huomaa jarrusylinterin tarkka sijainti asennusalustassaan.

Oikeat mitoitukset tulee huomioida kokoonpanovaiheessa. Muutokset voivat aiheuttaa olen-
naisia eroja jarrujen tehokkuudessa ja tehdä ajoneuvosta ajokelvottoman. Jos epäröit jarru-
jen moitteetonta toimintaa, ota yhteys SMB-akseliston tai vaunun valmistajaan. 

Lukitusjousi sisään painet-
tuna vapauttaa säätöruuvin.

Säätöruuvi lukittuna.

Kulumaosoitin
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11 Pölykapselit

Pölykapselien tarkoituksena on estää kivien yms. sisäänpääsy jarrulaitteisiin. Pölysuojat ovat 
kahtena osana 26 ja 27 (kuva 1 tai 8). Ne peittävät jarrurummun sisäpuolelta, ja ne on kiinni-
tetty toisiinsa vaakasuorassa. 

Pölysuojissa on aukot jarrunauhojen tarkistusta ja ankkuritappien poistoa varten. Aukot on 
varustettu suojatulpin 28 ja 29 (kuva 1 tai 8), joiden tulee olla aina paikoilleen asennettuina. 

Normaalihuoltojen yhteydessä suojatulppia ei tarvitse poistaa. Rutiiniluonteisissa huolloissa 
pölykapseleita ei yleensä tarvitse poistaa. Mutta jos pölykapselit pitää irrottaa, täytyy huoleh-
tia, että ne on oikein asennettu ja kiinnitetty ruuveilla 30 (kuva 1 tai 8) ja aluslevyillä 31 (kuva 
1 tai 8).

Kiristä ruuvit 25-28 Nm momenttiin.
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12 Jarruvivun poisto ja asennus

SMB-akselistojen vakiovarustukseen kuuluu automaattinen jarrujen säätö. Jos jarruvipu on 
automaattisäätöinen, lue luku 12.1 ennen jarruhuollon aloittamista.

Seuraavat seikat ehdottomasti otettava huomioon ennen osien irrottamista:

a) reikä, johon nivelpultti on kiinnitetty tai
b) mittaa nivelpultin ja jarruvivun reiän ja S-akselin keskiön välinen etäisyys, jos jarruvipu 

joudutaan vaihtamaan

Ennen jarruvivun asennusta voitele ohuella rasvakerroksella (M006115) S-akselin toisen 
pään hammastukset sekä jarruvivun sisäreiän hammastus. Uusimmat jarruvivut ovat kesto-
voideltuja, mutta jos siinä on rasvanuppi, katso voiteluohjeita luvusta 6.

Tarkista ja säädä jarrut suositusten mukaisin välein.

12.1 Automaattiset jarruvivut
Oikea asennus ja huolellinen säätö takaavat jarrujen tehokkuuden ja hyvän ajoturvallisuu-
den. Huolimattomuus tai suoranainen piittaamattomuus ohjeista voivat aiheuttaa vakavia 
seurauksia. Sellaisia ovat esim. epänormaali jarrujen kuluminen, jarrujen ylikuumeneminen  
ja palaminen, pölyn pääsy rumpuihin, pyörän lukkiutuminen tai liiallinen jarrujen kuluminen.  
 
On tärkeää seurata myös automaattisen jarruvivun toimintaa. Kulumaosoittimen kiertyessä 
60°, tulee jarrunauhojen kuluminen tarkistaa (katso luku 10.8).

12.1.1 Jarrun uudelleensäätö
1. Irrota jarrunauhat 12 mm:n lenkkiavaimella vapauttamalla jarruvipu ja kiertäen vastapäi-

vään.

2. Säädä jarrut uudelleen kuten edellä on kerrottu.

3. Palauta jarruvipu ennalta asetellulle välykselle, tai

 a) muutamien käyttökertojen jälkeen automaattisen jarruvivun säätöruuvi kiertyy auto-
maattisesti myötäpäivään, tai

 b) kierrä kuusiokolosäätöruuvia myötäpäivään, kunnes jarrunauhat ottavat kiinni rumpui-
hin; päästä sitten vapaaksi ¾ kierrosta (pitäisi kuulua klik-ääni); kiristä ja löystytä kaksi 
tai kolme kertaa, jotta toiminto asettuu kohdalleen

12.1.2 Jarruvivun poisto
1. Varmista, että jarruvipu on täysin vapaa. Jousijarrut sekä paineilmasylinteri tulee olla pois 

kytkettynä.

2. Poista säätösarjan kokoonpano 58 (kuva 1 tai 8) S-akselin kiinnityksistä 9 (kuva 1 tai 8).

3. Poista varmistussokka työntövarren ja jarruvivun kiinnityksestä.

4. Kierrä säätäjä irti työntövarren haarukasta 12 mm:n avaimella. Poista lukkorengas 54 
(kuva 1 tai 8) S-akselista ja vedä jarruvipu, kulumaosoitin sekä aluslevyt pois S-akselista.
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12.1.3 Jarruvivun asennus
1. Jos ajoneuvo on varustettu jousitoimisilla jarruilla, tarkista, että jarrut ovat pois päältä - 

asennossa ja syöttöpaine vähintään 6 baria.

2. Aseta säätösarjayksikkö S-akselin kiinnitykseen. Kuvassa 14 se esitetään käänteisesti 
asennettuna ja kuvassa 15 on kokoonpanoesitys kiinnityksestä.

ÄLÄ KIRISTÄ vielä tässä vaiheessa, vaan anna sen liikkua loppusäätöä varten.

3. Puhdista S-akselin hammastukset ja säätäjän osat ja voitele ne ohuella rasvakerroksella 
(M006115).

KUVA 15 PUUTTUU

4. Aseta jarruvipu S-akselin päähän siten, että 12 mm:n mutterin päätä pystyy kiertämään. 
Varmista, että nuoli B jarruvivun kyljessä osoittaa jarrujen kiristyssuuntaa (kuva 16).

5. Aseta välilevy 52 (kuva 1 tai 8), kulumaosoitin 53 (kuva 1 tai 8) ja lukkorengas 54 (kuva 
kuva 1 tai 8).

6. Painamalla jarruvipua eteen varmistut, että S-akselin nokat ovat vapaa-asennossa.

7. Kierrä 12 mm:n avaimella asetusruuvia, kunnes jarruvivun reikä asettuu työntövarren rei-
än (105, 130, tai 150 mm) kohdalle. Jarrusylinterin kiinnityksen pitkittäisten reikien tulee  
osua kohdalleen työntövarren ja jarruvivun kanssa.

8. Yhdistä haarukkanivel ja jarruvipu nivelpultilla. Tee se kuitenkin niin, että jarrusylinterin 
vartta ei tarvitse liikuttaa. Pultin pitää mennä kevyesti kohdalleen. Jos jarruvipu jää liian 
etäälle, KOSKAAN ei saa vetää (vääntää) vartta, jotta reiät osuisivat kohdalleen. Palaa 
sen sijaan kohtaan 6 ja kierrä 12 mm:n säätöruuvia päinvastaiseen suuntaan. Ääni ja ki-
reä ruuvi ovat tässä tapauksessa normaaleja. Varmista kiinnitys sokkanaulalla.
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9. TÄRKEÄÄ: Työnnä jarruvivun varsi kiertymissuuntaan niin pitkälle, kuin mahdollista. Kat-
so nuoli B (kuva 16). EI SAA TAKOA.

Jarruvivun toiminnalle tämä liike on ratkaisevan tärkeä tehokkaan jarrutuksen aikaansaami-
seksi. 

Tämän testin jälkeen ohjausvarren osoittimen on suuntauduttava jarruvivun rungossa olevaa 
merkkiä (lovea) kohti. Vertaa asetus A (kuva 16).

10. Säädä säätösarjan levy siten, että sen soikeanmuotoinen reikä kohdentuu vastaavan 
ohjausvarren reiän kanssa. Kiinnitä ohjauspultti säätösarjan levyyn ja varmista, että pul-
tin ohjaustappi osuu ohjausvarren reikään. OHJAUSVARREN TULEE PYSYÄ PAIKOIL-
LAAN.

11. Kiristä säätösarja pallolaakeroituun runkokiinnitykseen 25-28 Nm.

12. Tarkista lopuksi jarruja kokeilemalla, että 12 mm:n säätöruuvi kiertyy hivenen myötäpäi-
vään jarrua vapautettaessa. Säätäjä toimii nyt asetetussa kohdassaan tai 

 a) muutamien käyttökertojen jälkeen jarrun säätöruuvi kiertyy myötäpäivään ja asettuu 
automaattisesti paikoilleen tai

 b) kierrä säätöruuvia myötäpäivään kunnes jarrut kiristyvät; kierrä säätöruuvia tämän jäl-
keen vastapäivään ¾-kierrosta, jolloin kuuluu klik-ääni

 



36

A
R
M
A
C
H
IN

E
 O

Y

SMB-akselit Kursiivilla kirjoitettu osannumero viittaa osaan suluissa ilmaistussa kuvassa. 

12.1.4 Toiminnan tarkkailu
4 kuukauden välein tai 40 000 km:n ajon jälkeen:
1. Käy läpi jarrujen toiminta. Seuraa jarrurummun työntövarren kulmaa jarruvipuun nähden. 

Kulman tulee olla 90° täydellä jarrutuksella (kuva 13).

 Täydellä teholla ja 90° kulmalla jarrutettaessa saavutetaan paras mahdollinen jarrutuste-
ho. Kuitenkin jarruvivun sallitaan siirtyä vähän yli keskitason, jolloin kulma on pienempi 
kuin 90°. Jos työntötangon liikerata on ylipitkä tai riittämätön, vertaa alla olevaa Vian et-
sintä -ohjetta.

2. Tarkista, että muoviohjain on asetettu oikein ohjausvarren uraan ja että se on hyväkuntoi-
nen.

3. Tarkista ohjauspultin kireys.

4. Jos jarruvivussa on rasvanippa, katso voiteluohjeet luvusta 7.

Vuosittain tai 120 000 km:n ajon jälkeen:
1. Käy läpi säätösarjan kiinnitykset. Varmista ohjauspultin kunto, sen oikea asennus ja että 

ohjauspultin tappi ulottuu kunnolla ohjausvarren reikään.

2. Tarkista jarruvivun kytkimen kireys. Aseta momenttiavain 12 mm:n kuusikulmaiseen ruu-
vikantaan ja kierrä 1/8 kierrosta vastapäivään. Katso, että sisäinen kytkin ei luista alle 18 
Nm momentilla, ja toista tämä kolme kertaa. Jos jarruvivun kytkin luistaa pienemmällä 
momentilla, tulee jarruvipu uusia.

3. Poista jarruvipu S-akselista. Puhdista jarruvipu ja akselin hammastus. Voitele osat kevy-
esti ohuella rasvakerroksella (M006115).

4. Jos jarruvivussa on rasvanippa, katso voiteluohjeet luvusta 7.

12.1.5 Vian etsintä
Työntövarren liian pitkä liikerata
1. Tarkista asennussarjan 58 (kuva 1 tai 8) kiinnityksen molempien pulttien kireys.

2. Seuraa, että työntövarren paluuliike tapahtuu loppuun asti ja S-akseli kiertyy vapaasti.

3. Tarkista, ettei esiinny yliohjautuvaa toimintoa eikä kulumia S-akselin laakeroinnissa tai 
nivelpultissa.

4. Tarkista säätömekanismin oikea toiminta.

Työntövarren liian lyhyt liikerata
1. Tarkista S-akselin mahdollinen takertuminen ja ettei jarrukenkien kiinnitystappi ole jumiu-

tunut jarrukenkiin. Varmistu palautusjousien ehjyydestä.

2. Paineilmaa on oltava riittävästi pitämään jousikuormitetut jarrut pois päältä.

3. Tarkista jarruvivun säädöt. Katso luvut 12.1.3 ja 12.1.4.
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S-akselit

13.1 S-akselin poisto
1. Ennen S-akselin 49 ja 50  (kuva 1 tai 8) irrottamista on jarrurumpu poistettava.

2. Irrota jarrusylinterin työntövarren nivelpultti - huomaa työntövarren paikka jarruvivussa. 
Katso luvusta 12.

3. Poista lukkorengas 54 (kuva 1 tai 8). Huomaa myös tässä kulumaosoittajan 53 (kuva 1 
tai 8) paikka. Poista se ja viereinen välilevy 52 (kuva 1 tai 8) S-akselilta.

4. Poista jarruvipu 59 (kuva 1 tai 8).

5. Poista toinen lukkorengas 54 ja vielä välilevy 52 (kuva 1 tai 8). S-akseli on nyt vapaa ja 
se voidaan poistaa vetämällä tarkistusta varten.

HUOM! S-akselin laakeriputkea ei tarvitse poistaa, ellei se vaadi uusimista.

6. Erota jarrukengät erilleen. SMB suosittelee jarrukenkiä poistettaviksi.

7. Uusi osia, jos tarpeen.

13.2 S-akselin kokoonpano
1. Jos laakeriputki 8 (kuva 1 tai 8) uusitaan, varmista, että kaksi O-rengasta on asetettu ja 

rasvanippa tulee ylöspäin (kuva 17). Kiinnitä putken pallomainen pää kiinnityskehykseen 
ja sen jälkeen akselin kiinnityskorvakkeeseen.

 Jätä kiinnitysruuvit löysälle - ÄLÄ KIRISTÄ TIUKKAAN.

2. Aseta S-akseli 49 ja 50 (kuva 1 tai 8).

3. Kierrä S-akselia ja varmistu sen vapaasta kiertymisestä.

4. Kiristä putken kiinnityskehyksen pultit seuraavilla arvoilla:

5: 20-25 Nm
10: 100-120 Nm

5. Kierrä S-akselia niin, että se vielä kiertyy vapaasti. Jos näin ei tapahdu, löystytä kiinnitys-
kehyksen pultit ja sovita laipat uudelleen kuten edellä. Kiristä kaikki yhtäaikaa.

6. Poista jarrukenkien erottaja tai asenna kengät paikoilleen.

7. Puhdista akselin hammastukset sekä jarruvipu ja tarkista osista mahdollisesti löytyviä 
vaurioita. Voitele osat ohuella rasvakerroksella (M006115).

8. Aseta sisempi välilevy 52, lukkorengas 54, jarruvipu 59, kuluman osoitin 53 ja ulompi vä-
lilevy 52, lukkorengas 54 (kuva 1 tai 8). Kokoa osat oikein.

9. Voitele S-akselin laakeriputki (M006107) voitelunipan kautta. Täytä, kunnes rasva pursu-
aa laakeriputken reiästä.

ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ RASVAA, JOSSA ON LISÄAINEITA, ESIM. MOLYBDEENIÄ TAI 
GRAFIITTIA. 
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14 S-akselin laakeriputki ja suojus

Tämä yksiosainen laakeriputki 8 (kuva 1 tai 8) laakeroi S-akselin. Putki sijaitsee pallomaisen 
jalustan ja  jarrukiinnikkeen välissä (kuva 17). Se on suunniteltu suojaamaan S-akselia lialta 
ja lisää näin laakeroinnin ikää.

Tarkistetaan vuosittain tai 120 000 km:n ajon välein sekä aina huoltojen yhteydessä. Putken 
pitää olla tiukasti kiinni pallonmuotoisessa kiinnikkeessä ja ankkurikorvakkeessa.

Voitele voitelunipan kautta käyttäen M006107 rasvaa. Täytä, kunnes rasva pursuaa akseli-
putken reiästä. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ RASVAA, JOSSA ON LISÄAINEITA, ESIM.  MO-
LYBDEENIÄ TAI GRAFIITTIA. Normaalioloissa laakeriputkea ei tarvitse poistaa, ellei se ole 
kulunut tai vioittunut.

14.1 S-akselin laakeriputken poisto
1. Poista mutteri 12 ja 14, välilevyt 11 ja 13, ruuvit 5 ja10 ja sisäpuolinen pallopintainen laa-

kerinkiinnike 9 (kuva 1 tai 8).

2. Käytä sopivaa tuurnaa ja ohjaa putki 8 (kuva 1 tai 8) ulos jarruankkurin rungosta.

3. Irrota ulompi puoli laakeriputken päästä.

14.2 S-akselin laakeriputken asennus
1. Varmista ennen laakeriputken asennusta, että kaksi O-rengasta on oikein paikoillaan.

2. Tarkista, että jarruankkurin kiinnike ja pallopintainen laakerikiinnike ovat puhtaat ja va-
paat jäysteistä eikä niissä ole teräviä kulmia.

3. Pujota ulompi pallolaakerin kiristyskiinnike laakeriputkeen.   

4. Lisää sisempi kiristyskiinnike pallopintaisen laakerin toiselle puolelle ja kiinnitä se ruuvil-
la 5 aluslevylle 13 ja mutterilla 14 (kuva 1 tai 8). Kiristä puoliskot kevyesti vastakkain ja 
anna laakerin kiertyä vapaasti pesässään.

5. Kierrä S-akselin laakeriputki rasvanippa ylöspäin (EHDOTTOMASTI YLÖS). Aseta sitten 
sylinterinmuotoinen toinen pää jarruankkuriin. Naputa laakeriputki paikoilleen puu- tai ku-
minuijalla niin, että toisen pään pallonmuotoinen laakeripesä asettuu kohdalleen.

6. Kiinnitä ruuvit 10, aluslevy 11 ja mutterit 12 (kuva 1 tai 8), mutta älä kiristä vielä tiukkaan.

7. Aseta S-akseli 49 ja 50 (kuva 1 tai 8) ja etene kuten kohdassa 13.2.
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15 Napakapselit

SMB-akseleissa on käytetty kahta erimallista napakapselia:

a) yksinkertaista rasvatäytteistä napaa
b) muovitulpalla 61 (kuva 1, 5 tai 18) varustettua öljytäytteistä akse-

linnapaa 
 

 Yksinkertainen napakapselikokoonpano, 
  jossa on napakapseli 45, O-rengas 46 ja logokapseli 47 
  (kuva 1, 5 tai 18). 

Napakapseli koottuna öljytäytteisellä navalla käsittää siihen kiin-
nitetyn muovitulpan 61 ja O-renkaan 62 (kuva 1, 5 tai 18) täyttöä 
varten.

15.1 Napakapselin irrotus
Jos kapseli on öljytäytteinen, irrota muovitulppa 61 (kuva 1, 5 tai 18) ja poista öljy ennen kuin 
irrotat napakapselin. Irrota napakapseli kiertämällä vastapäivään käyttäen erikoistyökalua 
M009813. (Katso liite I.)

HUOM! Jos napakapseli ei irtoa sitä kierrettäessä, tulee ensin poistaa O-rengas 46  
 (kuva 1, 5 tai 18) työntämällä ruuvimeisseli renkaan alle ja vetämällä se kapselin yli.

15.2 Napakapselin asennus
1.  Jos vanhaa napakapselia käytetään uudelleen, puhdista se dieselöljyllä, vedellä ja saip-

pualla tai hyväksytyllä puhdistusaineella (katso luku 2.6).

ÄLÄ PUHDISTA MUOVISTA NAPAKAPSELIA BENSIINILLÄ, AMMONIAKILLA, WHITE 
SPRIILLÄ, HIILITETRAKLORIDILLA, BENTSEENILLÄ, MAALI- JA LAKKATINNERILLÄ, 
TÄRPÄTILLÄ, TRIKLOORIETYLEENILLÄ TAI KSYLEENILLÄ.

Älä upota kappaletta mihinkään liuokseen pitempään, kuin 15 minuutiksi.

2.  Aseta uusi O-rengas akselille ja katso, että se on kohdallaan.

3.  Voitele kierteet ja O-rengas kevyesti napaöljyllä (rasva M006107 tai öljy M006301).

4.  Tarkista, että lukkoruuvi 43 ja aluslevy 44 (kuva 1 tai 5) ovat paikoillaan ja oikein kiristet-
tyjä, jotta ne estävät halkaistun mutterin 41 ja 42 (kuva 1 tai 5) kiertymisen.

5.  Aseta napakapseli paikalleen ja kiristä se 80-100 Nm kireyteen käyttäen mutteriavain 
M009813. Varmista, että O-rengas asettuu kunnolla paikalleen napakapselin ja akselin 
väliin.

6.  Täytä napakapseli öljyllä.

7.  Öljytäytteisen napakapselin ollessa kyseessä, tarkista muovisen täyttötulpan 61 (kuva 1, 
5 tai 18) kunto. Aseta tulppa paikalleen tai korvaa uudella.

8. Kun muovitulppa 61 (kuva 1, 5 tai 18) on paikallaan, varmista, että O-rengas 62 (kuva 1, 
5 tai 18) on oikein kohdallaan.  
Kierrä 1.8-2.0 Nm kireyteen.

9.  Paina logokapseli 47 (kuva 1, 5 tai 18) paikalleen.

Kuva 18
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16 Napa

16.1 Navanpoisto
Jarrurumpu 36 (kuva 1, 5 tai 19) voidaan poistaa napakeskiötä avaamatta. Jos jarruja aino-
astaan huolletaan, tämä mahdollisuus on otettava huomioon eikä napakeskiötä tule avata, 
jotta tiiviste 39 ei vaurioituisi eikä laakerointi 38 likaantuisi (kuva 1, 5 tai 19). Täten vältetään 
lukkiutumattoman jarrujärjestelmän mittausrenkaan mahdollinen vioittuminen.

Kuva 19

Jos akselinnapa, jarrurummun kokoonpano renkaineen irrotetaan, se voidaan tehdä nosto-
vaunulla. Tällä menetelmällä säästetään aikaa ja yksi henkilö pystyy sen suorittamaan. Li-
säksi se pienentää riskiä vioittaa tiivistettä 39 ja laakerointia 38 (kuva 1, 5 tai 19).

1.  Varmista jarruvivusta, että kaikki jarrut ovat pois päältä. Kytke irti jousi-, paineilma- tai 
muut kuormat.

2.  Poista napakapseli 45 (kuva 1, 5 tai 19). 

3.  Poista lukitusruuvi 43 akselinpään mutterista 41, 42 sekä aluslevy 44 (kuva 1, 5 tai 19).

4.  Poista akselinpään mutteri. HUOMIOI VASEMMAN JA OIKEANKÄDEN KIERTEET!
5.  Poista ulomman kartiolaakerin 38 (kuva 1, 5 tai 19) kokoonpano varovasti vetämällä na-

paa 35 (kuva 1, 5 tai 19). Älä anna ulomman laakerin pudota ulos navasta. Näin estät 
laakeria putoamasta laakeripesästä. 

 Kierrä napakapseli kevyesti takaisin paikoilleen, kun irrotat napaa. Kun napa on irti, on 
huolehdittava, etteivät laakerit, koneistetut pinnat eivätkä akselin kierteitykset vahingoitu. 

HUOM! Jos laakerin irrotuksessa on vaikeuksia, tulee käyttää  ulosvetäjää M012415. (Katso 
tarkemmin liite I, sivu 60.)
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6.  Puhdista napa ja tutki laakerin kulumat. Uusi, jos tarpeellista.

 a) poista dieselöljyllä kaikki vanha rasva pyörän navasta, kartiolaakerista, napakapselista 
ja akselin karasta

 
HUOM! Jos käytät uudelleen vanhaa napakapselia, puhdista se joko dieselöljyllä, vedellä ja 
saippualla tai hyväksytyllä puhdistusaineella (katso luku 2.6). 
 
ÄLÄ KÄYTÄ BENSIINIÄ, EMÄKSISIÄ VESILIUOKSIA TAI MITÄÄN KUUMAKÄSITTELYÄ.

 b) poista rasvan karsta varovasti painepuhalluksella tai jäykällä muoviharjalla; älä käytä 
teräsharjaa

 c) kuivaa osat puhtaalla imukykyisellä rievulla tai paperilla ja huolehdi, ettei puhdistettui-
hin osiin pääse epäpuhtauksia

HUOM! Jos puhdistettavia napoja on useita, pidetään osat ryhmissä napakohtaisesti. Niitä ei 
saa sekoittaa keskenään. Osat on säilytettävä puhtaissa laatikoissa.

ÄLÄ PUHDISTA MUOVISTA NAPAKAPSELIA BENSIINILLÄ, AMMONIAKILLA, WHITE 
SPRIILLÄ, HIILITETRAKLORIDILLA, BENTSEENILLÄ, MAALI- JA LAKKATINNERILLÄ, 
TÄRPÄTILLÄ, TRIKLOORIETYLEENILLÄ TAI KSYLEENILLÄ.  
 
7.   Huolehdi, etteivät jarrunauhat pääse likaantumaan. Katso jarrunauhojen suojaus- ja  
      turvaohjeet.

8.  Tarkista akselinnavan tiiviste 39 (kuva 1, 5 tai 19). Jos siinä on merkkejä voiteluaineen 
puutteesta, tiiviste tulee uusia. SMB suosittelee tiivisteen uusimista aina, kun napa irrote-
taan.

9.  Tarkista ASB-tunnistinkehä ja anturi.

16.2. Navan kokoonpano
Rasvatäytteinen napa.

Laita napakapselin koloon noin 0.45 kg tuoretta rasvaa (M006107). Huomaa seuraavat sei-
kat:

 a) painaessa kartiolaakeria varovasti takaisin paikoilleen varmistut siitä, että rasvaa on 
riittävästi kaikilla laakeripinnoilla (noin 0.08 kg)

 b) varmista, että voiteluainetta on myös laakerin takana, laakerin ja tiivisteen välissä
 c) varmista, että laakerien välinen kolo on täytetty ⅔ sen tilaavuudesta; määrä riippuu 

laakerin sisähalkaisijasta (keskimäärin 0.2 kg)
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d)  voitele akselin laakeripinnat kokonai-
suudessaan ohuella rasvakerroksella

e)  täytä rasvalla noin 75 % tiivisteen edes-
sä olevasta tyhjästä tilasta (noin 0.06 
kg)

f)  varmista kartiolaakerin kokoonpanon 
jälkeen, että sen ulkopinnalla on ohut 
kerros rasvaa

g)  voitele uusi O-rengas ja aseta se napa-
kapseliin; täytä se puolilleen tuoreella 
rasvalla (noin 0.45 kg) ja jätä kolo akse-
lin päähän

HUOM! Rasvan kokonaistarve puoliakselia 
kohden on noin 0.8 kg.

Öljytäytteinen napa:

a)  voitele kevyesti öljyllä kartiokuulalaake-
rin kokoonpano (M006301)

b)  täytä öljyllä (M006301) täyttöaukon kautta napakapselissa olevaan  
merkittyyn rajaan saakka ja anna öljyn valua riittävän kauan joka paikkaan (kuva 20)

c)  tarkista öljyn korkeus uudelleen ja lisää öljyä, jos tarpeen (puoliakselin öljyntarve n. 0.3 l)
d)  aseta muovinen täyttötulppa paikalleen 61 (kuva 1, 5 tai 19) ja katso, että O-rengas 62 

(kuva 1, 5, 18 tai 19), on kohdallaan; kiristä tulppa 1.8-2.0 Nm kireyteen
 
1.  Tarkista sisä- ja ulkolaakerin kapselit, sisäpuolinen kartiolaakerin kokoonpano sekä tii-

viste, ja se, että ne ovat navassa oikein paikoillaan.

2. Kohdista napa ja työnnä akseliin, kunnes sisempi laakeri työntyy sen olkapäätä vasten 
vahingoittamatta tiivistettä ja akselin kierteitä. Tarkista, että napakeskiö on akselin suh-
teen asettunut kohdalleen. Jos akselissa on lukkiutumaton jarrujärjestelmä, varmista, että 
pulssianturi on ensin kiinnitetty jarruankkuriin.

3.  Työnnä ulompi kartiolaakeri akseliin ja aseta se laakeripesään.

4.  Asenna akselinpään lukitusruuvi 41-42  (kuva 1, 5 tai 19) sormikireydelle.

HUOM! VASEN- JA OIKEAKÄTISET KIERTEET.

MUISTA: Akselinpään lukitusmutteri on suunniteltu käytettäväksi yhdessä lukitusruuvin 43 ja 
jousilaatan 44 (kuva 1, 5 tai 19) kanssa. Kun lukitusruuvi on aukaistu tulee aina käyttää EH-
DOTTOMASTI uutta jousilaattaa. On suositeltavaa, että myös ruuvi vaihdetaan aina uuteen.

5.  Kun käytät avainta M009813, kiristä vähitellen 110-130 Nm kireyteen ja samalla pyörittä-
en napaa noin 20 kertaa. Tämä asettaa laakerit kunnolla paikoilleen.

6.  Kiristä lukitusruuvi 43 (kuva 1, 5 tai 19) 25-28 Nm kireyteen.

7.  Asenna napakapseli paikoilleen ja kiristä 80-100 Nm kireyteen M009813 avaimella. Var-
mista, että O-rengas on kohdallaan.



43

A
R
M
A
C
H
IN

E
 O

Y

SMB-akselit Kursiivilla kirjoitettu osannumero viittaa osaan suluissa ilmaistussa kuvassa. 

17 Laakerit

17.1 Laakerien poisto
Kun napa 35 (kuva 1, 5 tai 19) poistetaan, ulompi laakeri 38 (kuva 1, 5 tai 19) sisärengas ja 
rullasto tulevat mukana. Kun sisempi sisäkartio ja rullasto poistetaan, tulee myös akselintii-
viste poistaa (kuva 23).

Jos laakerinpesät pitää poistaa, se tulee tehdä kuten seuraavassa käyttäen erikoistyökaluja 
M012377 (kuva 21). Katso yksityiskohtaisemmin liitteestä I.

 
Kuva 21

1.  Aseta napa vaakasuoraan.
2.  Aseta tuurna D paikalleen.
3.  Ruuvaa kädensija C paikalleen ja iske kädensi-

jan päähän.

 

17.2 Laakerien tutkiminen
Kun napa 35, laakerit 38 (kuva 1, 5 tai 19) ja akselin pinnat on puhdistettu edellä olevan oh-
jeen mukaan, laakerit tarkistetaan seuraavasti: 

1.  Tarkista laakerien pinnat mahdollisten vioittumien varalta: pintavauriot esim. pistekorroo-
sio, lohkeilu, syöpymiset, murtumat tai värimuutokset (sinistyminen).

2.  Tarkista kootun kartiolaakerin kehää hiljaa pyörittämällä. Käy läpi mahdolliset vauriot rul-
lissa ja kehikossa, kuten pistekorroosio, lohkeilu, syöpymiset, murtumat tai värimuutokset 
(sinistyminen).

3.  Ennen kuin asennat uudet laakerit, huolehdi, että kätesi ja työkalut ovat puhtaat ja kuivat.

JOS LAAKERIEN KUNNOSSA ILMENEE JOTAIN EPÄILYTTÄVÄÄ, NE ON HYLÄTTÄVÄ  
JA KORVATTAVA UUSILLA. 

ÄLÄ KOSKAAN VAIHDA PELKÄSTÄÄN RULLAKEHIKKOA. 
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17.3 Laakerivian etsintä

VIKA SYY

Mattapintaisuutta rullissa ja vierintäpinnois-
sa, jotka voivat tuntua karkeilta tai niissä voi 
näkyä pistemäistä syöpymistä. 

Liiallinen kuluminen aiheutunut hiomavai-
kutteisesta liasta tai väärin tehdystä kiris-
tyksestä.

Lohkeilua rullien pienemmissä päissä ja vas-
taavasti ulkokehällä ja kartiopinnassa.

Löysä kiristys ja / tai likainen.

Ylikuluneisuutta rullien suuremmissa päissä. Liika kiristys tai virheellinen voitelu.

Murtuma tai hiushalkeama kartiopinnassa tai 
ulkokehällä. 

Kartio asennettu ylisuurelle karalle, ulkoke-
hä puristettu kieroon napareikään. Saman-
lainen tilanne, jos kartio tai ulkokehä lyöty 
vinoon. 

Pistemäisiä syöpymiä ulkokehällä, kartiossa 
tai rullissa. 

Vioittuneiden tiivisteiden aiheuttama koste-
us. Laakereita käsitelty kosteissa tiloissa tai 
väärillä liuottimilla. 

Sininen tai siniharmaa värimuutos on merkki 
ylikuumenemisesta ja materiaalivahingoista.

Likaisuus, liian vähäinen voitelu tai ylikirey-
den aiheuttama kitka. 

17.4 Laakerien asennus
Laakereita asennettaessa tulee muistaa, että laakerin ulkokehä on navassa puristussovit-
teella. Jos uuden laakerin kehä on löysä navan laakeripesässä, pitää koko napa uusia. Laa-
kerin sisärenkaat ovat tiukkasovitteisia akselin karalle. On siis tärkeää, että laakeria akselille 
sovitettaessa, työntö tulee tasaisesti koko laakerirenkaan alueelle. TÄRKEÄÄ: Laakereita 
uusittaessa vaihdetaan koko laakeriyksikön ulko- ja sisärenkaat rullastoineen.

1.  Varmista, että napa on kauttaaltaan puhdas eikä siinä ole irtosärmiä.

2.  Aseta laakeri navan keskiöön ja purista se taskuunsa erikoistyökalulla M012377 (kuva 
22). Katso, että laakerirengas asettuu suoraan laakeripesään.

1.  Aseta kierteitetty keskiöpala A 
porrastettuun puristinholkkiin B.

2. Sovita laakerirengas navan asennus-
reikään.

3. Laita koottu laakerin puristustyökalu 
laakerirenkaan taakse.

4. Aseta vetopultti F laipan E läpi ja kierrä 
vetopultin kierteitetty pää keskiöpalaan A.

5. Kiristä vetopulttia F kiintoavaimella (24 
mm) ja pidä samalla keskiöpalaa A pai-
koillaan toisella kiintoavaimella (32 mm).

3. Voitele laakerirengas ja rullasto seuraavasti:

a)  purista rasvatäytteisiin napoihin rasvaa niin, että rullastot tulevat täyteen ja puristuvat rul-
laston läpi rullien vierintäpintaan asti (rasvan määrä noin 0.08 kg). 

b)  kaada öljytäytteisestä navasta öljyä peittävästi laakerikokoonpanon päälle (M006301).
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4.  Aseta laakerin sisärengas rullastoineen paikalleen.

5.  Aseta napatiiviste paikalleen käyttäen erikoistyökalua M012377 (kuva 25). 
SMB suosittelee tiivisteen uusimista joka kerta navan purkamisen yhteydessä.

18 Tiiviste

18.1 Tiivisteen poisto
Tiiviste voidaan poistaa samanaikaisesti sisälaakerin irrotuksen yhteydessä käyttäen erikois-
työkalua M012377 (kuva 23).

1. Aseta napa pystyasentoon, jos 
jarrurumpu on siihen kiinnitettynä.

2. Kierrä lyöntitappi C kierteitettyyn 
keskiötuurnaan A.

3. Aseta kootut A- ja C-osat laakerin 
sisärengasta vasten.

4. Ohjaa laakerin sisärengas ja tii-
viste ulos samanaikaisesti naputta-
malla lyöntitapin päähän.

Tiiviste voidaan irrottaa vaihtoehtoisesti työntämällä kahden ruuvimeisselin terät tiivisteen ja 
rungon väliin ja vipuamalla tiiviste irti navasta. Jos tarkoitus on käyttää tiivistettä uudelleen, 
se ei saa vaurioitua irrotettaessa. Paras tapa irrottaa tiiviste on, että se irtoaa tasaisesti koko 
kehän alueella.

18.2 Tiivisteen tarkistus
Yleissääntöjenkin perusteella navan irrotuksessa siihen tulisi aina asentaa uudet tiivisteet. 
Tiivisteen uudelleenkäyttöä tarkastellessa tutkitaan tarkoin seuraavia asioita:

a)  tiiviste hylätään, jos sen kehä on poikki, karstoittunut tai kova; tiivisteen huuli ei myös-
kään saa olla kulunut tai murtunut

b) tiiviste hylätään, jos se on löystynyt kiinnityksestään
c)  tiiviste hylätään, jos sen kiristysjousi on vioittunut tai vääntynyt
d)  tiiviste hylätään, jos sen kuori tai metalliosat ovat vioittuneet tai rikkoutuneet
e) selvitä, onko kumipinta naarmuuntunut tai urautunut
f)  jos akseli on varustettu lukkiutumisenestojärjestelmällä, tarkista myös herätin eli pulssi-

anturirengas; aseta herätinrengas tasaiselle alustalle; 0.05 mm paksuinen rakotulkki ei 
saa mahtua mistään kohdasta pöydän ja herätinrenkaan väliin; tiiviste on hylättävä, jos 
rengas on vääntynyt tai vioittunut 

TÄRKEÄÄ
KOSKAAN EI SAA KÄYTTÄÄ MITÄÄN RASVANPOISTOAINEITA (Tri-Chlorethyleeni) 
EIKÄ PUHDISTAA BENSIINILLÄ TAI PETROLILLA. PUHDISTUKSEEN KÄYTETÄÄN AI-
NOASTAAN KEVYITÄ VOITELUÖLJYJÄ.



46

A
R
M
A
C
H
IN

E
 O

Y

SMB-akselit

18.3 Tiivisteen tunnistaminen
SMB-tiiviste on helppo tunnistaa herätinrenkaasta, joka on olennainen osa tiivistettä (kuva 
24). Tunnistinversioita on kahta tyyppiä:

 
100-hampainen C1 / C2 jarrulle M003125
 80-hampainen C3 / C5 jarrulle M005120

 

Kuva 24.

18.4 Tiivisteen asennus
SMB suosittelee tiivisteen uusimista joka kerta navan irrotuksen yhteydessä.

1. Tarkista navan kunto. Lovet, urat tai muut vauriot voivat aiheuttaa öljyvuotoja tiivisteen 
asennuksen jälkeen.

2.  Rasvavoitelu: täytä rasvalla M006107 noin 75 % tiivisteen ja laakerin välisestä tyhjästä 
tilasta (täyttömäärä noin 0.06 kg).

3.  Voitele tiiviste ohuella kerroksella öljyä M006301.

4.  Kiinnitä tiiviste käyttäen erikoistyökalua M012377 (kuva 25). Tiiviste on kunnolla paikal-
laan, kun rei´itetty laippa on joka puolelta kiinni navan rungossa.

5.  Navan kokoonpano voidaan nyt työntää akselin kaulalle. Tarkista tiivisteen pinta, ettei 
siinä ole naarmuja tai uria. Jos akseli on rasvatäytteinen, voitele M006107 laakerointi en-
nen kokoonpanoa.
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Tiivisteen asennus

Tiivisteen on oltava tarkasti na-
paan puristettuna.

1. Aseta napa vaakasuoraan.

2. Aseta laakerin sisärengasko-
koonpano paikoilleen.

3. Kohdista tiiviste paikalleen 
laakerin päälle.

4. Kierrä osa A askellettuun 
holkkiin B.

5. Kierrä kädensija C kierteitet-
tyyn keskipalaan A.

6. Aseta työkalu A, B ja C tiivis-
teen päälle ja naputa varovasti 
sisään.
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19 Pyöränpulttien poisto ja asennus

Pyöränpultit 40 (kuva 1, 5 tai 19) on puristettu napaan ja jarrurummun kokoonpanoon. Pultit 
on puristettu sen varressa olevan hammastuksen varaan. Pulttien vahingoittumiseen voi olla 
seuraavia syitä.

 - KIRISTÄMÄTTÖMÄT TAI LÖYSÄT MUTTERIT 
 - YLIKIRISTETYT MUTTERIT
 - MUTTERIT KIRISTETTY YLI KIERTEIDENSÄ
 - KÄYTETTY VÄÄRIÄ MUTTEREITA
 - TASAPAINOITTAMATON PYÖRÄ TAI KORJAUS

Jos pultit täytyy uusia, toimi seuraavasti:

1.  Irrota napa ja jarrurumpu.

2.  Irrota pyöränpultit joko puristamalla tai lyömällä  
se ulos tuurnaa käytten (kuva 26).  
Näin vältytään pultin kierrevaurioilta ja sen uudel-
leenkäyttö on mahdollista.

HUOM!  On suositeltavaa, että uutta 
pulttia vaihdettaessa myös viereiset 
pultit vaihdetaan. Tämä siksi, koska 
niihin on kohdistunut ylimääräistä 
rasitusta.

3.  Tarkista navan pultinreiän hammastus.   
Varmista, ettei siinä ole jäysteitä.

4.  Varmistu pultteja uusiessasi ennen kuin puristat osan paikoilleen, että navan ja pultin 
hammastus sopivat yhteen (kuva 26).

Katso taulukosta 27 oikeat pultinnumerot.

Pyöränpultti Pyörien määrä Pyörätyyppi Pyöränpultin numero

M18 x 1.5 kaksois teräs M006832
M22 x 1.5 kaksois teräs M003133
M22 x 1.5 yksi teräs M006891
M22 x 1.5 yksi alumiini M003133
M24 x 2.0 yksi teräs M010692

Taulukko 27.
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20 Lukkiutumaton jarrujärjestelmä

20.1  Yleistä
Lukkiutumaton ABS-jarrujärjestelmä ehkäisee pyörien lukkiutumisen erikuntoisilla teillä niin 
kuormattuna kuin tyhjänäkin. Alle 10 km/h nopeudella jarrujärjestelmä ei toimi enää; näin se 
sallii jarrujen lukkiutumisen, jos kuljettaja painaa jarrupoljinta riittävän kovaa.

ABS-jarrujärjestelmässä on tuntoelin, joka on sijoitettuna napaan, joko yhteen tai useam-
paan pyörään. Ne antavat jatkuvaa tietoa pyörimisliikkeen nopeudesta analysointiyksikölle.  
Järjestelmä alkaa ennakoida  pyörän lukkiutumista ja korjaa tilannetta ohjausventtiilillä pääs-
täen ja jarruttaen useita kertoja sekunnissa. Järjestelmä säilyttää parhaan mahdollisen jarru-
tuksen erilaisissa olosuhteissa säilyttäen kuitenkin ohjattavuutensa.

Pyörän kiertonopeus ilmenee navantiivisteessä 39 (kuva 1, 5 tai 19) olevasta rei´itetystä lai-
pasta, joka pyörii navan mukana. Tätä pintaa tunnistaa anturi 55 (kuva 1 tai 8), joka on kiinni-
tetty jarruankkuriin (kuva 28) tai akselirunkoon (kuva 29). Anturin kaapelit tulevat pölysuojan 
läpi ja ovat kytkettyinä muistiohjattuun hätäreleventtiiliin.

ABS-jarruanturin asennus C1/C2- 
jarruille (100 askelta).

ABS-jarruanturin asennus 
C3-jarruille (80 askelta).
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20.2 Tunnistinrengas

TÄRKEÄÄ!

VARMISTA, ETTÄ TUNNISTINRENGAS EI OLE VAHINGOITTUNUT  
HUOLTO- JA KUNNOSTUSTOIMENPITEIDEN AIKANA.

On muistettava, että aina kun navan kunnossapidossa irrotetaan jarrurumpu, navantiiviste tai 
laakerit, tulee tarkistaa tunnistinrengas ja pulssianturin asennus.

20.3 Tunnistinrenkaan tarkistus ja anturin asetus
1.  Tarkista anturirenkaan kunto, esim. vääristymät, taipumat tai lovet.

2.  Tarkista, että akselikiekko on hyväkuntoinen ja suora (suurin sallittu heitto 0.3 mm). As-
kelkehän vakojen tulee olla avoimet.

3.  Anturi 55 (kuva 1, 8 tai 30) ei tarvitse jatkuvaa huoltoa, mutta se pitää puhdistaa ja tar-
kistaa mahdollisten vaurioiden sekä kulumisen varalta aina, kun jarrurumpu on irrotettu. 
Tarkista anturin kunto  seuraavasti:

a)  irrota anturi kiinnikkeestään ja puhdista sen ilmaisinpää
b)  jos anturin suojus on vioittunut, se tulee vaihtaa
c)  jos anturi on käyttökelpoinen, sen voi kiinnittää ja säätää paikoilleen; vioittunut 

anturi on uusittava
4.  Jos napa on paikoillaan, työnnä anturi tukivarteensa tukilaippaa myöten.

Anturi on kiinnitetty renkaalla 56 
(kuva 1, 8 tai 30) tukivarteensa.  
Jos anturi on löystynyt kiinnitykses-
tään, rengas tulee vaihtaa.  
Jos löysyys johtuu anturista,  
uusitaan myös se.

5.  Tarkista, että anturin kaapeli ei ole puristuksessa eikä vetorasituksessa.

6.  Asennettaessa jarrurumpua (tai napaa ja rumpua) paikoilleen, se täytyy tehdä erityistä 
varovaisuutta noudattaen. Täten askelrenkaan ja anturin asetukset pysyvät paikoillaan.

 HUOM! Anturi sijoitetaan paikalleen kiinnitysvarteen askelrenkaan kohdalle vasta sitten, 
kun napa on asennettu paikalleen.

7.  Tarkista ja testaa koko ABS-jarrujärjestelmän toiminta.

Kuva 30



51

A
R
M
A
C
H
IN

E
 O

Y

SMB-akselit Kursiivilla kirjoitettu osannumero viittaa osaan suluissa ilmaistussa kuvassa. 

20.4 Anturin vaihto
1. Seuraa anturinkaapelia sen liittimeen ja irrota se niin, että kontaktipintoihin ei pääse li-

kaa.

2. Irrota anturinpidikkeen ruuvi 5 ja aluslevy 6 (kuva 1 tai 8) jarruankkurista tai akselirungos-
ta. Poista pölykapseli 26 tai 27 (kuva 1 tai 8), koska kaapelin liitin ei mahdu pölykapselin 
reiästä. Irrota kaapeli sekä läpivientieriste 57 (kuva 1 tai 8) pölykapselista.

3. Irrota kiinnitysrengas 56 ja vioittunut anturi 55 (kuva 1 tai 8).

4. Puhdista anturinpidike ja aseta uusi kiinnitysrengas.

5. Laita uusi anturinkaapeli ja läpivienti pölykapseliin.

6. Kiinnitä pölykapseli(t) paikalleen.

7. Aseta uusi anturi pidikkeeseen.

8. Kiinnitä anturi ruuvilla 5 ja aluslevyllä 6 (kuva 1 tai 8) pidikkeeseen.

Kiristä ruuvit 20-28 Nm (C1 / C2)

  10-11 Nm (C3)

9. Työnnä anturi pidikkeeseen, kunnes se koskettaa askelkehää. Pyöritä napaa ja tarkista, 
että askelkehä on suora (rako korkeintaan 0.3 mm).

10. Kun kiinnität kaapelin liittimeen katso, että se on kuiva, puhdas ja kunnolla kiinnitetty.

11. Mittaa anturin toiminta. Tämä voidaan tehdä seuraavalla tavalla:

 a) laitteen omalla tarkistuslaitteella
 b) käsikäyttöisellä tarkistuslaitteella, joka kytketään ABS-testiliittimeen

HUOM! Jos näitä laitteita ei ole käytettävissä, seuraa valmistajan antamia 
ohjeita.

 c) käytä yleismittaria; mikäli käytät tätä menetelmää, toimi seuraavasti:

 - HUOM! mittari asetetaan AC-vaihtovirtajännitteelle ja mittausalue valitaan noin 300 mV:n 
alueelta

 - irrota anturi sähköisestä ohjausjärjestelmäyksiköstä
 - kytke sopiva yleismittari anturinjohtoihin
 - pyöritä anturoitua pyörää noin ½  kierrosta / s (30 rpm ja pulssin taajuus n. 50 Hz) ja katso 

mittarin lukema
 - jännite ei saa olla alle 0.2 V  AC eikä vaihtelu yhden pyörähdyksen aikana suurempi kuin 

0.15 V  AC
 - suuremmat jännitteen vaihtelut aiheutuvat askelkehän vaurioista tai askelkehän väärästä 

asennuksesta
 - jos mitattava jännite on pienempi kuin 0.2 V  AC, anturi tulee asentaa uudelleen; jos antu-

rissa on vaurioita tulee se vaihtaa uuteen
 
Mikäli mitään mittaustuloksia ei saada, on anturi asennettava uudelleen, kuten edellä on ker-
rottu. Ennen kuin asennat anturin, mittaa sen sähköinen vastus ja jatkokaapeli nähdäksesi, 
onko mahdollinen katkos kaapelissa vai anturissa.
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20.5 Yhdyskaapelin tarkistus
1.  Irrota anturinjohto pölykapselin takana olevasta jatkoliittimestä ja toinen pää ohjausyksi-

köstä.

2.  Seuraa yhdyskaapelia ja katso sen kunto.

3.  Jos mitään huomioitavaa ei ole, aseta kaapeli paikoilleen. Mittaa tämän jälkeen anturin 
vastus.

20.6 Anturin vastuksen mittaus
1.  Avaa anturinliitin ohjausyksiköstä ja mittaa anturin sähköinen vastus.

2.  Vastuksen arvon tulee olla 980-2350 ohmia. Jos se on em. arvojen ulkopuolella, irrota 
väliliitin pyörän pölykapselin vierestä ja mittaa anturinjohdoista vastaavat arvot.

3.  Jos mittaustulokset ovat annettujen arvojen ulkopuolella, pitää anturi vaihtaa uuteen.

4.  Jos anturin vastusarvot ovat nyt sallituissa rajoissa, mutta ABS:ssä on edelleen vikaa, on 
välikaapeli tarkistettava ja tarvittaessa se on uusittava.
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21 Itseohjautuva akseli

21.1 Yleisohjeet
Teidän ajoneuvonne voi olla varustettu itseohjautuvalla akselilla.

Itseohjautuvat akselit tekevät moniakselisten ajoneuvojen ajon helpommaksi ja vähentävät 
renkaiden sekä teiden kulumista.

Itseohjautuva SMB-akseli toimii paineilmatoimisilla palkeilla ohjaten käännösten jälkeen ak-
seliston suoraan ja pitäen kulkusuunnan vakaana.

Ohjauspalkeet on kytketty paineilmasyöttöön ohjausventtiilin kautta.

Ohjauspalkeet saavat kuormittamattomana 0.8-1.1 barin ja kuormitettuna 3.0-3.5 barin pai-
neen. Paine ei KOSKAAN saa ylittää 3.5 baria, koska silloin ohjaus ei toimi oikein.

HUOM! Ennen vuoden 1993 viikkoa 30 valmistetut akselit ovat paineilmalla lukittuja.

Vuoden 1993 viikosta 30 lähtien valmistetut akselit ovat ilman paineilmaa lukittuja.
 
Peruutusta varten akselisto on varustettu paineilmalukituksella. Akselisto voidaan lukita ma-
nuaalisesti vaunun sivulta tai suoraan ohjaamosta. On ehdottoman tärkeää, että akselisto on 
AINA lukittu ennen peruuttamista. Tällöin ne toimivat kuin kiinteät akselit.

SMB:n ohjautuva akseli on varustettu iskunvaimentimilla vaakasuuntaisen vaimennuksen 
aikaansaamiseksi.

HUOM! Ohjautuva akseli on varustettu lyhyellä S-akselilla.

21.2 Kunnossapito
■ Kunnossapito-ohjeet navan, jarrurummun ja jarrunosien osalta ovat samat kuin tavallisen 

akselin osalta. Ne on selostettu aiemmin tässä ohjekirjassa.
■ Tarkista huoltovälit ja huoltotoimenpiteet luvusta 6.

Seuraavat ohjeet sisältävät ainoastaan ohjausjärjestelmän komponentit.

21.3 Akselin kohdistaminen
Varmista ennen suuntaamista, että ohjausmekanismi on lukittuna.
Katso SA-jousituksen huolto- ja kunnossapidon käsikirjasta luvusta 8, akselien kohdistami-
nen.
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21.4 Osaluettelo 
1 Akselirunko
2 Oikea haarukka
3 Vasen haarukka
4 Laakeri
5 Olkatappi
6 Olkatapin tiiviste
7 Olkatapin suoja
8 W 12 välilevy
9 M 12 x 25 ruuvi
10 Kääntönokan tiiviste
11 Oikea ohjainnokka
12 Vasen ohjainnokka
13 Tiiviste
14 Välirengas
15 Olkatapin lukitusruuvi
16 W 14 välilevy
17 Välilevyn suoja
18 Sisempi välilevyn suoja
19 Ulompi välilevyn suoja
20 M 10 x 1.50 rasvanippa
21 M 30 x 2 x 130 ruuvi
22 M 30 lukitusmutteri

23 Raidetangon kokoonpano sis.
24 Vasen raidetangon pää
25  Raidetanko
26  Oikea raidetangon pää
27 Iskunvaimentajan kiinnike
28  Akselin lukituslevy
29  Kiinnityspultti
30  M 12 x 60 ruuvi
31  M 12 lukkomutteri

32 Iskunvaimennin
33 Lukitussylinteri
34 CHC M 8 x 25 ruuvi
35 Oikaisuvipu
36 M 6 x 100 rasvanippa
37 Laakeriholkki
38 Ø 24 tasolevy
39 M 24 lukkomutteri
40 M 24 x 2 l = 75 karapultti
41 Palje
42 Oikea palkeen tuki
43 Vasen palkeen tuki
44 W 8 aluslevy
45 M 8 x 16 ruuvi
46 M 20 x 1.50 x 80 ruuvi
47 Ø 20 tasolevy
48 M 20 lukkomutteri
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21.5 Voitelu 4 kuukauden välein
a)  voitele haarukan 2 ja 3 laakerit 4 neljästä voitelunipasta (kuva 31); rasvamäärä noin 110 

g / haarukka
b)  voitele oikaisuvipujen 35 poikittaisakselin holkit 37 neljän rasvavivun kautta 36 (kuva 31); 

rasvamäärä noin 10 g.
Suositellaan käytettäväksi rasvaa M006107.

TARKISTETTAVA SÄÄNNÖLLISESTI, KATSO LUKU 6 ENNAKKOHUOLTOSUUNNITELMA 

21.6 Aurauskulman tarkistus
Aurauskulman ja pyörien kallistus tarkistettava 8 kuukauden välein. Lähemmin seuraavassa.

21.6.1 Akselin esivalmistelu
1.  Lukitse ohjausmekanismi ja tarkista akselin suuntaukset (katso käsikirjasta SA-jousituk-

sen huolto- ja kunnossapito, luku 8).

2.  Irrota pyörät.

3.  Aseta erikoistyökalu (M019746) (katso sivu 69) vaakasuoraan ja kiristä neljällä mutterilla.

21.6.2 Aurauskulman tarkistusmenetelmä (kuva 32)
1.  Mittaa raideväli akselin edestä (mitta A).

a)  aseta erikoistyökalun (M019738) päät mittalaitteen nastoihin, lukitse ne sitten pyälletyllä 
lukitusruuvilla (katso työkalusivu 61)

b)  aseta mittakello tiukasti paikalleen (työkalusivu 61) mittalevyä vasten

2.  Vertaa A-mittausta (akselin edestä) B-mittaukseen (akselin takaa). Mittakelloa irrottamat-
ta siirrä mittatyökalu akselin toiselle puolelle ja vertaa lukemien eroa.

3.  Akselin takamitta on 4 mm suurempi kuin etumitta B = A + 4 mm. Mittaus on tehty 500 
mm:n etäisyydellä akselin keskipisteestä. 

4.  Ristimittauksen tarkistus (A1 = A 2 ± 0.5 mm)

a)  aseta työkalu kahden mittapisteen väliin (A 1:n lävistäjä) (kuva 32); kiinnitä mitta tiukasti 
ja säädä sitten nollaan

b)  vertaa A2:n ja A1:n lävistäjien mittoja keskenään
Vaihda työkalu ristikkäismittauksen saamiseksi, mutta älä irrota mittakellon kiinnitystä. Vertaa 
mittaustuloksia.

5.  Tarkista, että A1 = A2 ± 0.5.

6.  Jos tarpeen, säädä aurauskulma, kuten luvussa 21.7 on selostettu.
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21.7 Aurauskulman säätö
1.  Varmista, että ohjausmekanismi on lukittu.

2.  Löystytä raidetangon päät 24 ja 26 kiristyspultilla 30 ja 31 (kuva 31).

3.  Löystytä raidetangon päät 22 ja 21 (kuva 31).

4.  Irrota ruuvi 21 (kuva 31).

5.  Aseta aurauskulma sekä yhdensuuntaisuus kiertämällä raidetangon päitä 24 ja 26. Puoli 
kierrosta raidetangon päätä kiertämällä siirrät mittapistettä C 1,75 mm (kuva 32). Kiinnitä 
sitten raidetanko haarukkaan 2 ja 3 käyttäen ruuvia 21 (kuva 31).

6.  Kiristä mutterit 22 ja 31 (kuva 31) tavalliseen kirey-
teen.

HUOM!  Kiristysholkin ja ruuvin 31 (kuva 31) sijainti raide-
tangon päässä (kuva 33).

7.  Tarkista aurauskulma (B = A + 4 mm) sekä yhden-
suuntaisuus (A1 = A2 + 0.5 mm), kuten luvussa 21.6 
on selostettu. 

8.  Toista toimenpide, kunnes saat oikeat säätöarvot 
(kuva 32).

9.  Kiristä kaikki mutterit taulukon mukaisesti. Ks. luku 21.15.

21.8 Olkatapin kulman säätö
Tämä tarkistus tulee tehdä kuormittamattomana ja tasaisella alustalla.

1.  Aseta suorakulma lähelle pyörää ja mittaa a, b ja c (kuva 
34).

2.  Laske kulman tangentti seuraavan kaavan mukaan:  
       

b - a
-----------  = kulman tangentti  

c

3.  Tangentin on oltava rajoissa 0.0087 ja 0.026, mikä merkitsee 
kulman arvoa 1° ± 30’. Jos kulma on ulkopuolella tolerans-
sin, sitä ei pidä hyväksyä.

4.  Mittaa muut pyörät samalla menetelmällä.

21.9 Haarukantapin kuluman tarkistus

21.9.1 Ennakoiva tarkistus
1.  Tarkista, että ohjausjärjestelmä on lukittuna.

2.  Nosta pyörä akselirungosta siten, että se on vapaa pyöri-
mään.

3.  Heiluta pyörää ylhäältä ja alhaalta sivuttain sekä pysty-
suunnassa. Laakeroinneissa ei saa olla yhtään välystä 
(kuva 35).
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21.9.2 Vuosihuolto (tai 120 000 km)
1.  Tarkista, että ohjaus on lukittuna.

2.  Löystytä pyörän mutterit.

3.  Aseta akseli pukin varaan siten, että pyörä nousee lattiasta. 

4.  Poista rengas.

5.  Pura napa- ja rumpukokoonpano, seuraa ohjetta luvusta 16.

Liikuta pystyakselia pystysuunnassa. Mitään välystä ei saa olla.
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21.10 Vian etsintä

VIKA TODENNÄKÖINEN SYY KORJAAVA TOIMENPIDE
Pyörän kallistuma  
(> 1° 30’).

Vääntynyt akseli

(toistuva ylikuormitus).

Vaihda akselirunko.

Aurauskulma liian suuri. Väärin säädetty.

Kuluneet raidetangon 
holkit.

Säädä aurauskulma (luku 21.7).

Vaihda raidetangon päät (luku 
21.7).

Olkatapin välys. Kuluneet aluslevyt ja / tai 
haarukan laakerit 4.

Vaihda kuluneet osat (luku 21.11).

Epävakaa ohjaus. Kuluneet raidetangon 
holkit.

Vaihda raidetangon päät (luku 
21.7).

” Olkatapin laakerointi ku-
lunut.

Vaihda laakerit (luku 21.11).

” Painesylinterissä heikko 
ilmanpaine.

Tarkista painerasian paineilma: 
kuormittamattomana 0.8-1.1 ba-
ria ja kuormitettuna 3.0-3.5 baria. 
Nämä paineet ovat tyypillisiä arvo-
ja. Säädä venttiilistä. Ota yhteyttä 
SMB-asiantuntijaan, jos tarpeellis-
ta.

” Viallinen iskunvaimentaja. Vaihda iskunvaimentaja (luku 
21.14).

21.11  Olkatapin poisto ja asennus

21.11.1 Olkatapin tai haarukan poisto sekä laakerinvaihto 
1 Lukitse ohjausyksikkö.
2.  Avaa pyörän mutterit.
3.  Nosta perävaunu takaosastaan akseliston ja jousiston purkua varten.

a) SA-ILMAJOUSITUS:

■  Poista paineilma verkostosta.

■  Nosta akseli ja poista pyörät.

■  Irrota paljeyksikkö, poista säätöruuvit ja pultit kehikosta.

■  Irrota jousituksen varren pultit.

b) FA-LEHTIJOUSITUS

■  Nosta akselisto ja poista pyörät.

■  Poista kiinnitysruuvit takakiinnikkeistään.

■  Poista kehäpultit takakiinnikkeistään.
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4.  Aseta akseli- ja jousitusyksikkö alustalle.

5.  Irrota ilmarumpu.

6.  Poista pölysuojat.

7.  Poista napa, jarrurumpu ja jarrut (pääluvut 16 ja 10, luku 10.3, jarrujen irrotus).

8.  Irrota olkatapin suoja, joka on kiinnitetty M12 ruuvilla 9 (kuva 31) sekä ojainnokat (1D, 
12G).

9.  Poista olkatapin lukitusruuvi 15 (kuva 31).

10. Olkatapin 5 (kuva 31) irrotus.

A) Kiinnitä ulosvetäjä ja jatkovarret 1 
ja 2  4CHC M12 haarukan runkoon 
(kuva 36).

B) Kiristä ulosvetäjän ruuvia koko pituu-
deltaan eli noin 42 mm.

C) Pura ulosvetäjä 4CHC M12 ja lisää 
jatkopalat 1, 2 ja 3 (kuva 37).

D) Kokoa ulosvetäjä ja liitä siihen   
4CHC M12 ruuvit.

E) Kiristä ruuvia, kunnes olkatappi ja 
haarukan alempi laakeri irtoavat.

HUOM!
ENNEN KUIN IRROTAT OLKATAPPIA HAARUKASTA, MERKITSE OIKEA KOHTA URALLA. 
NÄIN VARMISTUT, ETTÄ OLKATAPIN LUKITUSRUUVI 15 (kuva 31) OSUU OIKEAAN KOH-
TAAN.

11. Löystytä M30 lukkomutteria 22 ja poista M30 ruuvi 21, joka kiinnittää haarukan ja raide-
tangon toisiinsa.

12. Irrota osayhdistelmä akselirungon päästä: haarukka 2 tai 3, tiiviste 13, sovitusrengas 14, 
ylempi laakeri 4, välilevyn suojat: alempi 19 ja ylempi 18 sekä välilevyn suoja 17 (kuva 
31).

13. Irrota laakerit.

A) Ylemmän laakerin irrotus.

Poista ylempi laakeri lyömällä se tuurnalla ulos kuten 
kuvassa 38.

TÄRKEÄÄ : 
ENNEN LAAKERIN 4 (kuva 31) POISTOA MERKIT-
SE SEN PAIKKA HAARUKKAAN, JOTTA KOKOON-
PANTAESSA RASVANIPAN KOHTA TULEE LAAKE-
RIN VOITELUREIÄN KOHDALLE. 
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 B) Alemman laakerin irrotus.

1.  Aseta olkatappi 5 sekä alempi laakeri 4 (kuva 31) 
suojaleuoilla varustettuun ruuvipenkkiin (kuva 39) tai 
kuvan 40 mukaisen holkin päälle.

2. Käytä ulosvetäjää (kuva 40), jonka leuat yltävät 
laakerin sisärenkaalle. Uloslyöntiholkkia (kuva 40) 
käytettäessä tappi puristetaan ulos hydraulisella pu-
ristimella.

21.11.2 Haarukan kokoonpano uusilla laakereilla
1.  Aseta haarukalle uudet ja voidellut (rasva M006107) alemman 19 ja ylemmän 18 välile-

vyn suojat sekä lisäksi välilevyn suoja 17 (kuva 31).

2.  Aseta haarukan kokoonpano akselirungolle.

3.  Työnnä asennustappi olkatapin reikään. Keskitä samalla välilevyn suojien 17, 18 ja 19 
lisäksi yläosaan tiiviste 13 ja välirengas 14 (kuva 31).

HUOM!

HUOLEHDI, ETTÄ ASENNUSTAPPIA LAITETTAESSASI TAPIN KIRISTYSRUUVIN KOHTA 
OSUU PAIKALLEEN (KUVA 42).

4.  Laita lukitusruuvi 15 paikalleen ja kiristä sopivasti.

5.  Aseta raidetangon pää haarukan 2 ja 3 kiinnikkeisiin. Kiinnitä se M30 ruuvilla 21 ja M30 
lukitusmutterilla 22 ja kiristä sopivasti. Huomaa raidetangon pään ruuvi 30.

6.   Aseta tiiviste 13 sovitusrenkaan päälle etukäteen voideltuna (rasva M006107) ja asenna 
se haarukan ja akselirungon väliin.

7.  Aseta uusi ylempi laakeri 4 etukäteen voideltuun haarukan 2 ja 3 laakeripesään.

TÄRKEÄÄ:
ASETA LAAKERI SITEN, ETTÄ NIPPA ASETTUU SAMALLE TASOLLE KUIN VOITELU-
PISTE. KATSO MERKKEJÄ HAARUKASSA.
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8.  Naputa ylempi laakeri 4 (kuva 31) laakerin asennustyökalulla ja vasaralla, kunnes laa-
kerin sisärengas koskettaa välirengasta. Tarkista, että laakeripesän ja laakerin ulkokehä 
ovat tasan.

9.  Irrota olkatapin ruuvi 15 ja pidä asennustappi edelleen paikoillaan.

10. Pidä asennustappi paikoillaan niin, että se pysyy olkatapissa kiinni (kuva 42).

11. Aseta olkatappi 5 ylemmän laakerin 4 kohdalle ja naputa se nuijalla sisään (kuva 42).

      TÄRKEÄÄ!
 OLE HUOLELLINEN. OLKATAPPI 5 TULISI SÄÄTÄÄ AIEMMIN LAITETUN MER-

KIN MUKAAN. TAPIN KIRISTYSRUUVI SÄÄDETÄÄN KOLON MUKAAN. PUOLI 
TUNTIA ENNEN HAARUKKATAPIN 5 POISTOA SE KANNATTAA LAITTAA PEL-
KISTINLIUOKSEEN, JOTTA IRROTTAMINEN HELPOTTUU. 
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12. Aseta asennustyökalu laakerin päälle, jossa  
on 4CHC M12 ruuvi (ei jatkopaloja).

13. Kiristä asennustyökalun ruuvi pohjaan,  
pitäen asennustapilla vastaan sen  
vastakkaiselta puolelta.

14. Pidä asennustappi paikallaan.

15. Poista laakerin asennustyökalu ja liitä siihen  
jatkopala 1 (kuva 44).

16. Aseta asennustyökalu uudelleen paikalleen.

17. Kiristä ruuvi uudelleen, kunnes se on pohjassa.

18. Poista laakerin asennustyökalu ja liitä siihen  
jatkopala 1–3.

19. Aseta asennustyökalu paikoilleen.

20. Kiristä ruuvia ja seuraa, kunnes olkatapin  
kiinnitysruuvin 15 reikä on olkatapin reiän  
reunan kanssa tasan.

HUOM!

TARKISTA TYÖKALULLA, ETTÄ OLKATAPIN  
PÄÄ ON TASAN OHJAINNOKAN  
KIINNITYSALUSTAN KANSSA.

21. Aseta olkatapin kiinnitysruuvi 15 ja uusi  
aluslevy 16 paikoilleen. Kiristä 70-80 Nm  
momentilla.

22. Kiristä M30 lukkomutteri 22  700-750 Nm  
momenttiin.

23.  Aseta uusi alempi laakeri 4 jo ennalta  
rasvattuna (rasva M006107) haarukan ja  
olkatapin alapuolelle.

HUOM! 
TARKISTA LUKU 7 LAAKERIA ASENTAESSASI 

24.  Aseta laakerin lisäksi asennustyökalu ja kiristä laakeria kunnes sen ulkokehä kosket-
taa välirengasta.

HUOM! TARKISTA, ETTÄ LAAKERIN 
SISÄRENKAAN SIVU ON SAMASSA TA-
SOSSA KUIN OHJAINNOKAN PINTA.

25. Kiinnitä haarukan suoja 7 ja ohjaimen 
nokka (11D, 12G) 8M12 ruuveilla 9 ja 
kiristä 70-80 Nm kireyteen.

26. Kokoa jarru ja rumpu- ja napakokoon-
panot, katso luku 16.

27. Kokoa jarrulaitteet.

28. Kokoa akseli ja jousitusyksikkö.

29.  Asenna pyörät ja kiristä mutterit luvun 8 mukaisesti.
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21.12 Keskittäjäpalkeen irrotus ja asennus

21.12.1 Palkeen poisto
1.  Poista paineilma palkeesta paineenalennusventtiilissä olevan painikkeen kautta. 

2.  Katkaise paineilman syöttö.

3.  Löysää 8M12 ruuvit 45 (kuva 31), jotka kiinnittävät palkeen tukilevyyn 42 ja 43 (kuva 31). 
Poista olkapultin mutteri 39 (kuva 31) ainoastaan toisesta päästä ja poista olkapultti 40.

4.  Poista palkeen kiinnitysruuvit 45 (kuva 31) ja tukilevy.

5.  Poista palje.

21.12.2 Palkeen asennus
■  Voitele osat kokoonpanon 

yhteydessä tasaisella ras-
vakerroksella (kuva 46). 

■  Kiinnitä ilmapalje tukile-
vyyn 42 ja 43 (kuva 31) 
12 ruuvilla 45 (kuva 31) 
ja kiristä 25-27 Nm kire-
yteen. Käytä uusia W8 
aluslevyjä 44 (kuva 31).

■    Asenna palkeen olkatappi 
tukivarteen 42 ja 43 ja oi-
kaisuvipuun 35 (kuva 31). 
Kiristä mutteri 39 90-100 Nm momentilla.

HUOM! Kokoonpanossa tulee käyttää itselukitsevaa mutteria 39 (kuva 31).

■ Kytke paineilmaliittimet.
■ Nosta paineilma verkkoon.
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21.13 Lukitussylinterin irrotus ja asennus

21.13.1 Lukitussylinterin poisto
1.  Poista paineilma lukitussylinteristä paineenalennusventtiilissä olevan painikkeen kautta.

2.  Irrota paineilmaliittimet.

3.  Poista 4 CHC M8 ruuvit 34 ja aluslevyt 44 (kuva 31).

4.  Poista sylinteri.

21.13.2 Lukitussylinterin asennus
1.  Aseta paineilmasylinteri alustalleen ja kiinnitä se 4 CHC M8 ruuveilla 34 (kuva 31). Käytä 

uusia aluslevyjä. Kiristä pultit 25-27 Nm momentilla.

2.  Kytke sylinterin paineilmaliitännät.

3.  Nosta paineilma verkkoon.

4.  Testaa lukitussylinterin toiminta.

21.14 Iskunvaimentimen irrotus ja asennus

21.14.1 Iskunvaimentimen poisto
1.  Varmista, että pyörät ovat suorassa.

2.  Poista iskunvaimentimen kiinnityslukkomutterit 48 ja aluslevyt 47 (kuva 31).  
Irrota 2 M20 iskunvaimentimen kiinnityspultit 46 (kuva 31).

3.  Poista iskunvaimentaja.

21.14.2 Iskunvaimentajan asennus
1.  Varmista, että pyörät ovat suorassa.

2.  Aseta iskunvaimentaja paikoilleen ja kiinnitä M20 ruuveilla, väliin aluslevyt 47 (kuva 31).

3.  Kiristä M20 lukkoruuvit 
48 350-370 Nm mo-
mentilla.

 HUOM. Käytä asennuk-
sessa aina uusia itselu-
kitsevia muttereita.

4.  Tarkista iskunvaimen-
tajan pituus. Sen tulee 
olla lukitus- eli kes-
kikohdassa 365 mm 
(kuva 47). Jos etäisyyt-
tä voidaan säätää ki-
ristysrengasta 27 löys-
tyttämällä, käytä M12 
lukkoruuvia 30, kiristys 
85-90 Nm momentilla.
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21.15 Ohjausakselin kiristysmomentit

KIRISTYSMOMENTTI

Nm

9 Olkatapin suoja 70-80

31 Raidetangon pään kiristysrengas, lukituslevy ja  
iskunvaimentimen kiristysrengas 

85-90

39 Oikaisuvivut ja palkeen kiinnitys 90-100

22 Raidetangon päät 700-750

48 Iskunvaimentajan kiinnitys 350-370

34 Lukitussylinterin säätöruuvit 25-27

15 Olkatapin lukitusruuvi 70-80

45 Palkeen kiinnitysruuvi 25-27

21.16 Paineilmakytkennät ja ohjautuvan akseliston liitännät SA- ja TA-jou-
situksille
1.  FA-mekaanisella jousituksella varustetun kääntyväpyöräisen akseliston  

paineilmakytkentä:

 a)  akselit valmistettu ennen vuoden 1993 viikkoa 30; katso kappale A,  
 paineilmajärjestelmät-selostus, käsikirja 1, M020043 levy

 b) akselit valmistettu vuoden 1993 viikon 30 jälkeen; katso kappale A,  
 paineilmajärjestelmät-selostus, käsikirja 1, M020655 levy

2.  SA-ilmajousituksella varustetun kääntyväpyöräisen akseliston paineilmakytkentä:

 a) akselit valmistettu ennen vuoden 1993 viikkoa 30; katso kappale A,  
 paineilmajärjestelmät-selostus, käsikirja 1, M020051 levy

 b) akselit valmistettu vuoden 1993 viikon 30 jälkeen; katso kappale A, 
 paineilmajärjestelmät-selostus, käsikirja 1, M020647 levy
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22 Suositeltavat varmistustoimenpiteet

Turvallisuuden takaamiseksi on tärkeää tarkistaa olkatappien ja akselien napojen runkokiin-
nitykset viimeistään viiden vuoden tai 500 000 km:n ajon jälkeen, joskin aikaisemmin tulisi 
tarkistaa mahdolliset väsymismurtumat ja lohkeilut. Nämä toimenpiteet pitää tehdä normaali-
huoltojen yhteydessä sopivin värjäysmenetelmin.

On myös suositeltavaa, että yli viisi vuotta vanhat akselirakenteet tarkistetaan vuosittain.

23 Akselin hitsaus

23.1 Yleisohjeet
SMB-akselille ei pidä tehdä mitään hitsaustoimenpiteitä ennen kuin on SMB-akselien hitsa-
usohjeet on tarkoin selvitetty. Vaarana on akselin taipumasta johtuva hitsauskohtien murtu-
minen.

Hitsattaessa osien lämpötila oltava yli +10 °C.

Osien tulee olla puhtaat rasvasta, maalista (paitsi hyväksytyt pohjamaalit), liasta tai kosteu-
desta. Epäpuhtaudet voivat aiheuttaa hitsauksen huokoisuutta ja heikentää hitsausta.

ÄLÄ KOSKAAN HAKKAA AKSELIA KAARELLE. 

Vältä ns. kraaterien syntymistä hitsauksen alussa ja lopussa.

ÄLÄ KOSKAAN HITSAA akselin ylä- tai alapuolella 76 mm:n levyisellä viivoitetulla alueella 
(kuva 48).

23.2 SA-jousituskiinnikkeen hitsaus
1.  Katso yllä olevia yleisohjeita.

2.  Hitsaukset tulee suorittaa ohjeen PS 93002 mukaisesti (katso sivut 63 ja 64).
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23.3 FA- ja JA-jousituskiinnikkeiden hitsaukset
1.  Tutki hitsauksen yleisohjetta (luku 23.1).

2.  Hitsauksen ominaisuudet kuten SA-jousituskorvakkeen hitsauksessa.

3.  Sähköhitsauksen asetukset kuten SA-jousituskorvakkeen hitsauksessa.

4.  Hitsaus tulee tehdä kertasyötöllä (6 mm täyttö).

5. Hitsaussauman kummastakin päästä jätetään hitsaamatta 6 mm:n matkalta 

 (kuva 49, kohta 5). 
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I ERIKOISTYÖKALUT
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II YHTEENVETO KIRISTYSMOMENTEISTA
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III HITSAUSOHJEET SA-JOUSITUKSELLE
PS - 93002

HITSAUKSEN TYÖOHJEET 

NIMI: COURGIBET V. PVM:          14.6.1993 SIVU:         1 OSA:       A

OTSIKKO :     SA-JOUSITUKSEN JA Ø 127 AKSELIN KOKOONPANO

1)  Aseta kiinnitysjalusta akselille tarkasti jousituksen vaatimalle kohdalle.
2)  Kohdista akselin kiinnitysjalusta siten, että vaunun asennuskorvakkeet ja akselin 

keskilinja ovat oikein mitoitettuja toisiinsa nähden.
3)  Kiinnitä sovituksen jälkeen akselirungon korvakkeet (50-100 Nm) akselirunkoon.  

Näin varmistut, että ne ovat oikein paikoillaan ennen seuraavia toimenpiteitä.
4)  Osien on oltava puhtaat rasvasta ja kosteudesta. Hitsattavien osien tulee olla vähin-

tään +10 °C lämpötilassa.
5)  Akselirungon hitsauksen tulee tapahtua 4:llä vedolla.
6)  Hitsaus seuraa MIG-hitsausta (135). 

MIG-hitsauksen tarveaineiden kulutus ja asetusarvot: 

■ Suojakaasu: 
80 % argon + 20 % CO2  
virtausnopeus: 15-18 l / min

■ Saumamateriaali: 
hitsauslanka HOBART MIG 19 - Ø 1.2 mm  
luokitus AWS: ER 70 S6  
AFNOR: GS2

■ Sähköiset säätöarvot : 
virta: 260 A 
jännite: 29 

7)  Asenna tukivarret, kiristyslevyt, U-pultit, aluslevyt ja mutterit.
8)  Kiristä U-pulttien mutterit tasaisesti kutakin vuorotellen 200 Nm:stä 850 / 950 Nm:iin.

HUOM. 

■ Tärkeää: poista hitsaus kaarevalta pinnalta ja tarkista hitsatun sauman tarttuvuus.
■ Vältä ns. kraaterien muodostumista kohtiin, jotka sijaitsevat suurimmissa rasitus- 

pisteissä, katso ohjeet sivulta 2.

93 039 A Päivätty V.C. 14.06.93
No versio IND Nimike VISA PÄIVÄYS

Kaikki oikeudet pidätetään.
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IV SA-JOUSITUKSEN JA 127 MM:N AKSELIN KOKOON-
PANO

NIMI: COURGIBET V. PVM:          14.6.1993 SIVU:         1 OSA:       A

OTSIKKO :     SA JOUSITUKSEN / Ø 127 AKSELIN KOKOONPANO

93 039 A Päivätty V.C. 14.06.93
No versio IND Nimike VISA PÄIVÄYS

Kaikki oikeudet pidätetään
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V PERÄVAUNUN KATSASTUSTA EDELTÄVÄ HUOLTO JA 
JARRUJEN KUNNOSTUS

On ilmeistä, että ennen vuotta 1983 Englannissa valmistetut (SI 1189) perävaunut eivät lä-
päise MOT-testiä.

On olemassa vähintään kaksi tärkeää asiaa, jotka vaikuttavat näiden testien tulokseen.

A)  Uusi UK / EEC jarrujen säätöjärjestelmien säätörajoitus, joka valmistajien tulee sallia 
perävaunuihin. Tähän lisättynä MOT-vähimmäisraja on nostettu 40 %:sta 45 %:iin! Toisin 
sanoen: perävaunun jarrujen tulee olla todella hyväkuntoiset läpäistäkseen MOT-määri-
tykset.

B)  KOLMIAKSELISTEN PERÄVAUNUJEN suuremmat jarrupinnat altistuvat lisääntyvälle 
likaantumiselle. Haittoja aiheuttavat mm. kivet ja roiskeista johtuvat syöpymiset. Jarru-
mekanismin voiteluöljyt huuhtoutuvat pois jarrukengän tapista, -rullista ja nokka-akselista 
jne. heikentäen jarrujen tehokkuutta.

SUOSITELTAVA KUNNOSSAPITO- JA  ENNAKKOHUOLTO

1.  Kunkin huollon yhteydessä - erityisesti ennen katsastusta - jarrumekanismi (ankkuritapit, 
jarrukengänlaakerit, laakeritapit, rullat ja nokka-akselin nokka) tulisi olla hyvin puhdistettu 
sekä vedenkestävällä rasvalla voideltu (katso luku 6, Jarrukomponenttien voitelu).

Tämä tulee tehdä, vaikka jarrunauhoja ei tarvitsisikaan vaihtaa.

2.  Rumpujen on oltava puhtaita pölystä ja liasta. Huomioi turva- ja varmuusmääräykset.

3.  On varmistuttava, että vetoyksikkö pystyy syöttämään paineilmaa vähintään 6,5 barin 
paineella. Paineilman tarkistamatta jättäminen voi vaurioittaa jarrujärjestelmää. Testauk-
sen aikana ilmakompressorin tulee ylläpitää paineilman taso riittävän korkeana.

4.  Suorita perävaunun testaus täyskuormalla.

5.  Huomaa, että suuri osa perävaunuista on varustettu mekaanisilla seisontajarruilla. Ne 
pitää korjata ennen jarrutestiä valmistajan suosittelemin ohjein. 

6.  Tarkista, että aktiivijarrutuksen aikana jarrusylinterin varren ja jarruvivun välinen kulma on 
90 °. Jos näin ei ole, jarrutusvoima ei ole tehokkaimmillaan ja laite vaatii säätöä.

Koska nykyään käytetään suurikitkaisia jarruliinoja, liinojen käyttöikä on olennaisesti pidenty-
nyt. Jarrujen korjaustarve on huomattavasti vähentynyt aikaisempaan verrattuna.

Jarrujen huolto tulee suunnitella hyvän toiminnan ja ajetun matkan mukaan. Raskaassa käy-
tössä hyvän toiminnan takaamiseksi jarrut kannattaa huoltaa 6 kk:n välein, vaikka jarruliinoja 
ei tarvitsisikaan vaihtaa.

TÄRKEÄÄ:

VUOSITTAINEN TÄYSHUOLTO TAKAA JARRUJEN MOITTEETTOMAN TOIMINNAN.

JOS JARRUKENGÄT ON VAIHDETTU TAI NE ON UUDELLEENSÄÄDETTY, ANNA JARRU-
JEN ASETTUA KOHDALLEEN ENNEN KUIN NE TESTATAAN.
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