MONTAREA ŞI REGLAREA SISTEMULUI
DE FRÂNARE INERŢIAL
I. Montarea sistemului de frânare
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Pregătire:
Descărcaţi şi suspendaţi remorca, eliberaţi frâna de mână, trageţi la maximum tirantul (5)
din dispozitivul de cuplare inerţial.
Cerinţe preliminare:
Începeţi întotdeauna montarea prin reglarea frânei din roată.
În timpul montajului rotiţi roata în direcţia de mişcare.
Pârghia din frână nu trebuie să fie tensionată - dacă este necesar bara de conectare [6] poate
fi slăbită în timpul folosirii balansierului. Verificaţi funcţionarea lină a pârghiei şi a cablului [11].
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Fig. 1: Frână KNOTT

Rotiţi bolţul de reglare [12] (aflat pe spatele platoului în partea opusă locaşului de intrare a
cablului [13]) în sensul acelor de ceasornic, până când roata se blochează.
Slăbiţi bolţul de reglare [12] prin rotire în sens invers acelor de ceasornic (cca. ½ de rotaţie)
până când roata se învârte liber. Este admis un uşor fâşâit care nu afectează funcţionarea liberă a roţii.
La o montare corectă a frânelor, cursa cablului este de aprox. 4-6 mm.

Peste dimensiunile plane ale bolţului [12]
Mărimea frânei
160x35 / 200x50
250x40
300x60

Vă rugăm să urmaţi instrucţiunile de montare pentru toate frânele, conform descrierii.
Nu reglaţi niciodată frânele din cablu sau din tija de conectare [6]

peste dimensiuni plane
SW 17
SW 19
SW 24

2. Echilibrarea frânelor [8]
Reglaţi lungimea barei de conectare [6] (este permisă o mişcare uşoară a pârghiei [4])
Acţionaţi levierul frânei de mână [3] şi verificaţi poziţia tijelor balansierului [9+10]
==> perpendicular pe tija de conectare
Dacă este necesar, reglaţi poziţia tijei balansierului [10] şi dacă trebuie, poziţia plăcuţei tandem
din balansier [9].
3. Tija de conectare [6]
Reglaţi lungimea tijei de conectare [6] astfel încât să nu existe joc fără preîncărcarepârghia dispozitivului inerţial [4] să nu aibe joc.
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1 Cablu frână
2 Cuplă
3 Levier frână de mână
4 Pârghie dispozitiv inerţial
5 Tirant cu burduf
6 Tijă conectare
8 Balansier complet
9 Balansier (tandem)
10 Balansier (mono)
11 Cablu
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Fig 2:Dipozitiv inerţial de cuplare KNOTT
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Fig. 3: KNOTT- Echipament inerţial KNOTT pentru şasiu cu o singură osie sau cu osii tandem

Reajustare:
Acţionaţi de câteva ori levierul frânei de mână [3] (în acest fel se preiau toate posibilele jocuri din sistemul de frânare.
După această operaţie, cu mânerul în poziţia neacţionat, se repetă reglarea sistemului de frânare.
Verificaţi poziţia plăcuţelor balansierului [9+10] - să fie perpediculare pe tija de conectare.
Verificaţi jocul la tija de conectare [6]dacă este necesar reglaţi din nou tija de conectare astfel încât să nu existe joc,
asigurându-vă că nu este tensionată.
Verificaţi poziţia levierului frânei de mână [3]
Dacă reglarea este corectă, la acţionarea levierului frânei de mână, frânele se vor bloca după depăşirea cu cca. 10-15mm
a punctului mort.
În cazul în care levierul frânei de mână este prevăzut cu clichet, efectul de frânare ar trebui să înceapă la aprox. al 3-lea dinte
Verificaţi funcţionarea liberă a roţilor cu frânele deblocate.
Control final:
Verificaţi dacă elementele sistemului de transmitere sunt corect montate (bolţul de strângere cu cap hexagonal din sistemul
de transmisie - cabluri, tija balansierului, bare)
Test în mişcare:Recomandăm ca după efectuarea tuturor reglajelor să se verifice calitatea acestora prin 2-3 frânări în mers.
Dacă este cazul se refac reglajele.
Testarea frânei: Verificaţi încă o dată jocul pârghiei dispozitivului de cuplare inerţial [4] şi la nevoie reajustaţi lungimea tijei de
conectare[6]aşa incât să nu existe joc.

II. Reajustarea sistemului de frânare
Reglarea sistemului de frânare înseamnă echilibrarea generală a pieselor din sistemul de transmisie ]ncepând cu reglarea frânelor din
roată.Urmaţi instrucţiunile descrise în ‘Montarea frânelor’, verificaţi jocul levierului în dispozitivul inerţial de cuplare [4] şi la nevoie,
reglaţi din nou.

