NYOMÓS ÉRVEK
Eredeti Volvo Alkatrészek

Kuplung
A tengelykapcsoló célja, hogy minimális működési veszteség mellett nyomatékot vigyen át a motorról a
váltóra. Ezenkívül képesnek kell lennie arra, hogy adott pillanatban leválassza a motort a váltóról és az
erőátviteli rendszer többi részéről.

A gyári kuplung az eredeti Volvo szoftverrel együtt minden
vezetési körülményt figyelembe véve támogatja Volvo
teherautójának teljesítményét. Ez biztosítja Önnek az egyenletes
indulást, a könnyed sebességváltást és a tartósságot.

Műszaki leírás
A Volvo I-shiftnek jelenleg két változata van van, egy
tengelykapcsolóval és kettős tengelykapcsolóval, amely kettős
tengelykapcsolóval, a CCA (koncentrikus tengelykapcsoló
Munkahenger) és a CVU (tengelykapcsoló szelep
vezérlőegység) segítségével működik.
A Volvo a kézi sebességváltónál egy tengelykapcsolót kínál,
egy vagy dupla tárcsával.
Minden egyes alkatrészt úgy fejlesztettünk ki, hogy az
megfeleljen a Volvo Truck egyedülálló járműspecifikációs és
minőségi szabványainak.
TULAJDONSÁGOK
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Tengelykapcsoló széles kínálata közepes és nagy teherbírású,
automata vagy kézi sebességváltós járművekhez

Támogatja az egyedülálló szállítási feladatokat

A Volvo I-shift Szoftvert specifikus feladatokra fejlesztették

Biztosítja a vezethetőséget, üzemidőt, és költségmegtakarítást
eredményez

A Volvo szoftvert egy adott rugóerő görbére hangolták

Egyenletes elindulást, könnyed sebességváltást biztosít

Eredeti Volvo Reman (cseredarabos, újragyártott) ajánlat

Biztosítja a rendelkezésre állást, költségmegtakarítást
eredményez és csökkenti a környezeti hatásokat

A Volvo egyedi minőségi előírásai

Biztosítja a tartósságot, csökkenti a vibrációt

Tökéletes megoldás a túlzott kopás elkerülésére

Biztosítja az üzemidőt

A kicserélt alkatrészek mindig a legújabb változatok

Jobb vezethetőséget, költségmegtakarítást biztosít

A legjobb hőkapacitás minden módozathoz

Biztosítja a megfelelő nyomatékot a váltónak

A rezgéscsillapító rugók és a súrlódó felületek a Volvo
motorokhoz vannak hangolva

Csökkentett zaj és vibráció
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Műszaki leírás

Szerviz

A féktárcsa 45 mm vastag, és a fék méretétől függően 375,
410 vagy 434 mm átmérőjű. Lehetőség van legfeljebb 5 mm-es
egy
kopásra, a tárcsa újra megmunkálható, ha a felület korrodálódik
vagy egyenetlen.
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A különbség
A fékrendszer a jármű legfontosabb biztonsági rendszere, a
kritikus elemek a féktárcsák és a fékbetétek.
A Volvo a fékrendszereket minden tehergépkocsi rendszernek
a műszaki összsúly felé igazolja. Ha 42 tonna, akkor a súlyt egy
6 × 4-es módozatra osztják, 10 tonna az első tengelyen és 16
t
tonna az egyes hátsó
tengelyeken. en
Mindenféle körülmények
a
között képesnek kell lenniük teljesíteni, mint például a sivatagi hő,
a szibériai hó, a poros és sáros környezet.
Már a kezdeti szakaszban a tárcsák és a betétek úgy vannak
a
tervezve, hogy optimális együttes teljesítményt érjenek el . A
fékrendszerekkel kiterjedt vizsgálatokat végeznek, mint például a
fékpadi mérés, fáradás vizsgálatok, rezgésvizsgálatok, piszok- és
sárvizsgálatok, valamint hideg és meleg környezeti vizsgálatok. Az
alkalmassági követelmények teljes körű tesztelésére a kész
járművön, területi vizsgálatok közben kerül sor.
3-5 évbe telik egy új rendszer fejlesztése és jóváhagyása.
Az eredeti fékalkatrészek élettartama általában együttesen 50% kal, de számos aesetben még magasabb mértékben hosszabb,
mint a nem gyári alkatrészek esetében.
Bár a féktárcsa szabadalmaztatott, hamisított tárcsák jelentek
meg a piacon. A tudományos összehasonlító vizsgálatok
nemcsak korrozióállóságban, hanem ferrit és vastagság
eltéréseiben is talált különbségeket. A szabad ferrit jelentősen
csökkenti a szakítószilárdság
jon normál és magas hőmérsékleten
történő kezelését. A tárcsa vastagságának eltérése miatt a tárcsa
inoghat, és végül tárcsatörést és súlyos sérüléseket okozhat.

A javítás legmagasabb minőségének és az alkatrész
leghosszabb élettartamának garantálása érdekében a következő
R kompetenciákat, eszközöket és felszereléseket
képességeket,
ajánljuk.
• Megfelelő szerszámokkal történő szakszerű javítás a
legrövidebb javítási idő biztosítása érdekében.
• Szaktudás a Volvo Trucks szervíz információinak a helyes
felhasználásához, a helyes és biztonságos javítási folyamatok
er
alkalmazásának érdekében.
• Volvo Trucks szervizinformációinak használata az összes
javításhoz szükséges alkatrészhez a várakozás nélkül történő
megtervezés és végrehajtás érdekében.
Azáltal, hogy az eredeti Volvo alkatrészek a Volvo Szervizekben
egy tanúsított és teljesen képzett Volvo technikus által kerülnek
kiszolgálásra, a lehető legjobb szolgáltatási szintet, üzemidőt és
hatékonyságot lehet biztosítani.
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Ajánlott kiegészítő alkatrészek
A féktárcsa cseréjekor ajánlatos mindig cserélni a tárcsákat az
o t are ezért kínálunk féktárcsákat tengelykészletként.
egészt tengelyen,
Ezenkívül a következő alkatrészek szükségesek: Záróanyák,
hatlapfejű csavarok, tömítés és O-gyűrű.
Javasoljuk a fékbetétek cseréjét is a féktárcsa cseréjekor.
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www.volvotrucks.hu
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