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Przedstawione w dalszej cz´Êci przepisy obs∏ugowe dotyczà osi BPW do przyczep oraz
zawieszeƒ BPW (wyprodukowanych po 1982 roku). Przepisy te sà cz´Êcià sk∏adowà
warunków gwarancyjnych. Muszà byç tak˝e przestrzegane dodatkowe wymagania produ-
centów pojazdów, wzgl´dnie producentów cz´Êci do tych pojazdów.
W sprawach gwarancyjnych Paƒstwa partnerem jest producent naczepy/przyczepy.
Okresy obs∏ugowe sà ustanawiane w tygodniach kalendarzowych i dostosowane do
rytmu okresowych badaƒ technicznych.
W celu zapewnienia bezpieczeƒstwa pojazdów w ruchu drogowym nale˝y przestrzegaç
zalecanych terminów czynnoÊci obs∏ugowych. Nale˝y przestrzegaç zaleceƒ eksploatacyj-
nych i obs∏ugowych producenta pojazdu wzgl´dnie producenta podzespo∏ów pojazdu.
Usuni´cie stwierdzonych wad lub wymiana zu˝ytych cz´Êci powinna byç przeprowadzana
w serwisie autoryzowanym BPW, chyba ˝e posiadacz pojazdu dysponuje w∏asnym warsz-
tatem z przeszkolonà za∏ogà i odpowiednimi urzàdzeniami, lub posiada urz´dowe pozwo-
lenie na przeprowadzanie badaƒ okresowych, w tym badaƒ hamulców.
Wymaga si´ stosowania do napraw wy∏àcznie cz´Êci oryginalnych. Cz´Êci zamienne
dopuszczone przez BPW sà regularnie poddawane specjalnym badaniom, dlatego
BPW przejmuje odpowiedzialnoÊç za ich stosowanie. BPW nie jest w stanie oceniç,
czy wyrób o nie znanym pochodzeniu mo˝e zostaç zastosowany w osiach i zawie-
szeniach BPW bez ryzyka w zakresie bezpieczeƒstwa przez okres obowiàzywania
gwarancji. Dotyczy to tak˝e przypadku, gdy wyrób posiada certyfikat autoryzowanej
organizacji badawczej. W przypadku zastosowania podczas napraw gwarancyjnych
cz´Êci zamiennych innych ni˝ oryginalne cz´Êci BPW, gwarancja wygasa.
Gwarancja wygasa równie˝ wtedy, gdy zabudowa osi lub zawieszenia BPW nie odpowia-
da zaleceniom BPW (Instrukcja zabudowy BPW).

Ok∏adziny i nak∏adki hamulcowe
Dopuszczone i zalecane przez BPW gatunki ok∏adzin hamulcowych sà sprawdzone
w testach i badaniach eksploatacyjnych, opisane w Êwiadectwach zgodnie z przepisami
homologacyjnymi. Te gatunki ok∏adzin hamulcowych podlegajà ciàg∏emu nadzorowi przez
naszà kontrol´ jakoÊci tak, ˝e mo˝emy niezale˝nie od producenta ok∏adzin gwarantowaç
ich jakoÊç. Tote˝ przy wymianie ok∏adzin hamulcowych gatunki te mogà byç montowane
zamiennie bez zmian w instalacji pneumatycznej. W razie zastosowania innych ok∏adzin
nasza gwarancja wygasa.

Stan na 01.09.2007 Zast´puje Przepisy obs∏ugowe BPW-W 1196601pl. 
Zastrzega si´ mo˝liwoÊç zmian. Poprzednie przepisy niniejszym tracà wa˝noÊç.
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Wskazówki obs∏ugowe, których kierowca musi przestrzegaç:
Przestrzegaç przepisów o Ruchu Drogowym !

– przed ka˝dà jazdà –
• Zbiorniki powietrza uk∏adu hamulcowego i zawieszenia na∏adowaç do ciÊnienia 

roboczego.

Ocena wzrokowa:
• CiÊnienie w ogumieniu
• Zamocowanie kó∏
• Dzia∏anie oÊwietlenia i hamulców
• Hamulce b´bnowe – sprawdziç po∏o˝enie wskaênika zu˝ycia. Gdy znajduje si´ 

w po∏o˝eniu poziomym to koniecznie nale˝y sprawdziç gruboÊç
ok∏adzin.

Hamulce tarczowe – sprawdziç po∏o˝enie tulei wzgl´dem zacisku (patrz strony 36-37).
Gdy jest to konieczne, to nale˝y sprawdziç gruboÊç ok∏adzin
klocków hamulcowych. 

• Ustawienie zaworu podnoszenia/opuszczania w pozycji jazdy
• Stan p∏aszcza miechów (nie mogà byç podwini´te). Sprawdziç tak˝e po zakoƒczonej

procedurze szybkiego za∏adowania lub roz∏adowania.

– codziennie w przypadku ujemnych temperatur otoczenia lub wed∏ug 
zaleceƒ producenta –
• spuszczaç wod´ zaworem odwadniajàcym pod zbiornikiem powietrza
• sprawdziç instalacj´ pneumatycznà

– raz na kwarta∏ –
• czyÊciç wk∏ad filtra instalacji pneumatycznej (wed∏ug zaleceƒ producenta)

– w nowym pojeêdzie  –
- po pierwszej jeêdzie pod obcià˝eniem i po ka˝dej wymianie kó∏ -
• sprawdziç kluczem dynamometrycznym dokr´cenie nakr´tek kó∏. Patrz 1 str. 20

- po pierwszych dwóch tygodniach (po pierwszej jeêdzie pod obcià˝eniem) –
• sprawdziç po∏àczenia Êrubowe zawieszenia, w tym momenty dokr´cania.

Zawieszenie pneumatyczne: patrz 4 do 9 str. 52 - 57
Zawieszenie mechaniczne: patrz 2 i 4 do 7 str. 61 - 62

1 i 3 str. 67

˚yczymy szerokiej drogi!
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Osie BPW / czynnoÊci smarownicze

BPW-W 1196701pl

1 Sworzeƒ zwrotnicy, góra i dó∏ 1

2 ¸o˝yska wa∏ka rozpieraka, 
zewn. i wewn. od roku 1993

ruch d∏ugodystansowy 2
ruch krótkodystansowy 2
poza Europà 2

Konwencjonalne ∏o˝yska wa∏ka 
rozpieraka (osie wyprodukowane 
do roku 1992) 2 2

3 R´czny regulator luzu szcz´k 3

Regulator luzu szcz´k ECO-Master 
(od roku 5/1991):

ruch d∏ugodystansowy 3
ruch krótkodystansowy 3
poza Europà 3

4 ¸o˝yskowanie szcz´ki
stopa szcz´ki z panewkà pe∏nà 4

5 ¸o˝yskowanie piasty ECO-PLUS:
zastosowanie On-road 5
zastosowanie Off-road 5
zastosowanie On-road3) 5
zastosowanie Off-road3)

5

¸o˝yskowanie zespo∏u piasty ECO 5 5

¸o˝yskowanie piasty konwencjonalnej 5

Dopuszcza si´ pod∏àczenie punktów 1 , 2 i 3 do wysokociÊnieniowego uk∏adu central-
nego smarowania, które umo˝liwia smarowanie specjalnym smarem o du˝ej trwa∏oÊci
w klasie g´stoÊci 2 - 3. Stosowanie smarów p∏ynnych jest niedozwolone!
1) Po d∏ugim postoju poruszyç regulatorem luzu szcz´k i przesmarowaç ∏o˝yska wa∏ka rozpieraka.
2) Przy eksploatacji w ci´˝kich warunkach (np. Off-Road, ci´˝sze warunki eksploatacji) smarowaç odpo-

wiednio cz´Êciej.
3) Przy eksploatacji poza Europà.

Stan: 01.09.2007

CzynnoÊci smarownicze
Przeglàd

Dok∏adny opis na stronach 6 - 17 C
o 

6 
ty

go
dn

i

C
o 

26
 ty

go
dn

i 2)

1)

CzynnoÊci smarownicze 

C
o 

1 
ro

k

C
o 

2 
la

ta

C
o 

3 
la

ta

P
o 

5 
la

ta
ch

,
pó

ên
ie

j c
o 

3 
la

ta

C
o 

3 
la

ta
 

lu
b 

m
in

 c
o

50
0.

00
0 

km

C
o 

12
 ty

go
dn

i 

P
rz

ed
 p

ie
rw

sz
à 

ja
zd

à

1)

1)

2)3)

Zalecenia BPW
(po up∏ywie okresu 

gwarancyjnego)

Przy
ka˝dej

wymianie
ok∏adzin
hamul.2)

N
aj

pó
ên

ie
j

co
 r

ok
N

aj
pó

ên
ie

j
co

 2
 la

ta

1)



5BPW-W 1196701pl

5 2 2 3

1

3

5

5

4

4

2

Wykonanie H / KH / NH

Wykonanie  ...LL

Wykonanie SH / SKH

O
si

e



6

Osie BPW / czynnoÊci smarownicze

BPW-W 1196701pl

2 ¸o˝yska wa∏ka rozpieraka o ograniczo-
nej obs∏udze, wewn´trzne i zewn´trzne
(od 1993 roku)
– co rok lub przy ka˝dej wymianie ok∏adzin

hamulcowych przy eksploatacji w ruchu
d∏ugodystansowym,

– co pó∏ roku przy eksploatacji krótkodystan-
sowej lub przy eksploatacji poza Europà

Smarowaç specjalnym smarem sta∏ym
BPW o du˝ej trwa∏oÊci ECO-LiPlus tak
d∏ugo, a˝ z obudów ∏o˝ysk zacznie wydo-
bywaç si´ Êwie˝y smar.

¸o˝yska wa∏ka rozpieraka konwencjonal-
ne (do 1992 roku)
– co kwarta∏ (lub przed pierwszà jazdà po
d∏ugim okresie postoju!)
Smarowaç specjalnym smarem sta∏ym
BPW o du˝ej trwa∏oÊci ECO-LiPlus tak
d∏ugo, a˝ z obudów ∏o˝ysk zacznie wydo-
bywaç si´ Êwie˝y smar.

Punkty smarownicze

Uwaga: Po myciu pojazdu za pomocà urzà-
dzeƒ wysokociÊnieniowych nale˝y
na nowo przesmarowaç wszystkie
punkty smarowania.

1 Sworzeƒ zwrotnicy u góry i u do∏u
– co 6 tygodni

Poprzez smarowniczki smarowaç specjal-
nym smarem sta∏ym BPW o du˝ej trwa∏o-
Êci ECO-LiPlus tak d∏ugo, a˝ z pomi´dzy
powierzchni styku zwrotnicy i belki zacznie
wydobywaç si´ Êwie˝y smar.

�



Automatyczny regulator luzu szcz´k
hamulcowych ECO-Master (od 5/91)
– co rok lub przy ka˝dej wymianie ok∏adzin

hamulcowych przy eksploatacji w ruchu
d∏ugodystansowym,

– co pó∏ roku przy eksploatacji w ruchu
krótkodystansowym lub przy eksploatacji
poza Europà

Zdjàç zaÊlepk´. Smarowaç specjalnym
smarem sta∏ym BPW o du˝ej trwa∏oÊci
ECO-LiPlus (80 g) tak d∏ugo, a˝ wokó∏
Êruby regulacyjnej zacznie wydobywaç si´
Êwie˝y smar.
Kluczem oczkowym cofnàç Êrub´ regula-
cyjnà o oko∏o 1 obrót. Kilkakrotnie poruszyç
dêwigni´ r´kà. Przeskok samoregulatora
powinien nast´powaç bez oporów. W razie
koniecznoÊci smarowanie i kontrol´ powtó-
rzyç kilkakrotnie.
Powtórnie nasmarowaç regulator specjal-
nym smarem sta∏ym BPW o du˝ej trwa∏oÊ-
ci ECO-LiPlus i zamontowaç zaÊlepk´. 
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3 R´czny regulator luzu szcz´k hamul-
cowych
– co kwarta∏

Poprzez smarowniczk´ smarowaç specjalnym
smarem sta∏ym BPW o du˝ej trwa∏oÊci 
ECO-LiPlus tak d∏ugo, a˝ zacznie wydobywaç
si´ Êwie˝y smar.

�

4 ¸o˝yskowanie szcz´ki hamulcowej ze
stopà z panewkà pe∏nà
– co 2 lata, wzgl´dnie przy ka˝dej wymianie

ok∏adzin hamulcowych

Dok∏adnie oczyÊciç tulejk´ i wa∏ek.
Sprawdziç pod wzgl´dem zu˝ycia i jeÊli
trzeba to tulej´ wymieniç. Tulejk´ szcz´ki
(patrz rysunek obok) pokryç specjalnym
smarem sta∏ym o du˝ej trwa∏oÊci BPW
ECO-LiPlus.
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Osie BPW / czynnoÊci smarownicze

BPW-W 1196701pl

Pozycja 1 Pozycja 2

5 Zespó∏ piasty ECO Plus2:
– po raz pierwszy po 5 latach dla eksploatacji

On-road, wzgl´dnie co 3 lata dla eksploa-
tacji Off-road w Europie, póêniej w zale˝no-
Êci od warunków eksploatacji, jednak nie
rzadziej ni˝ co 3 lata.

– co 2 lata dla eksploatacji On-road, wzgl´d-
nie raz w roku dla eksploatacji Off-road
poza Europà.

Zabezpieczyç pojazd przed przemieszcze-
niem. Zdemontowaç ko∏o.
Poluzowaç ko∏pak piasty specjalnym
kluczem SW120.

Uwaga!
Nie u˝ywaç klucza udarowego
ze wzgl´du na po∏àczenie
bagnetowe.

Ko∏pak piasty przekr´ciç w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara o ok.
30° (z pozycji 1 do pozycji 2).
W tym po∏o˝eniu ko∏pak piasty jest odblo-
kowany i mo˝e byç zdj´ty z piasty.

Zdjàç pierÊcieƒ z elementem zabezpiecza-
jàcym Êrub´.
Odkr´ciç Êrub´ osi. W tym wypadku Êruba
b´dzie spe∏nia∏a rol´ Êciàgacza piasty
ECO razem z ∏o˝yskami z czopa osi.
Rozmontowaç piast´ (patrz odpowiednia
instrukcja naprawy).
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Zespó∏ piasty ECO Plus 2

¸o˝yska nale˝y dok∏adnie umyç (np. w ole-
ju nap´dowym), dok∏adnie osuszyç i skon-
trolowaç ich stan. PierÊcieƒ uszczelniajàcy
wymieniç. (Zaleca si´ wymian´ ∏o˝ysk dla
eksploatacji On-road po 5 latach i dla
eksploatacji Off-road po 3 latach).
Zasobnik smaru nale˝y dok∏adnie umyç 
i z obu stron ca∏kowicie nape∏niç specjal-
nym smarem sta∏ym BPW ECO-LiPlus.
Zasobnik musi byç nape∏niony ca∏kowicie
– niedopuszczalne sà wtràcenia w postaci
p´cherzy powietrza.
W przypadku u˝ycia smarownicy do ∏o˝ysk
firmy BPW (BPW Fettdusche), nie jest
potrzebne nape∏nianie zasobnika smaru. 
Na∏o˝yç warstw´ smaru na powierzchniach
bie˝ni zewn´trznych pierÊcieni ∏o˝ysk
(patrz strza∏ka na rysunku poni˝ej). 
Zamontowaç zespó∏ piasty ECO.
Warg´ uszczelniajàcà nowego uszczel-
nienia pokryç warstwà smaru o du˝ej trwa-
∏oÊci BPW ECO-LiPlus. OczyÊciç powierzch-
nie pasowania ∏o˝ysk na czopie (muszà
byç metalicznie b∏yszczàce, suche i od-
t∏uszczone) i spryskaç preparatem 
BPW-ECO-Assembly and Protection Spray.
Zamontowaç piast´ ko∏a. Wprowadziç
ko∏ek pierÊcienia z´batego w otwór w
czopie osi. Po∏o˝enie ko∏ka mo˝na rozpoz-
naç po usytuowaniu wyt∏oczonego loga
BPW i ˝ó∏tego punktu w otworze Êruby osi.
Dokr´caç Êrub´ osi (SW46) przy jedno-
czesnym obracaniu piastà, a˝ do momen-
tu gdy przeskoczy zaz´bienie Êruby osi
(nie cofaç Êruby).

�

Uwaga!
Nie u˝ywaç klucza 
udarowego.
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Osie BPW / czynnoÊci smarownicze

BPW-W 1196701pl

Pozycja 1 Pozycja 2

PierÊcieƒ rozpr´˝ny zapiàç w rowku ∏ba
Êruby osi.

Element zabezpieczajàcy w∏o˝yç w otwór
Êruby osi i dalej w uz´bienie pierÊcienia
z´batego (bez zmiany po∏o˝enia Êruby).

Za∏o˝yç nowy O-ring w rowku piasty.

Ko∏pak piasty w obszarze zamkni´cia
bagnetowego pokryç cienkà warstwà
smaru o du˝ej trwa∏oÊci BPW ECO-LiPlus.
Dokr´ciç ko∏pak piasty specjalnym 
kluczem SW120.

Uwaga!
Nie u˝ywaç klucza udarowego
ze wzgl´du na po∏àczenie
bagnetowe. 

Za∏o˝yç kapsel – pozycja 1.
Przekr´ciç o ok. 30° w kierunku ruchu
wskazówek zegara, jednoczeÊnie doci-
skajàc go w kierunku osi. Kapsel osi jest
dokr´cony po osiàgni´ciu pozycji 2.
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Osie BPW / czynnoÊci smarownicze

BPW-W 1196701pl

Zespó∏ piasty ECO Plus2:
– po raz pierwszy po 5 latach dla eksploatacji

On-road, wzgl´dnie co 3 lata dla eksploa-
tacji Off-road w Europie, póêniej w zale˝no-
Êci od warunków eksploatacji, jednak nie
rzadziej ni˝ co 3 lata.

– co 2 lata dla eksploatacji On-road, wzgl´d-
nie raz w roku dla eksploatacji Off-road
poza Europà.

¸o˝yska nale˝y dok∏adnie umyç (np.
w oleju nap´dowym), dok∏adnie osuszyç
i skontrolowaç ich stan. PierÊcieƒ uszczel-
niajàcy wymieniç. (Zalecamy wymian´
∏o˝ysk po 5 latach przy eksploatacji 
On-Road a po 3 latach przy eksploatacji
Off-Road).

Oba ∏o˝yska nale˝y dok∏adnie nape∏niç
(w przestrzeniach pomi´dzy rolkami i ko-
szyczkiem) specjalnym smarem sta∏ym
BPW o du˝ej trwa∏oÊci ECO-LiPlus (w iloÊ-
ciach – patrz rysunek na stronie 13).
Resztkà smaru posmarowaç zewn´trzny
pierÊcieƒ ∏o˝yska. Warg´ uszczelniajàcà
nowego uszczelnienia tak˝e pokryç sma-
rem ECO-LiPlus. Powierzchnie pasowania
∏o˝ysk na czopie oczyÊciç (muszà byç
metalicznie b∏yszczàce, suche i odt∏usz-
czone) i spryskaç preparatem BPW-ECO-
Assembly and Protection Spray.

Zmontowaç piast´ ko∏a, nakr´tk´ osi do-
kr´caç przy jednoczesnym obracaniu pia-
stà, a˝ przeskoczy zaz´bienie nakr´tki osi. 

Uwaga!
Nie u˝ywaç 
klucza udarowego. 

Element zabezpieczajàcy w∏o˝yç w rowek
czopa osi wsuwajàc go w uz´bienie
nakr´tki (bez zmiany jej po∏o˝enia). 
PierÊcieƒ rozpr´˝ny zapiàç, w zale˝noÊci
od wykonania, za kraw´dzià nakr´tki (po
04/2000), lub na gwincie czopa (do
03/2000). Nakr´ciç ko∏pak piasty i dokr´ciç
go momentem 800 Nm.

�
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Zespó∏ piasty ECOPlus 

Specjalny smar sta∏y o du˝ej trwa∏oÊci BPW ECO-LiPlus

IloÊci na jedno ∏o˝ysko

1 wewn´trzne 2 zewn´trzne

Smarowanie manualne 170 g 120 g

Smarowanie specjalnà
smarownicà BPW 130 g 90 g
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Osie BPW / czynnoÊci smarownicze

BPW-W 1196701pl

Zespó∏ piasty ECO:
– najpóêniej: co 3 lata lub najpóêniej co

500.000 km (dla warunków drogowych
krajów Europy Ârodkowej), dla eksploatacji
poza Europà co roku.

¸o˝yska nale˝y dok∏adnie umyç (np. w ole-
ju nap´dowym), dok∏adnie osuszyç i skon-
trolowaç ich stan. PierÊcieƒ uszczelniajàcy
wymieniç.
Obydwa ∏o˝yska nale˝y dok∏adnie nape∏niç
(w przestrzeniach pomi´dzy rolkami i ko-
szyczkiem) specjalnym smarem sta∏ym
BPW o du˝ej trwa∏oÊci ECO-LiPlus (w iloÊ-
ciach – patrz w tabeli kolumny: A i B ).
Resztkà smaru posmarowaç zewn´trzny
pierÊcieƒ ∏o˝yska. Warg´ uszczelniajàcà
nowego uszczelnienia tak˝e pokryç sma-
rem ECO-LiPlus. 
Powierzchnie pasowania ∏o˝ysk na czopie
oczyÊciç (muszà byç metalicznie b∏yszczà-
ce, suche i odt∏uszczone) i spryskaç prepa-
ratem BPW-ECO-Assembly and Protec-
tion Spray.
Zmontowaç piast´ ko∏a, nakr´tk´ osi dokr´-
caç, przy jednoczesnym obracaniu piastà,
momentem 150 Nm i cofnàç do najbli˝szej
mo˝liwoÊci zabezpieczenia (max. 15°).
AsymetrycznoÊç nakr´tki koronowej powo-
duje, ˝e po cofni´ciu o maksymalnie 15° ,
mo˝liwe jest jej zabezpieczenie. Zamonto-
waç zawleczk´ spr´˝ystà. Kapsel dokr´ciç
momentem 800 Nm.

�
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Specjalny smar sta∏y BPW o du˝ej trwa∏oÊci ECO-LiPlus

IloÊci na jedno ∏o˝ysko

NoÊnoÊç osi A wewn´trzne B zewn´trzne 

6000 -   9000 kg

10000 - 12000 kg

13000 - 14000 kg

120 g

170 g

230 g

120 g

120 g

150 g

Zespó∏ pisty ECO
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Osie BPW / czynnoÊci smarownicze

BPW-W 1196701pl

Wymiana smaru w ∏o˝yskach piasty
(piasta konwencjonalna)
– wraz z wymianà ok∏adzin szcz´k, jednak nie

rzadziej ni˝ raz do roku lub co 150.000 km
Monta˝ i demonta˝ piasty - patrz odpo-
wiednie instrukcje warsztatowe.
Nale˝y pami´taç o odpowiednim oznacze-
niu piast i bie˝ni ∏o˝ysk, aby nie pomieszaç
ich przy monta˝u.
Piast´ oczyÊciç z zewnàtrz i wewnàtrz.
Usunàç stary smar. Koszyki i bie˝nie
∏o˝ysk umyç (np.w oleju nap´dowym),
dok∏adnie wysuszyç i sprawdziç czy nie sà
uszkodzone. Wymieniç uszczelnienia.
Specjalny smar ECO-LiPlus o podwy˝szo-
nej trwa∏oÊci (w iloÊci podanej w tabeli 
w kolumnie A ) wcisnàç pomi´dzy koszyk
∏o˝yska i rolki. Pozosta∏à iloÊç smaru
rozprowadziç na bie˝ni zewn´trznej.
Nast´pnie zamontowaç piast´ i wyregulo-
waç luz ∏o˝ysk kó∏ (punkt 7 strona 30).
Kapsel nape∏niç smarem ECO-LiPlus
w iloÊci podanej w tabeli w kolumnie B ).
Kapsel nakr´ciç i dokr´ciç momentem
podanym w punkcie 5 na stronie 25.

�



17BPW-W 1196701pl

Specjalny smar sta∏y BPW o du˝ej trwa∏oÊci ECO-LiPlus

IloÊç na jedno ∏o˝ysko

NoÊnoÊç osi (osie H, K, N, M) A wewn´trzne B zewn´trzne 
(nape∏nienie kapsla)

4000 -   5500 kg
6000 -   9000 kg

10000 - 12000 kg

13000 - 14000 kg
16000 - 18000 kg

20000 kg

80 g
170 g
180 g

240 g
400 g
440 g

130 g
290 g
320 g

500 g
800 g
900 g

NoÊnoÊç osi (osie E i NE)

3000 kg
3500 -   3800 kg

4500 kg

70 g
80 g
90 g

100 g
120 g
180 g

IloÊci smaru w piaÊcie – piasta konwencjonalna

O
si

e
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Osie BPW / czynnoÊci obs∏ugowe

BPW-W 1196701pl

CzynnoÊci obs∏ugowe – hamulec b´bnowy
1 Dokr´ciç nakr´tki kó∏ 1

2 Luz szcz´k przy r´cznych regulatorach sprawdziç i ew. 2
ustawiç na 10 - 12 % d∏ugoÊci ramienia dêwigni i uru-
chomiç hamulec r´cznie albo ciÊnieniem 0,5 - 0,8 bar. 
(Nie dotyczy regulatora automatycznego)

– Sprawdziç równomiernoÊç zu˝ycia opon, sprawdziç –
i ew. uzupe∏niç ciÊnienie powietrza w oponach

3 Skontrolowaç gruboÊç ok∏adzin hamulcowych. 3
Minimalna gruboÊç ok∏adziny wynosi 5 mm  
(w przypadku hamulca N3006 minimalna gruboÊç 
ok∏adziny wynosi 2,5 mm)

4 Skontrolowaç zu˝ycie b´bna hamulcowego 4
(tak˝e Êrednic´ wew. i na obecnoÊç p´kni´ç) 

5 Sprawdziç dokr´cenie kapsli piast 5
(nie dotyczy piast ECO-Plus 2 i ECOPlus)

6 Kontrola dzia∏ania automatycznego regulatora luzu 6 6
szcz´k hamulcowych

° Kontrola wzrokowa wszystkich cz´Êci pod kàtem ° °
uszkodzeƒ i zu˝ycia

7 Kontrola i ew. regulacja luzu ∏o˝ysk piasty
- zespo∏u piasty ECO-Plus 2 i ECOPlus 7
- zespo∏u piasty ECO i konwencjonalnej 7

1) Po pierwszej jeêdzie z obcià˝eniem, jak te˝ po ka˝dej zmianie ko∏a.
2) Przy eksploatacji w ci´˝kich warunkach odpowiednio cz´Êciej (np. place budów i drogi

terenowe).
3) Przy eksploatacji poza Europà.

Stan: 01.09.2007

CzynnoÊci obs∏ugowe
Przeglàd

Opisy szczegó∏owe – strony 20 - 31
Hamulce tarczowe – strony 32 - 45
Zawieszenie pneumatyczne – strony 46 - 57
Zawieszenia mechaniczne – strony 58 - 61 C

o 
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Wykonanie H, KH, NH

Wykonanie LL
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Wykonanie NE, NM, NR, M



1 Kontrola dokr´cenia nakr´tek ko∏a
– po pierwszej jeêdzie z obcià˝eniem,

a tak˝e po ka˝dej zmianie ko∏a.

Nakr´tki ko∏a dokr´caç na krzy˝ za pomo-
cà klucza dynamometrycznego. Momenty
dokr´cenia wed∏ug tabeli poni˝ej.

W przypadku kó∏ TRILEX nale˝y nakr´tki
dokr´caç wieloetapowo.

Powierzchni przylegania felgi do piasty
nie wolno malowaç! (mo˝liwoÊç poluzo-
wania si´ po∏àczenia Êrubowego).

20 BPW-W 1196701pl

Osie BPW / czynnoÊci obs∏ugowe

Hamulec b´bnowy – czynnoÊci obs∏ugowe

Centrowanie na szpilkach

M 14 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
M 22 x 2

Moment dokr´cenia

125 Nm (120 - 130 Nm)
290 Nm (275 - 305 Nm)
380 Nm (360 - 400 Nm)
510 Nm (485 - 535 Nm)
460 Nm (435 - 485 Nm)

Centrowanie na piaÊcie

M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
M 22 x 1,5  felga aluminiowa
M 24 x 1,5

Moment dokr´cenia

350 Nm (330 - 370 Nm)
480 Nm (455 - 505 Nm)
630 Nm (600 - 660 Nm)
630 Nm (600 - 660 Nm)
860 Nm (820 - 900 Nm)

Ko∏a TRILEX

M 18 x 2
M 20 x 2

Moment dokr´cenia

285 Nm (270 - 300 Nm)
335 Nm (320 - 350 Nm)

Japoƒskie po∏àczenie

M 20 x 1,5
M 30 x 1,5

Moment dokr´cenia

570 Nm (540 - 600 Nm)
570 Nm (540 - 600 Nm)

Momenty dokr´cenia nakr´tek ko∏a



Podane wartoÊci momentów dokr´cania
mogà byç osiàgni´te w przybli˝eniu przy
u˝yciu klucza do nakr´tek kó∏ (nie dyna-
mometrycznego) z rurà przed∏u˝ajàcà
o d∏ugoÊci dopasowanej do ci´˝aru cia∏a
dokr´cajàcego (w tabeli poni˝ej).

Gdy tylko b´dzie to mo˝liwe, nale˝y
dokr´cenie skontrolowaç za pomocà
klucza dynamometrycznego.

21BPW-W 1196701pl

A

B

Moment dokr´cenia D∏ugoÊç „A” Ci´˝ar cia∏a „B”

270 - 310 Nm 300 mm 90 - 105 kg
350 mm 78 - 89 kg
400 mm 68 - 78 kg

320 - 350 Nm 350 mm 91 - 99 kg
400 mm 80 - 88 kg
450 mm 71 - 78 kg
500 mm 64 - 70 kg

360 - 400 Nm 400 mm 90 - 99 kg
450 mm 80 - 89 kg
500 mm 72 - 80 kg
600 mm 60 - 67 kg

440 - 480 Nm 500 mm 88 - 96 kg
600 mm 73 - 80 kg
700 mm 63 - 69 kg

480 - 540 Nm 600 mm 80 - 90 kg
700 mm 67 - 77 kg
800 mm 60 - 67 kg

600 - 660 Nm 700 mm 85 - 95 kg
800 mm 75 - 83 kg
900 mm 67 - 73 kg

1000 mm 60 - 66 kg

820 - 900 Nm 1000 mm 82 - 90 kg

O
si

e

Dane dla uzyskania zbli˝onego do wymaganego 
momentu dokr´cenia nakr´tek kó∏ 
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Osie BPW / czynnoÊci obs∏ugowe
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Hamulec b´bnowy – czynnoÊci obs∏ugowe i kontrola wzrokowa

2 Luz szcz´k sprawdziç i ustawiç 
(w uk∏adzie z r´cznymi regulatorami
luzu)
– niezb´dna jest cz´sta kontrola
– w zale˝noÊci od warunków eksploatacji 

co 1 do 3 tygodni

Dêwigni´ regulatora pociàgnàç w kierun-
ku dzia∏ania si∏ownika. Przy skoku wyno-
szàcym wi´cej ni˝ 35 mm nale˝y przepro-
wadziç regulacj´ hamulca. 
Regulacja odbywa si´ za pomocà Êruby
regulacyjnej dêwigni. 
Skok „a” nale˝y ustawiç na 10 - 12%
d∏ugoÊci ramienia dêwigni „B”, np. d∏u-
goÊç dêwigni 150 mm = luz 15 - 18 mm.
W przypadku regulatorów automatycz-
nych regulacja nast´puje samoczynnie
przy obrocie wa∏ka rozpieraka o ok. 17,5°.

– Kontrola opon pod kàtem nierówno-
miernego zu˝ycia, zmierzyç i ewentual-
nie uzupe∏niç powietrze w oponach. 
– co kwarta∏ 
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min. 5 mm

3 Kontrola gruboÊci ok∏adzin hamulco-
wych
– co kwarta∏ 

Odchylajàc nak∏adk´ gumowà otworzyç
otwór kontrolny (nie dotyczy hamulców
ECO Drum). 
Gdy gruboÊç ok∏adziny wynosi 5 mm lub
mniej (skontrolowaç za pomocà suwmiar-
ki) lub b´dzie si´ga∏o uskoku na ok∏adzi-
nie, to nale˝y wymieniç wszystkie ok∏adzi-
ny na osi. 
Za∏o˝yç ponownie nak∏adk´ gumowà.

Automatyczny regulator luzu pomi´dzy
ok∏adzinà a b´bnem jest wyposa˝ony we
wskaênik zu˝ycia ok∏adzin. Zmiana jego
po∏o˝enia o 90° (przy zluzowanym hamul-
cu) odpowiada zu˝yciu ok∏adziny od
gruboÊci nominalnej do minimalnej.
Ocena zu˝ycia za pomocà tego wskaêni-
ka zale˝y wi´c od znajomoÊci jego po∏o-
˝enia poczàtkowego (w chwili gdy za∏o˝o-
no nowe ok∏adziny).

W przypadku gdy zamontowany jest
czujnik zu˝ycia ok∏adzin hamulca b´bno-
wego – Brake Monitor, sygnalizacja
stopnia zu˝ycia ok∏adzin szcz´k b´dzie
sygnalizowana tylko za pomocà sygna∏u
„Service”. Dla hamulca b´bnowego nie
b´dzie dost´pna funkcja „Warning”.

W szczególnych przypadkach, np. przy
poziomym po∏o˝eniu regulatora, wskaê-
nik zu˝ycia ok∏adzin mo˝e przemieszczaç
si´ z po∏o˝enia poziomego w pionowe. 

33

ECO Drum BPW 95
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Osie BPW / czynnoÊci obs∏ugowe
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Hamulec b´bnowy – czynnoÊci obs∏ugowe i kontrola wzrokowa

4 Kontrola zu˝ycia b´bna hamulcowego
– Êrednicy wew. i na obecnoÊç p´kni´ç 
– co kwarta∏ 
Zdemontowaç blach´ os∏onowà zespo∏u
hamulca (klucz SW 13). Sprawdziç stan
b´bna hamulcowego i jego Êrednic´.
W przypadku zbli˝enia si´ do granicy
zu˝ycia nale˝y zmierzyç Êrednic´ b´bna
i gdy b´dzie osiàgni´ty wymiar graniczny
maksymalnego zu˝ycia to b´ben nale˝y
wymieniç. Zamontowaç blach´ os∏onowà
zespo∏u hamulca.

Kraw´dê kontrolna b´bna hamulcowego

Kraw´dê kontrolna 
okładziny hamulcowej

Kraw´dê kontrolna
okładziny hamulcowej

Kraw´dê kontrolna
b´bna hamulcowego

ECO Drum

Ârednic´ zu˝ycia i Êrednic´ po przetoczeniu
nale˝y mierzyç w miejscach najbardziej
zu˝ytych. 

Hamu-
lec

Szero-
koÊç

szcz´ki
(mm)

Max. 
Êrednica
zu˝ycia 
(mm)

Max. 
Êrednica po
przetoczeniu

(mm)

SN 420 120 / 
160 424 423

SN 420
180 / 
200 / 
220

425,5 424

SN 360 160 / 
200 364 363

SN 300
100 /
150 /
200

304 303

FL 300 80 303 302
Kraw´dê 
kontrolna
okładziny 
hamulcowej

Kraw´dê 
kontrolna
b´bna
hamulcowegoB´ben hamulcowy

Ok∏adzina hamulcowa
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5 Kontrola dokr´cenia kapsla piasty
– co pó∏ roku (nie dotyczy osi ECO Plus 2

i ECOPlus) 

Dokr´cenie kapsla piasty nale˝y spraw-
dziç kluczem dynamometrycznym.
Momenty dokr´cania:

Kapsle zespo∏u piast 
ECO i ECOPlus 6 - 12 t 800 Nm
Kapsel stalowy 6 - 12 t 500 Nm

14 t 800 Nm
Kapsel alumin. 6 - 12 t 350 Nm

Kapsel stalowy 5,5 t 500 Nm
Kapsel stalowy 6 - 16 t 700 Nm
Kapsel alumin. 5,5 - 12 t 350 Nm

Kluczem do kapsli mo˝na prowizorycznie
dokr´ciç kapsle piast przy pomocy ude-
rzeƒ m∏otka lub za pomocà rurki zapartej
o szpilk´ ko∏a.
Kapsle piast z licznikami kilometrów mogà
byç od- i dokr´cane wy∏àcznie za pomocà
wkr´tarek z ustawieniem momentu lub
r´cznie kluczem dynamometrycznym.
Kapsel dokr´cony prowizorycznie
mo˝liwie jak najszybciej dokr´ciç 
w∏aÊciwym momentem. 

Ko∏pak piasty w piastach ECO Plus 2 jest
mocowany za pomocà po∏àczenia bagne-
towego. Dokr´ciç ko∏pak piasty specjal-
nym kluczem SW120.

Uwaga!
Nie u˝ywaç klucza udarowego
ze wzgl´du na po∏àczenie
bagnetowe.

Za∏o˝yç kapsel – pozycja 1. Przekr´ciç
o ok. 30° w kierunku ruchu wskazówek
zegara, jednoczeÊnie dociskajàc go w kie-
runku osi. Kapsel osi jest dokr´cony po
osiàgni´ciu pozycji 2.

�
Pozycja 1 Pozycja 2
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e



6 Kontrola dzia∏ania automatycznego
regulatora luzu szcz´k hamulcowych
– nie rzadziej ni˝ co pó∏ roku 

(lub przy ka˝dym przeglàdzie)
– nie rzadziej ni˝ co kwarta∏ przy eksploatacji

poza Europà
Zabezpieczyç pojazd przed przemiesz-
czeniem.
Zdjàç gumowy ko∏pak. Kluczem oczko-
wym wykr´ciç Êrub´ regulacyjnà (strza∏ka)
mniej wi´cej 3/4 obrotu w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara. Musi
istnieç mo˝liwoÊç swobodnego odciàgni´-
cia dêwigni regulatora w ty∏ na co najmniej
50 mm (przy d∏ugoÊci dêwigni 150 mm).
Kilkakrotnie r´cznie odciàgnàç dêwigni´.
Automatyczne przeregulowanie musi
nast´powaç bez zaci´ç – przeskoczenie
sprz´g∏a z´batego powinno byç s∏yszal-
ne, a przy ruchu powrotnym Êruba regula-
cyjna powinna nieco si´ obróciç w kierun-
ku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara. Nasmarowaç regulator (poprzez
smarowniczk´ znajdujàcà si´ poni˝ej
Êruby regulacyjnej) specjalnym smarem
sta∏ym BPW o du˝ej trwa∏oÊci ECO-LiPlus,
patrz punkt  3 strona 7. Zamontowaç
gumowy ko∏pak. 

° Kontrola wzrokowa
– co pó∏ roku
– co kwarta∏ przy eksploatacji poza Europà

Kontrola wzrokowa wszystkich cz´Êci pod
kàtem uszkodzeƒ i zu˝ycia 

7 Kontrola luzu ∏o˝ysk piast
– zespó∏ piasty ECO Plus 2 i ECOPlus – przy

ka˝dej wymianie ok∏adzin hamulcowych,
jednak nie rzadziej ni˝ raz w roku

– piasta ECO i piasta konwencjonalna – nie
rzadziej ni˝ co pó∏ roku

Zabezpieczyç pojazd przed przemiesz-
czeniem.
W celu kontroli luzu ∏o˝ysk piast nale˝y
unieÊç ko∏o, zwolniç hamulce, umieÊciç
dêwigni´ pomi´dzy oponà a pod∏o˝em i
sprawdziç luz.

26 BPW-W 1196701pl

Osie BPW / czynnoÊci obs∏ugowe

Hamulec b´bnowy – czynnoÊci obs∏ugowe i kontrola wzrokowa
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Pozycja 1 Pozycja 2

W przypadku gdy jest wyczuwalny luz
∏o˝ysk zespo∏u piasty ECO Plus 2:
Regulacja luzu:

1. Zdemontowaç ko∏pak piasty specjal-
nym kluczem SW120 (patrz tak˝e
strona 8).

Uwaga! 
Nie u˝ywaç klucza udarowego
ze wzgl´du na po∏àczenie
bagnetowe.

2. Zdjàç pierÊcieƒ z elementem zabez-
pieczajàcym Êrub´.

3. Dokr´caç Êrub´ osi (kluczem SW46)
przy jednoczesnym obracaniu piastà,
a˝ do momentu gdy przeskoczy 
sprz´g∏o Êruby osi.

Uwaga!
Nie u˝ywaç 
klucza udarowego.

4. Element zabezpieczajàcy w∏o˝yç
w otwór Êruby osi i dalej w uz´bienie
pierÊcienia z´batego (strza∏ka). 
Nie cofaç Êruby. 

5. PierÊcieƒ rozpr´˝ny zapiàç w rowku ∏ba
Êruby osi. 

6. Za∏o˝yç nowy O-ring w rowku piasty. 
7. Ko∏pak piasty w obszarze zamkni´cia

bagnetowego pokryç cienkà warstwà
smaru o du˝ej trwa∏oÊci BPW
ECO-LiPlus.

8. Dokr´ciç ko∏pak piasty specjalnym
kluczem SW120.

Uwaga! 
Nie u˝ywaç klucza udarowego
ze wzgl´du na po∏àczenie
bagnetowe.

Za∏o˝yç kapsel – pozycja 1. 
Przekr´ciç o ok. 30° w kierunku ruchu
wskazówek zegara, jednoczeÊnie
dociskajàc go w kierunku osi. Kapsel
osi jest dokr´cony po osiàgni´ciu
pozycji 2. 
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Hamulec b´bnowy – czynnoÊci obs∏ugowe i kontrola wzrokowa

W przypadku gdy jest wyczuwalny luz
∏o˝ysk zespo∏u piasty ECOPlus:
Regulacja luzu:

1. Odkr´ciç kapsel piasty. 
2. Zdjàç pierÊcieƒ z elementem zabez-

pieczajàcym nakr´tk´ przed odkr´ce-
niem.

3. Obracajàc stale piast´ nale˝y kluczem
szeÊciokàtnym dokr´ciç nakr´tk´ do
momentu a˝ przeskoczy sprz´g∏o.

Uwaga!
Nie u˝ywaç 
klucza udarowego.

4. Element zabezpieczajàcy umieÊciç
w rowku czopa osi i nakr´tki (nie cofaç
nakr´tki piasty).

5. Zamontowaç pierÊcieƒ spr´˝ysty –
w zale˝noÊci od wykonania – zapinajàc
go za ko∏nierzem nakr´tki (wykonanie
po 04.2000) wzgl´dnie na gwincie
czopa osi (wykonanie do 03.2000).

6. Kapsel piasty dokr´ciç momentem
800 Nm.
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W przypadku gdy jest wyczuwalny luz
∏o˝ysk zespo∏u piasty ECO:
Regulacja luzu:

1. Odkr´ciç kapsel piasty. 
2. Odbezpieczyç nakr´tk´.
3. Obracajàc stale piast´ nale˝y kluczem

dynamometrycznym dokr´ciç nakr´tk´
momentem 150 Nm. 
-  W przypadku u˝ycia klucza innego

ni˝ dynamometryczny dokr´caç
nakr´tk´ koronowà do momentu,
kiedy nastàpi lekkie przyhamowanie
ko∏a (rozwiàzanie prowizoryczne).

4. Cofnàç nakr´tk´ do najbli˝szego rowka
zabezpieczajàcego (max 15°). Dzi´ki
asymetrycznej koronce nakr´tki zaw-
sze mo˝liwe jest, po odkr´ceniu jej
o max 15°, za∏o˝enie zabezpieczenia.

5. W∏o˝yç ko∏ek i za∏o˝yç spr´˝ysty
pierÊcieƒ zabezpieczajàcy.

6. Kapsel piasty dokr´ciç momentem:
stalowy / odlewany 800 Nm 
aluminiowy 350 Nm



W przypadku gdy jest wyczuwalny luz
∏o˝ysk zespo∏u piasty konwencjonalnej:
Regulacja luzu:

1. Odkr´ciç kapsel piasty. 
2. Wyjàç zawleczk´.
3. Obracajàc stale piast´ nale˝y kluczem

dynamometrycznym dokr´ciç nakr´tk´. 
Momenty dokr´cania dla osi o dopusz-
czalnym obcià˝eniu:
do 5,5 t M=100 Nm
od 6 t do 14 t M=150 Nm
od 15 t do 30 t M=350 Nm
-  W przypadku u˝ycia klucza innego ni˝

dynamometryczny dokr´caç nakr´tk´
koronowà do momentu, kiedy nastàpi
lekkie przyhamowanie ko∏a.

4. Cofnàç nakr´tk´ do najbli˝szego
po∏o˝enia, w którym wyci´cie w nakr´t-
ce koronowej wypada naprzeciwko
otworu w czopie – max 30° (nie dotyczy
piast ECO Plus 2, ECOPlus i ECO).

5. W∏o˝yç zawleczk´ i lekko zagiàç.
6. Nape∏niç kapsel odpowiednià iloÊcià

smaru specjalnego BPW o podwy˝szo-
nej ˝ywotnoÊci ECO-LIPlus i dokr´ciç.
Momenty dokr´cania patrz punkt 5
strona 25.

30 BPW-W 1196701pl

Osie BPW / czynnoÊci obs∏ugowe



31BPW-W 1196701pl

O
si

e



32

Osie BPW / czynnoÊci obs∏ugowe

BPW-W 1196701pl

CzynnoÊci obs∏ugowe – hamulec tarczowy

1 Dokr´ciç nakr´tki kó∏ 1

2 Skontrolowaç gruboÊç klocków hamulcowych 2

– Kontrola opon pod kàtem nierównomiernego zu˝ycia –
kontrola ciÊnienia w oponach  i ew. uzupe∏nienie

° Kontrola wzrokowa wszystkich cz´Êci pod kàtem °
uszkodzeƒ i zu˝ycia

3 Kontrola tarczy hamulcowej pod kàtem p´kni´ç i zu˝ycia 3 3

4 Kontrola regulatora zacisku 4 4

5 Kontrola prowadnic zacisku 5 5

6 Kontrola os∏on elementów dociskowych
- osie ECO Plus 2 i ECOPlus 6 6
- osie ECO i z konwencjonalnym ∏o˝yskowaniem 6

7 Kontrola zacisku
- osie ECO Plus 2 i ECOPlus 7 7
- osie ECO i z konwencjonalnym ∏o˝yskowaniem 7

8 Kontrola i ew. regulacja luzu ∏o˝ysk piast
- zespó∏ piasty ECO Plus 2 i ECOPlus 8
- zespó∏ piasty ECO i z konwencjonal. ∏o˝yskowaniem 8

9 Kontrola dokr´cenia ko∏paka piasty 9
(nie dotyczy osi ECO Plus 2 i ECOPlus)

1) Po pierwszej jeêdzie z obcià˝eniem, jak te˝ po ka˝dej zmianie ko∏a.
2) Przy eksploatacji w ci´˝kich warunkach odpowiednio cz´Êciej (np. place budów i drogi

terenowe).
3) Przy eksploatacji poza Europà.

Stan: 01.09.2007

CzynnoÊci obs∏ugowe i kontrolne
Przeglàd

Opisy szczegó∏owe – strony 34 - 41
Zawieszenie pneumatyczne – strony 42 - 48
Zawieszenia mechaniczne – strony 50 - 59 C

o 
26

 ty
go

dn
i2)

P
rz

y 
ka

˝d
ej

 w
ym

ia
ni

e
kl

oc
kó

w
 h

am
ul

co
w

yc
h,

ni
e 

rz
ad

zi
ej

 je
dn

ak
 n

i˝
ra

z 
w

 ro
ku

2)

1)

C
o 

12
 ty

go
dn

i

P
o 

pi
er

w
sz

ej
 je

êd
zi

e

3)

3)

3)

3)

3)



33BPW-W 1196701pl

8 19 2 3 6 4 75

5
Wykonanie SH / SKH

O
si

e
Wykonanie SH..LL / SKH..LL

Wykonanie SNR
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Hamulec tarczowy – czynnoÊci obs∏ugowe i kontrola wzrokowa

Zapobieganie nadmiernemu zu˝yciu klocków w hamulcach tarczowych.

Hamulce tarczowe nawet przy bardzo wysokich temperaturach wykazujà stabil-
noÊç si∏y hamowania. Przegrzanie w hamulcu tarczowym nie prowadzi do zauwa-
˝alnego zmniejszenia skutecznoÊci hamowania, jest jednak stanem, którego
nale˝y unikaç. Powoduje nadmierne zu˝ycie elementów hamulca.

W celu uzyskania prawid∏owego procesu hamowania pojazdów nale˝y zwróciç
szczególnà uwag´ na prawid∏owy rozdzia∏ si∏ hamowania w zestawie pojaz-
dów (pojazd silnikowy i przyczepa/naczepa), który musi byç skontrolowany
zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu ewentualnie po 5000 km. Ponie-
wa˝ we wspó∏czesnych ciàgnikach wyposa˝onych w uk∏ad EBS nie mo˝na
przeprowadziç rozdzia∏u si∏ hamowania u˝ywajàc konwencjonalnej procedury,
nale˝y sprawdziç przyczep´ / naczep´ pod kàtem spe∏nienia ustawowych wyma-
gaƒ wspó∏pracy uk∏adów hamulcowych. Je˝eli charakterystyka uk∏adu hamulco-
wego naczepy, pomimo przyspieszonego zu˝ycia ok∏adzin, le˝y w odpowiednim
obszarze pola charakterystyki (wg regulaminu 13 EU), nale˝y sprawdziç uk∏ad
hamulcowy pojazdu silnikowego. W celu poprawienia rozdzia∏u si∏ hamowania
nale˝y w pojeêdzie silnikowym przeprowadziç parametryzacj´ uk∏adu EBS (patrz
regulamin 13 EU). Nieprzestrzeganie tych zasad spowoduje wygaÊni´cie rosz-
czeƒ gwarancyjnych.

Histereza uk∏adu hamulcowego z hamulcem tarczowym jest niewielka, i nie jest
potrzebne stosowanie wyprzedzenia, a je˝eli ono wyst´puje to nie powinno
przekraczaç 0,2 bara.

Pozosta∏e mo˝liwoÊci zapobie˝enia przedwczesnemu zu˝yciu klocków hamulco-
wych:

- regularne przeprowadzanie zalecanych czynnoÊci obs∏ugowych

- u˝ywanie retardera i hamulca silnikowego

- wczeÊniejsze przewidywanie i reagowanie na sytuacje drogowe

- wczeÊniejsze redukowanie biegu na ni˝szy

- zastosowanie os∏on hamulca tarczowego
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1 Kontrola dokr´cenia nakr´tek ko∏a
– po pierwszej jeêdzie z obcià˝eniem a tak˝e

po ka˝dej zmianie ko∏a.

Nakr´tki ko∏a nale˝y dokr´ciç na krzy˝
za pomocà klucza dynamometrycznego.

Moment dokr´cenia dla nakr´tek:
M 18 x 1,5
centrowanie na szpilkach: 

290 Nm (275 - 305 Nm)
centrowanie na piaÊcie: 

350 Nm (330 - 370 Nm)

M 22 x 1,5:
centrowanie na szpilkach: 

510 Nm (485 - 535 Nm)
centrowanie na piaÊcie: 

630 Nm (600 - 660 Nm)

Uwaga: podanych wielkoÊci nie wolno
przekroczyç!
Powierzchni przylegania felgi do piasty
nie wolno malowaç! (mo˝liwoÊç poluzowa-
nia si´ po∏àczenia Êrubowego).

O
si

e

Nakr´tka ko∏a

Centrowanie 
na szpilkach

Centrowanie 
na piaÊcie
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Osie BPW / czynnoÊci obs∏ugowe

Blacha klocka

Nakładka 
hamulcowa

Nominalna
2 mm
Minimalna 
gruboÊç 
nakładki

gruboÊç 
nakładki

30 mm

2
1

3

2 Kontrola gruboÊci klocków hamulcowych
SB 3745 / SB 4309 / SB 4345
– co kwarta∏

GruboÊç nak∏adki klocka hamulcowego
nale˝y kontrolowaç w regularnych odst´-
pach czasu, np. podczas sprawdzania
ciÊnienia w oponach, jednak nie rzadziej ni˝
co trzy miesiàce.
Minimalna gruboÊç nak∏adki klocka hamul-
cowego nie powinna byç mniejsza ni˝
2 mm. Kontrol´ nale˝y przeprowadzaç za
pomocà suwmiarki.

Prowadnica dolna zacisku wykonanie
zamkni´te:
W wykonaniu z os∏onà gumowà (rade∏ko-
wanà wzd∏u˝nie) nale˝y sprawdziç czy
czo∏owa p∏aszczyzna tulejki zrówna∏a si´
ze wskaênikiem (przejÊcie powierzchni
g∏adkiej w rade∏kowanà) znajdujàcym si´
na powierzchni bocznej os∏ony gumowej.

�

Prowadnica dolna zacisku wykonanie
otwarte:
Stopieƒ zu˝ycia klocków hamulcowych
mo˝na zgrubnie okreÊliç bez demonta˝u
kó∏ poprzez sprawdzenie po∏o˝enia pro-
wadnicy wzglàdem korpusu zacisku (1).
JeÊli sworzeƒ prowadnicy (2) chowa si´
wewnàtrz tulei (3) to nale˝y sprawdziç
gruboÊç nak∏adek po demonta˝u ko∏a.

� Nowe klocki Konieczna kontrola
nak∏adek hamulcowych

Konieczna kontrola
nak∏adek hamulcowych

Wskaênik zu˝ycia Wskaênik zu˝ycia

Nowe klocki

CzynnoÊci obs∏ugowe i kontrola wzrokowa – hamulec tarczowy
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2 mm

Blacha klocka

Nakładka 
hamulcowa

NominalnaMinimalna 
gruboÊç 
nakładki

gruboÊç 
nakładki

Nowe klocki

Kontrola gruboÊci klocków hamulcowych
SB 3308
– co kwarta∏

GruboÊç nak∏adki klocka hamulcowego
nale˝y kontrolowaç w regularnych odst´-
pach czasu, np. podczas sprawdzania
ciÊnienia w oponach, jednak nie rzadziej ni˝
co trzy miesiàce.
Minimalna gruboÊç nak∏adki klocka hamul-
cowego nie powinna byç mniejsza ni˝
2 mm. Kontrol´ nale˝y przeprowadzaç za
pomocà suwmiarki.

P

R

Konieczna kontrola klocków 
i tarczy hamulcowej

Stopieƒ zu˝ycia klocków hamulcowych
mo˝na zgrubnie okreÊliç bez demonta˝u
kó∏ poprzez sprawdzenie po∏o˝enia zaci-
sku (znacznik w punkcie „P”) wzgl´dem
jego nieruchomego siod∏a – powierzchni
przylegania (oznaczonej jako „R”).  
Je˝eli zostanie osiàgni´ty stan jak na
rysunku poni˝ej (znaki si´ pokryjà) to
nale˝y sprawdziç gruboÊç nak∏adek i stan
tarczy hamulcowej po demonta˝u ko∏a.
Zu˝yte cz´Êci nale˝y wymieniç. 
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CzynnoÊci obs∏ugowe i kontrola wzrokowa – hamulec tarczowy

3 Tarcza hamulcowa
(kontrola stanu tarczy hamulcowej)
– co pó∏ roku
– co kwarta∏ przy eksploatacji poza Europà
Wycinki A - D na rysunku obok ilustrujà
mo˝liwe stany powierzchni tarczy:
A: rysy w postaci siatki = dopuszczalne
B: rysy promieniowe 

do 1,5 mm szerokoÊci
i g∏´bokoÊci = dopuszczalne

C: rysy obwodowe i nierównoÊci
maksymalnie do 1,5 mm 
g∏´bokoÊci = dopuszczalne

D: promieniowe p´kni´cia
na wskroÊ = niedopuszczalne

Tarcza, której stan powierzchni odpowiada
wycinkom AA  --  CC, mo˝e byç eksploatowana
a˝ do osiàgni´cia gruboÊci minimalnej.

UWAGA!
Aby uniknàç uszkodzenia tarczy, klocki
hamulcowe muszà zostaç wymienione
najpóêniej wtedy, gdy w którymkolwiek
miejscu gruboÊç nak∏adki klocka osiàgnie
2 mm.

W przypadku nieprzestrzegania tych
przepisów istnieje niebezpieczeƒstwo
uszkodzenia tarczy hamulcowej przez
blach´ klocka, a nast´pnie zmniejszenie
lub nawet zanik skutecznoÊci hamowania. 

�

– Sprawdziç opony pod kàtem nierówno-
miernego zu˝ycia, uzupe∏niç ciÊnienie
powietrza w ogumieniu.
– co kwarta∏

° Kontrola wzrokowa
– co pó∏ roku

Kontrola wzrokowa wszystkich cz´Êci pod
kàtem uszkodzeƒ i zu˝ycia.
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Wskaênik zu˝ycia
SB 3745 / SB 4309 / SB 4345

Dane techniczne:
GruboÊç tarczy:
• Nowa = 45 mm
• Minimalna dopuszczalna = 37 mm

(kontrolowaç suwmiarkà)

SB 3308
Dane techniczne:
A GruboÊç nowej tarczy ham.= 34 mm

Min. dopuszcz. gruboÊç 
tarczy ham. = 28 mm
(kontrolowaç suwmiarkà)

C1 Ca∏kowita gruboÊç 
nowych klocków ham. = 27 mm

C2 Ca∏kowita gruboÊç 
nowych klocków ham. = 34 mm

D1 Blacha klocka ham. =   8 mm
D2 Blacha klocka ham. = 15 mm
E Min. dopuszcz. gruboÊç 

ok∏adziny klocka ham. =   2 mm
F1 Min. dopuszcz. gruboÊç  

klocka ham. (z blachà) = 10 mm
F2 Min. dopuszcz. gruboÊç  

klocka ham. (z blachà) = 17 mm

F2

E

D2

C2

A

C1

D1

E

F1

Wskaênik zu˝ycia
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4 Kontrola regulatora zacisku
– co pó∏ roku
– co kwarta∏ przy eksploatacji poza Europà

Pojazd zabezpieczyç przed przemiesz-
czeniem.
Zluzowaç hamulec roboczy i postojowy.

SB 3308
Zdemontowaç ko∏o. Zdemontowaç bloka-
d´ klocków hamulcowych. Przesunàç
zacisk na prowadnicach w kierunku na
zewnàtrz pojazdu. Za pomocà odpowied-
niego narz´dzia wcisnàç zewn´trzny
klocek hamulcowy w kierunku docisków
klocków. Luz pomi´dzy blachà klocka
i wewn´trznà powierznià zacisku powinien
wynosiç od 0,6 mm do 1,1 mm.
Uwaga!
Je˝eli ten luz jest za du˝y, to mo˝e dopro-
wadziç do utraty skutecznoÊci hamulców. 
Przy zbyt ma∏ym luzie mo˝e dojÊç do
przegrzania i uszkodzenia hamulców. 
Je˝eli luz jest zbyt du˝y lub zbyt ma∏y to
nale˝y wtedy skontrolowaç regulator
w nast´pujàcy sposób:

SB 3308 / SB 3745 / SB 4309 / SB 4345
Zdjàç zaÊlepk´ Êruby regulacyjnej.
Za pomocà klucza oczkowego (SW8 dla
Êruby lub SW10 dla adaptera) obracaç
Êrub´ regulacyjnà w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, a˝ zapadka
przeskoczy 3-4 razy.
Uwaga!
W wykonaniu regulatora z adapterem nigdy
nie mo˝na obracaç Êruby regulacyjnej bez
adaptera. Po przekroczeniu okreÊlonego
momentu skr´cajàcego nast´puje zniszcze-
nie adaptera. Nale˝y ponowiç prób´ z no-
wym adapterem. Przy ponownym p´kni´ciu
adaptera zacisk musi byç wymieniony
z uwagi na jego wewn´trzne uszkodzenie.
Nie u˝ywaç klucza p∏askiego.
Max moment: ok. 25 Nm

�

�
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Uruchomiç delikatnie hamulec 5 do 10
razy (ok. 2 bar). JeÊli regulacja jest spraw-
na – za∏o˝ony i pozostawiony swobodnie
na Êrubie regulacyjnej klucz oczkowy
b´dzie skokowo si´ cofa∏ zgodnie z kierun-
kiem ruchu wskazówek zegara (nale˝y
zwróciç uwag´, aby klucz mia∏ swobodnà
drog´).
Wskazówka:
Skok klucza w miar´ przebiegajàcej regu-
lacji b´dzie mala∏.
JeÊli klucz oczkowy zachowuje si´ tak jak
to zosta∏o opisane powy˝ej, to dzia∏anie
regulatora jest prawid∏owe.
Zdjàç klucz. ZaÊlepk´ zwil˝yç preparatem
Renolit HLT2 i za∏o˝yç na gniazdo Êruby
regulacyjnej. W wykonaniu z adapterem
zaÊlepk´ nale˝y za∏o˝yç wypustem w kie-
runku belki osi.
JeÊli klucz oczkowy a wi´c regulator:
a) nie obraca si´ w ogóle,
b) obraca si´ tylko przy pierwszym urucho-

mieniu hamulca i zatrzymuje si´
c) porusza si´ w przód i w ty∏ przy ka˝dym

uruchomieniu hamulca,
to regulator jest niesprawny i nale˝y
wymieniç zacisk hamulca.
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1a2 341

1 1a 5

5 Kontrola prowadnic zacisku hamulca
tarczowego
– nie rzadziej ni˝ co pó∏ roku

(np. w ramach okresowych przeglàdów)
– co kwarta∏ przy eksploatacji poza Europà

Pojazd zabezpieczyç przed przemieszcze-
niem.
Zluzowaç hamulec roboczy i postojowy.
Dla prawid∏owej pracy, zacisk musi mieç
mo˝liwoÊç przesuwania si´ na prowadni-
cach o oko∏o 0,5 - 1 mm (luz pomi´dzy
klockiem a tarczà). Je˝eli nie jest to mo˝li-
we nale˝y sprawdziç uk∏ad prowadnic
zacisku hamulcowego.

SB 3745 / SB 4309 / SB 4345
Tuleja prowadnicy górnej (1a) jest uszczel-
niona mieszkiem gumowym (2) oraz
metalowà os∏onà (3) i pierÊcieniem
uszczelniajàcym (4). Elementy (2) i (3) 
nie mogà posiadaç ˝adnych p´kni´ç ani
uszkodzeƒ, w przeciwnym razie nale˝y je
bezwzgl´dnie wymieniç. Nale˝y te˝
sprawdziç ich osadzenie.
Prowadnic´ dolnà (5) nale˝y sprawdziç pod
kàtem uszkodzeƒ i w∏aÊciwego osadzenia.

SB 3308
Sprawdziç przesuwanie si´ zacisku na
ca∏ej d∏ugoÊci prowadnic:
Wymontowaç klocki hamulcowe. Docisk
klocka ham. (7) nale˝y za pomocà adap-
tera pokr´ciç w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara. 
Zacisk hamulcowy (6) musi na ca∏ej d∏ugo-
Êci prowadnic – ponad 20 mm (8; 9; 10
i 11) daç si´ przesunàç r´kà, bez pomocy
narz´dzi. 
Sprawdziç uszczelnienia prowadnic zacisku:
Tuleje prowadnic (8) i (10) sà uczelniane za
pomocà mieszków (12) i (13). Elementy te
nie mogà byç p´kni´te ani uszkodzone.
Nale˝y tak˝e sprawdziç prawid∏owoÊç ich
osadzenia.
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6 Kontrola os∏on gumowych elementów
dociskowych
– osie ECO Plus 2 i ECOPlus dla eksploatacji 

w Europie przy ka˝dej wymianie klocków 
hamulcowych ale nie rzadziej ni˝ co rok, 
dla osi eksploatowanych poza Europà 
co pó∏ roku 

– osie ECO i osie z konwencjonalnym 
∏o˝yskowaniem nie rzadziej ni˝ co pó∏ roku

Pojazd zabezpieczyç przed przemieszcze-
niem.
Zluzowaç hamulec roboczy i postojowy.
W razie potrzeby wymontowaç klocki
hamulcowe.
Wykr´ciç elementy dociskowe ponad
powierzchni´ samoregulatora:
– dla hamulca SB 3745 / SB 4309 / 

SB 4345 maksymalnie 30 mm,
– dla hamulca SB 3308 maksymalnie

40 mm, 
a˝ mieszek stanie si´ widoczny.
Os∏ony gumowe elementów dociskowych
(strza∏ka) nie mogà posiadaç p´kni´ç ani
innych uszkodzeƒ, oraz muszà byç prawi-
d∏owo osadzone w gniazdach.
Wskazówka: Wnikanie brudu i wilgoci
prowadzi do korozji mechanizmów
wewn´trznych powodujàc unierucho-
mienie regulatora.
Je˝eli zostanie stwierdzona obecnoÊç
wody lub rdzy wewnàtrz zacisku, to
nale˝y go wymieniç.

43BPW-W 1196701pl
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Osie BPW / czynnoÊci obs∏ugowe

1
3

2

7 Kontrola dzia∏ania zacisku 
– osie ECO Plus 2 i ECOPlus dla eksploatacji 

w Europie przy ka˝dej wymianie klocków 
hamulcowych ale nie rzadziej ni˝ co rok, 
dla osi eksploatowanych poza Europà 
co pó∏ roku 

– osie ECO i osie z konwencjonalnym 
∏o˝yskowaniem nie rzadziej ni˝ co pó∏ roku

JeÊli podczas kontroli widoczne jest
uszkodzenie którejkolwiek z os∏on gumo-
wych elementów dociskowych, to nale˝y
obydwie zdemontowaç i wymieniç na
nowe. 
Przed tym nale˝y sprawdziç, czy gwinto-
wane tuleje elementów dociskowych nie
sà pokryte korozjà, oraz czy poruszajà si´
bez oporu.
W tym celu nale˝y wykr´ciç gwintowane
tuleje (1) (dla hamulca SB 3308 jednà
gwintowanà tulej´) a˝ do tarczy hamulco-
wej (2), pokr´cajàc Êrub´ regulacyjnà
kluczem oczkowym (rozmiar 8 lub 10 dla
adaptera) w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.
W trakcie wysuwania tulei (1) nale˝y
sprawdzaç, czy nie ma na nich Êladu rdzy.
Nalot rdzy na zwojach gwintu wskazuje,
˝e konieczna jest wymiana zacisku.

Wskazówka:
Aby zapobiec ca∏kowitemu wykr´ceniu si´
tulei gwintowanej (1) – nale˝y pozostawiç
w gnieêdzie po przeciwnej stronie tarczy
nowy klocek hamulcowy (3). 

JeÊli napraw´ prowadzi si´ po zdemonto-
waniu zacisku, to wtedy aby zapobiec
ca∏kowitemu wykr´ceniu si´ tulei gwinto-
wanej (1) nale˝y zastosowaç element
dystansowy (4) (wymiar ok. 75 mm, a dla
hamulca SB 3308 ok. 60 mm). 
Gdyby tuleja gwintowana uleg∏a ca∏ko-
witemu wykr´ceniu to konieczna b´dzie
wymiana zacisku. 

�

�
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8 Kontrola luzu ∏o˝ysk piast
– osie ECO Plus 2 i ECOPlus dla eksploatacji 

w Europie przy ka˝dej wymianie klocków 
hamulcowych ale nie rzadziej ni˝ co rok,

– osie ECO i osie z konwencjonalnym ∏o˝y-
skowaniem nie rzadziej ni˝ co pó∏ roku

W celu kontroli luzu ∏o˝ysk piast nale˝y
unieÊç ko∏o, zwolniç hamulce, umieÊciç
dêwigni´ pomi´dzy oponà i pod∏o˝em
i sprawdziç luz. W przypadku gdy luz jest
wyczuwalny, nale˝y go wyregulowaç –
patrz strona 27 - 30.

BPW-W 1196701pl

O
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9 Kontrola dokr´cenia kapsla piasty
(nie dotyczy osi ECO Plus 2 i ECOPlus)
– co pó∏ roku, wzgl´dnie podczas ka˝dego

przeglàdu
Dokr´cenie kapsla piasty nale˝y spraw-
dziç kluczem dynamometrycznym.
Momenty dokr´cania:
Kapsel stalowy 5,5 t M = 500 Nm

6 - 12 t M = 800 Nm
Kapsel aluminiowy M = 350 Nm
Kluczem do kapsli mo˝na prowizorycznie
dokr´ciç kapsle piast przy pomocy ude-
rzeƒ m∏otka lub za pomocà rurki zapartej
o szpilk´ ko∏a. Kapsle piast z licznikami
kilometrów mogà byç od- i dokr´cane
wy∏àcznie za pomocà wkr´tarek z ustawie-
niem momentu lub r´cznie kluczem dyna-
mometrycznym.
Kapsel dokr´cony prowizorycznie
mo˝liwie jak najszybciej dokr´ciç w∏aÊ-
ciwym momentem. Pozycja 1 Pozycja 2

Ko∏pak piasty w osiach ECO Plus 2 jest
mocowany za pomocà po∏àczenia bagne-
towego. Nale˝y go dokr´caç specjalnym
kluczem o rozmiarze SW120.

Uwaga! Nie u˝ywaç klucza
udarowego ze wzgl´du
na po∏àczenie bagnetowe.

Za∏o˝yç kapsel – pozycja 1.
Przekr´ciç o ok. 30° w kierunku ruchu
wskazówek zegara, jednoczeÊnie dociska-
jàc go w kierunku osi. Kapsel osi jest
dokr´cony po osiàgni´ciu pozycji 2. 

�



46 BPW-W 1196701pl

Zawieszenia pneumatyczne BPW

1 Nasmarowaç tuleje stabilizatora smarem specjalnym BPW
o podwy˝szonej ˝ywotnoÊci ECO-LIPlus, sprawdziç cz´Êci
pod kàtem zu˝ycia

– Kontrola wzrokowa wszystkich cz´Êci pod kàtem uszkodzeƒ i zu˝ycia
1 Liny ograniczajàce skok: sprawdziç stan i mocowanie
2 Miechy zawieszenia: sprawdziç stan
3 Instalacja pneumatyczna zawieszenia: sprawdziç stan, 

szczelnoÊç i zamocowanie 
4 Mocowanie amortyzatorów: sprawdziç dokr´cenie 

Momenty dokr´cenia kluczem dynamometrycznym:
M 20 (SW 30) M = 320 Nm (300 - 350 Nm)
M 24 (SW 36) M = 420 Nm (390 - 460 Nm)

wspornik Alu M 24 (SW 36) M = 320 Nm (300 - 350 Nm)
5 Jarzma resorów: sprawdziç dokr´cenie nakr´tek i stan p∏yt  

podresorowych 
Momenty dokr´cenia kluczem dynamometrycznym:

M 20 (SW 30) M = 340 Nm (315 - 375 Nm)
M 22 (SW 32) M = 550 Nm (510 - 605 Nm)3)

M 24 (SW 36) M = 650 Nm (605 - 715 Nm)
Przy monta˝u nowych cz´Êci mocowania pó∏resora do osi 
dla zawieszenia Airlight II:

M 22 (SW 32) M = 550 Nm + 90° obrotu
6 Sworzeƒ pó∏resora: dokr´cenie

Momenty dokr´cenia kluczem dynamometrycznym:
Wspornik pojedynczy i belka poprzeczna (profil C) 
dla Airlight II: od 09/2007

M 24 (SW 36) M = 650 Nm (605 - 715 Nm)
Wspornik pojedynczy od 08/2001

M 30 (SW 46) M = 900 Nm (840 - 990 Nm)
Wspornik pojedynczy do 07/2001

M 30 (SW 46) M = 750 Nm (700 - 825 Nm)
Belka poprzeczna (profil C)

M 30 (SW 46) M = 900 Nm (840 - 990 Nm)

1) Przy eksploatacji w ci´˝kich warunkach odpowiednio cz´Êciej.
2) Po pierwszej jeêdzie pod obcià˝eniem.
3) W osiach ECOPlus z zawieszeniem Airlight II i AirlightDirect w eksploatacji On-road nie jest

konieczne dokr´canie nakr´tek jarzm resorów (patrz przepisy obs∏ugowe ECO Plus).

Stan: 01.09.2007

CzynnoÊci obs∏ugowe  
Zestawienie
Opisy szczegó∏owe – patrz strony 50 - 55
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Wykonanie ALO/SLO Wykonanie ALO/SLO z dwustronnym
urzàdzeniem podnoszenia osi

Wykonanie ALM/SLM Wykonanie ALM/SLM  
z miechem Kombi-Air Bag II z przykr´canymi wspornikami

Wykonanie ALU/SLU Wykonanie DLU – AirlightDirect

Boczne urzàdzenie podnoszenia osi
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Zawieszenia pneumatyczne BPW 

BPW-W 1196701pl

7 Âruby mocujàce zastrza∏ do sworznia pó∏resoru: sprawdziç 
dokr´cenie. Momenty dokr´cenia kluczem dynamometrycznym:

M 18 x 1,5 M = 420 Nm (390 - 460 Nm)

8 Âruby mocujàce wspornik do pod∏u˝nicy ramy: sprawdziç 
dokr´cenie. Momenty dokr´cenia kluczem dynamometrycznym:

M 16 M = 260 Nm (240 - 285 Nm)

9 Mocowanie miecha: sprawdziç dokr´cenie
Momenty okr´cenia kluczem dynamometrycznym:

M 12 M = 66 Nm
M 16 M = 230 Nm

10 Mocowanie stabilizatora: sprawdziç dokr´cenie
Momenty dokr´cenia kluczem dynamometrycznym:

M 10 M = 53 Nm
M 30 M = 750 Nm (700 - 825 Nm)

11 Âruby urzàdzenia do podnoszenia osi: sprawdziç dokr´cenie 
Momenty dokr´cenia kluczem dynamometrycznym:
Si∏ownik M 16 M = 180 - 210 Nm
Rami´ wahacza M 16 M = 230 Nm
Urzàdzenie podnoszenia osi dla przykr´canych wsporników

SW 24 M 12 M = 100 Nm
M 12 M = 75 Nm

1) Przy eksploatacji w ci´˝kich warunkach odpowiednio cz´Êciej.
2) Po pierwszej jeêdzie pod obcià˝eniem.

Stan: 01.09.2007

CzynnoÊci obs∏ugowe 
Zestawienie
Opisy szczegó∏owe – patrz strony 50 - 55
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Wykonanie ALO/SLO Wykonanie ALO/SLO z dwustronnym
urzàdzeniem podnoszenia osi

Wykonanie ALM/SLM Wykonanie ALM/SLM 
z miechem Kombi-Air Bag II z przykr´canymi wspornikami

Wykonanie ALU/SLU Wykonanie DLU – AirlightDirect 

boczne urzàdzenie podnoszenia osi
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2

2 Miechy
– co pó∏ roku 

Kontrola stanu miechów poprzez ogl´dzi-
ny zewn´trzne (p´kni´cia powierzchnio-
we, otarcia, sfa∏dowanie, zakleszczone
cia∏a obce itp.). W razie stwierdzenia
uszkodzeƒ, miechy nale˝y wymieniç.

Wskazówka dotyczàca bezpieczeƒstwa
Nie wolno spawaç stalowych elementów
miechów (p∏yta górna oraz t∏oczyska)
i zbiorników ciÊnieniowych!
Miechy mo˝na nape∏niç powietrzem tylko
w stanie wbudowanym albo przy mecha-
nicznym ograniczeniu wysokoÊci! Grozi
wypadkiem!

Zawieszenia pneumatyczne BPW 

CzynnoÊci obs∏ugowe i kontrola wzrokowa

1 Tuleje stabilizatora
– nie rzadziej ni˝ co kwarta∏, po raz pierwszy

po 2 tygodniach

Nasmarowaç tuleje stabilizatora smarem
specjalnym BPW o podwy˝szonej ˝ywot-
noÊci ECO-LiPlus, sprawdziç cz´Êci pod
kàtem zu˝ycia.

1 Liny ograniczajàce skok.
– co pó∏ roku 

Skontrolowaç stan i mocowanie lin,
ewentualnie wymieniç.

– Kontrola wzrokowa
– co pó∏ roku 

Kontrola wzrokowa wszystkich cz´Êci pod
kàtem uszkodzeƒ i zu˝ycia.
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3 Instalacja pneumatyczna zawieszenia:
– co pó∏ roku 

Kontrola stanu, szczelnoÊci i zamocowa-
nia zaworów i przewodów instalacji.
Sprawdziç stan ci´gien i dêwigni zaworu
poziomujàcego (strza∏ki na rysunku
obok). 
D∏ugoÊci dêwigni zaworu i dopuszczalne
ich po∏o˝enia kàtowe zamieszczone sà na
rysunku poni˝ej.

Zamocowanie do ramy

Dêwignia zaworu Ci´gno

Przegub
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5

4 Mocowanie amortyzatorów
– nie rzadziej ni˝ co rok, po raz pierwszy 

po 2 tygodniach

Sprawdziç dokr´cenie dolnego i górnego
mocowania amortyzatorów za pomocà
klucza dynamometrycznego. 
Momenty dokr´cenia:
M 20 (SW 30) M = 320 Nm (300-350 Nm)
M 24 (SW 36) M = 420 Nm (390-460 Nm)
Na wsporniku aluminiowym
M 24 (SW 36) M = 320 Nm (300-350 Nm)

5 Jarzma resorów.
– nie rzadziej ni˝ co rok, po raz pierwszy po 2

tygodniach

Skontrolowaç dokr´cenie nakr´tek jarzm
resorów. Nakr´tki nale˝y dokr´caç stop-
niowo, „na krzy˝”, tak by p∏yty nie uleg∏y
przekoszeniu. 
Moment dokr´cenia kluczem dynamome-
trycznym:
M 20 (SW 30) M = 340 Nm (315-375 Nm)
M 22 (SW 32) M = 550 Nm (510-605 Nm)
M 24 (SW 36) M = 650 Nm (605-715 Nm)
Przy monta˝u nowych cz´Êci ∏àczàcych
zawieszenie dla Airlight II nale˝y dokr´caç
nakr´tki M 22 momentem 

M = 550 Nm + 90° obrotu 
Uwaga:
Na resorze zabrania si´ wykonywania
jakichkolwiek prac spawalniczych!

Zawieszenia pneumatyczne BPW

CzynnoÊci obs∏ugowe i kontrola wzrokowa

�
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dystansowe

Sworzeƒ resoru

6 Sworzeƒ resoru.
– nie rzadziej ni˝ co rok, po raz pierwszy po

2 tygodniach

Skontrolowaç stan tulei metalowo-gumo-
wych, obserwujàc je w czasie poruszania
pojazdu w przód i w ty∏ przy zablokowanym
hamulcu albo poruszajàc uchem resoru za
pomocà dêwigni. W obu wypadkach w uchu
resoru nie mo˝e wyst´powaç luz. Luêny
sworzeƒ resoru mo˝e ulec uszkodzeniu.
- Skontrolowaç boczne podk∏adki dystan-

sowe umieszczone we wsporniku
- Skontrolowaç dokr´cenie nakr´tki sworz-

nia pó∏resoru: M 24 wzgl´dnie M 30.

Momenty dokr´cenia kluczem dynamome-
trycznym:
Wspornik pojedynczy i belka poprzeczna
(profil C) dla Airlight II: od 09/2007
M 24 (SW 36) M = 650 Nm (605 - 715 Nm)

Wspornik pojedynczy od 08/2001
M 30 (SW 46) M = 900 Nm (840 - 990 Nm)

Wspornik pojedynczy do 07/2001
M 30 (SW 46) M = 750 Nm (700 - 825 Nm)

Belka poprzeczna (profil C)
M 30 (SW 46) M = 900 Nm (840 - 990 Nm)

Czas eksploatacji tulei metalowo-gumowej
zale˝y od w∏aÊciwego osadzenia sworznia
w wewn´trznej tulei stalowej.
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Mocowanie sworznia pó∏resoru bez regulacji

Podkładka 
regulacyjnaPodkładka 

regulacyjna

Podkładka 

Sworzeƒ resoru
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Mocowanie sworznia pó∏resoru z regulacjà
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Zawieszenia pneumatyczne BPW 

CzynnoÊci obs∏ugowe i kontrola wzrokowa

7 Âruby mocujàce zastrza∏ do sworznia
pó∏resoru
– nie rzadziej ni˝ co rok, po raz pierwszy po

2 tygodniach

Sprawdziç kluczem dynamometrycznym
dokr´cenie Êrub mocujàcych zastrza∏ do
sworznia pó∏resoru i ewentualnie dokr´ciç
kluczem dynamometrycznym:

M 18 M = 420 Nm (390 - 460 Nm)

Monta˝, wzgĺ dnie wymiana sworznia pó∏re-
sora:
1. Sworzeƒ pó∏resora poluzowaç wzgl´d-

nie zamontowaç.
2. Zastrza∏ zamontowaç wst´pnie za

pomocà co najmniej trzech Êrub M16
mocujàcych do poprzeczki ramy
i jednej Êruby M18 do sworznia pó∏re-
sora.

3. Ustawiç ÊladowoÊç.
4. Dokr´ciç sworzeƒ pó∏resora zalecanym

momentem.
5. Odpowiednim momentem dokr´ciç

Êrub´ mocowania do sworznia pó∏reso-
ra a póêniej Êruby mocujàce zastrza∏ do
poprzeczki ramy.

8 Po∏àczenie wsporników zawieszenia
z pod∏u˝nicà ramy
– nie rzadziej ni˝ co rok, po raz pierwszy po

2 tygodniach

Sprawdziç kluczem dynamometrycznym
dokr´cenie Êrub mocujàcych wsporniki
do pod∏u˝nicy ramy. Moment dokr´cenia

M 16 M = 260 Nm (240 - 330 Nm)
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9 Mocowanie miecha
– nie rzadziej ni˝ co rok, po raz pierwszy po

2 tygodniach

Sprawdziç kluczem dynamometrycznym
dokr´cenie Êrub i nakr´tek mocowania
miecha. Momenty dokr´cenia:

M 12 M= 66 Nm
M 16 M= 230 Nm

10

10 Stabilizator
– nie rzadziej ni˝ co rok, po raz pierwszy po

2 tygodniach

Skontrolowaç tuleje stabilizatora pod
kàtem uszkodzeƒ i zu˝ycia a tak˝e ich
zamocowanie. Dokr´ciç kluczem dynamo-
metrycznym.

M 10 M = 53 Nm
M 30 M = 750 Nm (700 - 825 Nm)
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Zawieszenia pneumatyczne BPW

CzynnoÊci obs∏ugowe i kontrola wzrokowa

11 Urzàdzenie do podnoszenia osi
– nie rzadziej ni˝ co rok, po raz pierwszy po

2 tygodniach

Jednostronne urzàdzenie podnoszenia
osi:
Sprawdziç dokr´cenie nakr´tek M16
mocujàcych rami´ urzàdzenia.
Moment dokr´cenia kluczem dynamome-
trycznym:

M 16 M = 230 Nm

Sprawdziç stan i dokr´cenie zderzaka
ramienia.

M 10 M = 25 Nm
M 12 M = 66 Nm

Dwustronne urzàdzenie podnoszenia osi:
a) Sprawdziç dokr´cenie nakr´tek moco-

wania si∏ownika. Moment dokr´cenia
kluczem dynamometrycznym:

M 16 M = 180 - 210 Nm

b) Sprawdziç stan zderzaka ramienia
i dokr´cenie Êrub mocujàcych M 6.

c) Sprawdziç dokr´cenie Êrub mocujàcych
przedni wspornik ramienia urzàdzenia
do wspornika zawieszenia, a tak˝e
(w przypadku przykr´canego urzàdze-
nia podnoszenia osi) sprawdziç dokr´-
cenie Êrub mocujàcych do wspornika
zawieszenia.

M 12 M = 75 Nm

d) W przypadku przykr´canego urzàdzenia
podnoszenia osi sprawdziç dokr´cenie
nakr´tek Êrub SW24 mocujàcych dêwig-
ni´ do wspornika.

M 12 M = 120 Nm

Jednostronne urzàdzenie podnoszenia
osi

Dwustronne urzàdzenie podnoszenia osi
mocowane do sworznia pó∏resora

Dwustronne urzàdzenie podnoszenia osi
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Âruba

Wspornik

Dêwignia

Âruba półresora

Âruba półresora

Podkładka

Zabezpieczenie przed obrotem

Âruba półresora

Sworzeƒ resoru dla urzàdzeƒ podnoszenia osi
Jednostronne urzàdzenie
podnoszenia osi

Dwustronne urzàdzenie
podnoszenia osi mocowane
do sworznia pó∏resora

Dwustronne urzàdzenie 
podnoszenia osi 
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Zawieszenia mechaniczne, wykonanie VA, VB, VG

BPW-W 1196701pl

1 ¸o˝yskowanie ko∏yski (wykonanie E) – nasmarowaç smarem specjalnym
BPW o wysokiej trwa∏oÊci ECO-LIPlus. Nie dotyczy tulej gumowo-
-metalowych.

2 Âlizgacze i wspó∏pracujàce z nimi powierzchnie resoru – lekko
nasmarowaç 

– Kontrola wzrokowa wszystkich cz´Êci pod kàtem uszkodzeƒ i zu˝ycia. 
1 Âruby mocujàce ∏o˝yskowanie ko∏yski – sprawdziç dokr´cenie.

VG M 24 M =   325 Nm
VA / VB do 12 t M 42 x 3 M = 1100 Nm
VA / VB od 13 t M 42 x 3 M = 1700 Nm

2 Âruby drà˝ków reakcyjnych – sprawdziç dokr´cenie.
Momenty dokr´cenia kluczem dynamometrycznym:

M 24 (VG) M =   325 Nm
M 30 M =   725 Nm
M 36 M = 1425 Nm

3 Âruby obejm drà˝ków reakcyjnych – sprawdziç dokr´cenie.
M 12 - 8.8 M =   66 Nm
M 14 - 8.8 M = 140 Nm

4 Nakr´tki kontrujàce drà˝ków reakcyjnych – sprawdziç dokr´cenie. 
Patrz punkt 4 strona 61.

5 Âruby mocujàce drà˝ek reakcyjny do osi – sprawdziç dokr´cenie.
Momenty dokr´cenia kluczem dynamometrycznym:
Nakr´tka zabezpieczajàca M 20 M = 400 Nm
Nakr´tka koronowa M 22 M = 320 Nm
Nakr´tka zabezpieczajàca M 24 M = 570 Nm
P∏ytki gumowe nale˝y sprawdziç pod kàtem zu˝ycia.

6 Âruby wspornika rolek resoru – sprawdziç dokr´cenie.
M 14 - 10.9 M = 195 Nm
M 16 -   8.8 M = 163 Nm
M 14 -   8.8 M = 140 Nm (rolka gumowa)

7 Jarzma resoru – sprawdziç dokr´cenie.
Momenty dokr´cenia kluczem dynamometrycznym:

M 24 M = 600 - 650 Nm
8 Âlizgi resoru – sprawdziç dokr´cenie.

M 14 - 8.8 M = 140 Nm
M 20 - 8.8 M = 320 Nm

Osie sta∏e, osie skr´tne – patrz strony 4 - 45
1) Przy eksploatacji w ci´˝kich warunkach odpowiednio cz´Êciej.

Stan: 01.09.2007

CzynnoÊci obs∏ugowe 
Zestawienie
Opisy szczegó∏owe – patrz strony 60 - 63 Po
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8 7 8 1
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2 3 22
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Wykonanie VA

Wykonanie VB

Wykonanie VG
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1 ¸o˝yskowanie ko∏yski z tulejà bràzowà
(wykonanie VA-E; VB-E)
– co 6 tygodni, po raz pierwszy po 2 tygod-

niach
– przy eksploatacji w ci´˝kich warunkach

odpowiednio cz´Êciej

UnieÊç pojazd w celu odcià˝enia ko∏yski. 
Nasmarowaç sworzeƒ ko∏yski poprzez
smarowniczk´ umieszczonà na ∏bie sworz-
nia, smarem specjalnym BPW o wysokiej
trwa∏oÊci ECO-LIPlus. Smarowaç do
momentu, a˝ b´dzie wydostawa∏ si´
Êwie˝y smar. 
(Nie dotyczy tulei gumowo-metalowej).

�

2 Âlizgacze
– co 6 tygodni, po raz pierwszy po 2 tygod-

niach
– przy eksploatacji w ci´˝kich warunkach

odpowiednio cz´Êciej

Dla zawieszeƒ VB z piórem antywibracyj-
nym pod resorem parabolicznym, nale˝y
poprzez smarowniczk´ nasmarowaç tak˝e
dolny Êlizgacz. 

– Kontrola wzrokowa
– co pó∏ roku 

Kontrola wzrokowa wszystkich cz´Êci pod
kàtem uszkodzeƒ i zu˝ycia.
W celu sprawdzenia ∏o˝yskowania ko∏yski
i po∏àczeƒ skr´canych osi nale˝y przy
zaciàgni´tym hamulcu próbowaç ruszaç
do przodu i ty∏u, lub po∏àczenia te spraw-
dziç za pomàcà dêwigni. Nie mo˝e byç
wyczuwalny ˝aden luz.
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1 ¸o˝yskowanie ko∏yski
– co pó∏ roku 

Sprawdziç dokr´cenie ko∏yski. Trwa∏oÊç
tulei metalowo-gumowej zale˝y od prawi-
d∏owego dokr´cenia wewn´trznej tulei
stalowej. Momenty dokr´cenia:
VG M 24 M =   325 Nm
VA/VB (noÊnoÊç osi do 12 t)

M 42 x 3 M = 1100 Nm
VA/VB (noÊnoÊç osi od 13 t)

M 42 x 3 M = 1700 Nm

2 Mocowanie drà˝ków reakcyjnych
– co pó∏ roku, po raz pierwszy po 2 tygodniach
Sprawdziç kluczem dynamometrycznym
dokr´cenie Êrub. Momenty dokr´cenia:
VG M 24 M=    325 Nm
VA/VB M 30 M =   725 Nm
VA/VB M 36 M = 1425 Nm

3 Drà˝ki reakcyjne
– co pó∏ roku 
Sprawdziç dokr´cenie Êrub obejm. 
Momenty dokr´cenia:

M 12 - 8.8 M =   66 Nm
M 14 - 8.8 M = 140 Nm

4 Drà˝ki reakcyjne (VA)
– co pó∏ roku, po raz pierwszy po 2 tygo-

dniach
W przypadku wyst´powania poziomego luzu
nale˝y odbezpieczyç tylnà nakr´tk´ (odgiàç
podk∏adk´ zabezpieczajàcà lub odkr´ciç
przeciwnakr´tk´) i cofnàç jà. Tylnà nakr´tk´
(M42x2 , M55x1,5 , M70x1,5) dokr´ciç
momentem M=100 Nm i zabezpieczyç
podk∏adkà. 
Dla po∏àczenia zabezpieczonego nakr´tkà
kontrujàcà: pierwszà nakr´tk´ dokr´ciç
momentem M=100 Nm i unieruchomiç jà
kluczem. Drugà nakr´tk´ (przeciwnakr´tk´)
dokr´ciç momentem M=1000 Nm. Przednie
dwie nakr´tki (M36x2) sà zakontrowane
momentem 1000 Nm (wzgl´dnie zabezpie-
czone podk∏adkà). 
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5 Mocowanie drà˝ka reakcyjnego do osi
– co pó∏ roku, po raz pierwszy po 2 tygo-

dniach
Sprawdziç dokr´cenie Êrub mocujàcych
oÊ kluczem dynamometrycznym. Nakr´tki
4 Êrub dokr´caç „na krzy˝”, nakr´tki
koronowe zabezpieczyç zawleczkà. 
Momenty dokr´cenia:
Nakr´tka M 20 M = 400 Nm
Nakr´tka koronowa M 20 M = 320 Nm
Nakr´tka M 24 M = 570 Nm
Sprawdziç stan przek∏adki gumowej
pomi´dzy korpusem osi i ∏àcznikiem.
Przek∏adk´ wymieniç w przypadku, gdyby
by∏a widocznie odkszta∏cona.

6 Wspornik rolek resoru
– co pó∏ roku, po raz pierwszy po 2 tygo-

dniach
Sprawdziç dokr´cenie Êrub mocujàcych. 
Momenty dokr´cenia:
a M 14 - 10.9 M = 195 Nm
a M 16 - 8.8 M = 163 Nm
b M 14 - 8.8 M = 140 Nm

(rolka gumowa)
c Sprawdziç stan rolki gumowej i jej

napi´cie wst´pne. Ugi´cie wst´pne
powinno wynosiç min. 1 mm.

7 Jarzma resoru 
– co pó∏ roku, po raz pierwszy po 2 tygo-

dniach
Sprawdziç dokr´cenie nakr´tek jarzm
kluczem dynamometrycznym. Nakr´tki
dokr´caç wielostopniowo, „na krzy˝”
i zakontrowaç.  
Momenty dokr´cenia:

M 24 M = 600 - 650 Nm
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8 Âlizgi resora
– co pó∏ roku 
Sprawdziç Êlizgi i boczne p∏ytki we wspor-
niku i ko∏ysce. Sprawdziç dokr´cenie Êrub
mocujàcych. 
Momenty dokr´cenia:
M 14 - 8.8 M = 140 Nm
M 20 - 8.8 M = 320 Nm
W zale˝noÊci od wersji sprawdziç zu˝ycie
rolek gumowych pod koƒcówkami piór
resorów antywibracyjnych.
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1 ¸o˝yskowanie osi noÊnej resoru (wykonanie W, BW) nasmarowaç 
smarem specjalnym BPW o podwy˝szonej ˝ywotnoÊci ECO-LIPlus.

2 Pokrywy zakoƒczeƒ resorów (wykonanie W) nasmarowaç smarem
specjalnym BPW o wysokiej trwa∏oÊci ECO-LIPlus.

– Kontrola wzrokowa wszystkich cz´Êci pod kàtem uszkodzeƒ i zu˝ycia. 

1 Jarzma ∏o˝yskowania osi noÊnej resoru – sprawdziç dokr´cenie.
M 30 x 2 - 8.8 M =   980 Nm
M 36 - 8.8 M = 1555 Nm

2 Pokrywy obudowy ∏o˝yska ko∏yski – sprawdziç dokr´cenie.
M 20 - 8.8 M = 320 Nm
M 24 - 8.8 M = 570 Nm

3 Jarzma resorów – sprawdziç dokr´cenie.
Momenty dokr´cenia kluczem dynamometrycznym:

M 20 - 8.8 M = 320 Nm
M 20 - 10.9 M = 450 Nm
M 24 - 8.8 M = 570 Nm
M 24 - 10.9 M = 700 Nm

Osie sta∏e, osie skr´tne – patrz strony 4 - 45
1)

Przy eksploatacji w ci´˝kich warunkach odpowiednio cz´Êciej.

Stan: 01.09.2007

CzynnoÊci obs∏ugowe 
Zestawienie
Opisy szczegó∏owe – patrz strony 66 - 68
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1 OÊ noÊna resoru (wykonanie W, BW)
– co 6 tygodni, po raz pierwszy po 2 tygo-

dniach
– przy eksploatacji w ci´˝kich warunkach

odpowiednio cz´Êciej

UnieÊç pojazd w celu odcià˝enia ∏o˝yska
osi noÊnej resoru. 
Smarowaç poprzez smarowniczki
umieszczone z przodu i z ty∏u obudowy
∏o˝yskowania osi g∏ównej, smarem 
specjalnym BPW o wysokiej trwa∏oÊci
ECO-LIPlus. Smarowaç do momentu, a˝
Êwie˝y smar b´dzie wydostawa∏ si´ na
zewnàtrz obudowy. 
(Nie dotyczy wykonania GW – ∏o˝yskowa-
nego na tulejach gumowych)

2 Pokrywy zakoƒczeƒ resoru (wykonanie W)
– co 6 tygodni, po raz pierwszy po 2 tygo-

dniach

Nasmarowaç poprzez smarowniczk´
umieszczonà na pokrywie, smarem 
specjalnym BPW o wysokiej trwa∏oÊci
ECO-LIPlus. 
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– Kontrola wzrokowa
– co pó∏ roku 

Kontrola wzrokowa wszystkich cz´Êci pod
kàtem uszkodzeƒ i zu˝ycia.

1 Jarzma resoru osi noÊnej
– co pó∏ roku, po raz pierwszy po 2 tygo-

dniach
Sprawdziç dokr´cenie jarzm ∏o˝yskowania
osi noÊnej resoru. W razie potrzeby, po
uprzednim poluzowaniu nakr´tek kontrujà-
cych, dokr´caç stopniowo i „na krzy˝” a˝
do osiàgni´cia przewidzianego momentu.
Póêniej zakontrowaç.
Momenty dokr´cenia:

M 30 x 2 - 8.8 M =   980 Nm
M 36 - 8.8 M =   1555 Nm

2 Sprawdziç dokr´cenie pokryw obudów
∏o˝ysk ko∏yski
– co pó∏ roku

Sprawdziç dokr´cenie Êrub pokryw
obudów ∏o˝ysk ko∏yski. 
Momenty dokr´cenia:

M 20 - 8.8 M = 320 Nm
M 24 - 8.8 M = 570 Nm

3 Sprawdziç dokr´cenie jarzm resorów
– co pó∏ roku

Sprawdziç dokr´cenie jarzm koƒcówek
resorów. W razie potrzeby, po uprzednim
poluzowaniu nakr´tek kontrujàcych,
dokr´caç stopniowo i „na krzy˝” a˝ do
osiàgni´cia przewidzianego momentu.
Póêniej zakontrowaç. Momenty dokr´cenia
kluczem dynamometrycznym:

M 20 - 8.8 M = 320 Nm
M 20 - 10.9 M = 450 Nm
M 24 - 8.8 M = 570 Nm
M 24 - 10.9 M = 700 Nm
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BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, 

Telefon +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de
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