POSTUP VÝMENY BRZDOVÝCH KOTÚČOV
1.

Skontrolujte, či je auto bezpečne podopreté. Kľúče nechajte v zapaľovaní, aby
ste v prípade potreby mohli pohnúť tyčou riadenia. Uistite sa, že ak necháte
kľúče v zapaľovaní nezablokujú sa automaticky dvere. Aby ste tomu predišli
môžete nechať dvere pootvorené alebo nechajte otvorené zadné okno.

dôkladne očistite náboj
← bod 5

Pozor! Ak má dané auto brzdový systém typu SBC alebo EHB musia byť
deaktivované funkcie elektronických riadiacich systémov brzdového systému.
2.

Zložte koleso.

3.

Zdemontujte opotrebované brzdové doštičky. Vložte ich do nádoby na šrot.
Takýmto spôsobom pomáhate chrániť životné prostredie.

4. Zdemontujte opotrebovaný brzdový kotúč. Vložte ho do nádoby na šrot.
Takýmto spôsobom pomáhate chrániť životné prostredie.
5.

Dôkladne očistite náboj. Použite vhodnú drôtenú kefu (ručnú alebo
elektrickú) a vhodný odmasťovač. →

nepoužívajte
medenú pastu

Pozor! Na povrch náboja neaplikujte medenú pasu alebo iné ochranné prípravky, je
to zakázané, pretože v opačnom prípade sa môže objaviť axiálne hádzanie kotúča
počas jeho používania. →
6.

7.

Skontrolujte vôle ložísk kolies. Skontrolujte axiálne hádzanie náboja. Ak je
odchýlka väčšia než 0,02 mm, znamená to, že náboj je deformovaný a nemôže
sa ďalej používať.

← bod 5

Vyberte nové kotúče z balenia. Odstráňte z nich konzervačné mazivo s
použitím odmasťovača.
Pozor! Brzdové kotúče série GRAPHITE LINE (s galvanickým protikoróznym
povlakom) nemusia sa čistiť odmasťovačom – jeho použitie neodporúčame.
Prípadné tekuté zvyšky po impregnačnom procese na povrchu brzdového kotúča
odstráňte mäkkou handričkou. →

8.

kotúče GRAPHITE LINE
nečistite odmasťovačom

Založte kotúč na náboj.
Pozor! Brzdové kotúče so smerovou perforáciou namontujte v súlade s opisom,
ktorý je na balení.
Priskrutkujte kotúč skrutkami kolies. Ak sú príliš dlhé, použite dištančné
podložky (napr. z veľkých matíc). Skontrolujte, či je kotúč ideálne dopasovaný
k náboju a či je silno dotiahnutý (s momentom 60 Nm). Skontrolujte axiálne
hádzanie cca 1 cm od vonkajšieho okraja. Ak hádzanie presahuje 0,08 mm,
kotúče nie sú vhodné na používanie a nesmú sa používať. →

9.

← bod 7

Odskrutkujte zátku nádržky brzdovej kvapaliny.

10. Namontujte nové doštičky, skontrolujte, či brzdový strmeň je funkčný
(pohyblivé časti nie sú zapečené a tesnenie piestiku je tesné). Vyčistite
a náležite namažte pohyblivé prvky strmeňa.

skontrolujte axiálne
hádzanie kotúča

Pozor! Neodporúčame používanie keramických brzdových doštičiek s
perforovanými brzdovými kotúčmi. Podľa kvality použitých brzdových doštičiek,
v niektorých prípadoch môžu spôsobovať zvýšenie hlučnosti pri brzdení,
nerovnomerné alebo nadmerné opotrebúvanie, a dokonca aj poškodenie kotúčov.
11. Stlačte brzdový piestik. Po stlačení skontrolujte úroveň brzdovej kvapaliny
v nádržke a nádržku zatvorte.

← bod 8

12. Namontujte brzdový strmeň.
13. Činnosť vykonajte na druhom kolese. Nezabúdajte, kotúče sa musia vymieňať
v pároch!
14. Namontujte kolesá. Skrutky kolesa utiahnite momentovým kľúčom
s odporúčaným momentom. V dôsledku príliš vysokého momentu sa môže
zdeformovať náboj kolesa a následne poškodiť brzdový kotúč.
15. Niekoľkokrát stlačte brzdový pedál, až kým nebudete cítiť citeľný odpor. Je
to dôležité, pretože kým to neurobíte, auto nebude vôbec brzdiť a môže dôjsť
k poškodeniu v prípade, ak auto samočinne zíde zo servisnej stanice!
Nezabúdajte sa počas prvých 300 km vyhnúť príliš prudkému brzdeniu. 5-krát
jemne zabrzdite z rýchlosti 50 km/h na nulu, aby sa doštičky a kotúče mohli ideálne
dopasovať. Počas prvých dvoch až troch dní po výmene doštičiek a kotúčov sa môžu
kolesá trochu viac nahrievať.
Pri výmene brzdových kotúčov odporúčame vykonanie všeobecnej kontroly
technického stavu riadenia, zavesenia a pneumatík daného vozidla. Nerovnomerné
opotrebovávanie jednotlivých prvkov a možné vôle môžu ovplyvňujú životnosť
brzdových kotúčov ako aj komfort ich používania.
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