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[1] Zabezpieczyć pojazd przed przemieszczeniem.

[2] Zluzować hamulce zasadnicze i postojowe. 

Zdemontować koła.

[3] Zdemontować siłowniki hamulcowe. Odkręcić 
obydwie nakrętki mocujące do korpusu zacisku 
M 16 x 1,5 – SW 24.

[4] Siłowniki hamulcowe (410) zdjąć i prowizorycznie 
zamocować do elementów zawieszenia.

Rysunek 1

Rysunek 2

Strona 1

[5] Sprawdzić pod kątem korozji wnętrze zacisku i 
dźwignię w zacisku współpracującą z tłoczyskiem 
siłownika.

 

Ostrzeżenie!

Jeżeli w obszarze dźwigni w zacisku 

względnie we wnętrzu zacisku wystę-

puje korozja to zacisk ten musi zostać 

wymieniony.

Wymiana zacisku hamulcowego patrz 

od strony 14.

[6] Za pomocą wkrętaka zdemontować zaślepkę (370) 
śruby regulacyjnej mechanizmu samoregulatora.

Rysunek 3
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Rysunek 5

Rysunek 6

Strona 2

Rysunek 4

 

Wskazówka naprawcza!

Jeżeli w obszarze wałka mechanizmu 

samoregulatora jest obecny smar to 

nie jest konieczna kontrola pod kątem 

obecności korozji.

[7] Skontrolować pod kątem korozji obszar mechani-
zmu samoregulatora i samoregulator.

 Jeżeli nie stwierdzono korozji to należy kontynuować 
procedurę kontrolną. Oczyścić obszar regulatora.

 

Ostrzeżenie!

Jeżeli w obszarze mechanizmu samo-

regulatora występuje korozja to zacisk 

musi zostać wymieniony.

Wymiana zacisku hamulcowego patrz 

od strony 14.

[8] Za pomocą fl amastra nanieść oznaczenie pozycji 
na mechanizmie samoregulatora i korpusie 
zacisku.

[9] Śrubę regulatora za pomocą klucza (SW13) ob-
rócić o 90º przeciwnie do ruchu wskazówek 

zegara.

 Max moment obrotu śruby regulatora: 15 Nm

 

Wskazówka naprawcza!

Przekroczenie maksymalnego mo-

mentu obrotu śruby regulatora może 

doprowadzić do nieodwracalnego 

uszkodzenia mechanizmu wewnętrzne-

go zacisku.

Uwaga!

Nie używać kluczy akumulatorowych 

lub udarowych. Mogą one doprowadzić 

do nieodwracalnego uszkodzenia me-

chanizmu wewnętrznego zacisku.

Nie używać kluczy akumula-

torowych lub udarowych.
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Rysunek 7

[10] Nacisnąć np. za pomocą wkrętaka dźwignię w 
zacisku ewentualnie wcisnąć ją do wewnątrz.

[11] Przy wciśniętej dźwigni skontrolować wnętrze 
zacisku pod kątem korozji.

 

Ostrzeżenie!

Jeżeli w obszarze dźwigni w zacisku 

względnie we wnętrzu zacisku wystę-

puje korozja to zacisk ten musi zostać 

wymieniony.

Wymiana zacisku hamulcowego patrz 

od strony 14.

Rysunek 8

[12] Skontrolować prawidłowość działania regulatora 
luzu. W tym celu kilkukrotnie nacisnąć na dźwignię 
w zacisku (patrz punkt [10]).

 Przy właściwie funkcjonującym mechanizmie 
regulatora luzu śruba wraz z wałkiem regulatora 
powinna przemieszczać się z powrotem w 
kierunku naniesionych oznaczeń.

 

Ostrzeżenie!

Jeżeli wałek regulatora luzu nie obraca 

się to zacisk musi zostać wymieniony.

Wymiana zacisku hamulcowego patrz 

od strony 14.

Rysunek 9

Strona 3

[13] Śrubę regulatora za pomocą klucza (SW13) obró-
cić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż do 
momentu całkowitego schowania płytki docisko-
wej z mieszkiem osłonowym. (W razie potrzeby 
płytkę dociskową z mieszkiem osłonowym ręcznie 
ułożyć i osadzić w pozycji całkowicie schowanej).

 Max moment obrotu śruby regulatora: 15 Nm

 

Wskazówka naprawcza!

Przekroczenie maksymalnego momentu 

obrotu śruby regulatora może doprowa-

dzić do nieodwracalnego uszkodzenia 

mechanizmu wewnętrznego zacisku.

Uwaga!

Nie używać kluczy akumulatorowych 

lub udarowych. Mogą one doprowadzić 

do nieodwracalnego uszkodzenia me-

chanizmu wewnętrznego zacisku.
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Rysunek 10

[14] Ze sworznia (396) zdemontować zawleczkę sprę-
żystą (398) za pomocą szczypiec uniwersalnych.

Rysunek 11

[15] Nacisnąć na sprężynę piórową (394) i wyjąć 
sworzeń (396) z klamrą (397).

Rysunek 12

Strona 4

 

Uwaga!

W razie potrzeby przytrzymać klocki 

hamulcowe (390, 391), aby po zdemon-

towaniu płytki dociskowej nie wypadły 

z komory klocków.

[16] Wymontować sprężynę piórową (394) i płytkę 
dociskową (395).
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Rysunek 13

[17] Wyjąć klocki hamulcowe (390, 391).

Rysunek 14

[18] Nacisnąć na korpus zacisku w kierunku środka 
pojazdu. 

 Podważyć śrubokrętem mieszek osłonowy z płytką 
dociskową (363) i wyjąć z gniazda w blasze osło-
nowej komory regulatora.
Nie uszkodzić przy tym blachy osłonowej.

 

Wskazówka naprawcza!

Mieszek osłonowy z płytką dociskową 

(363) musi zostać wymontowany w 

całości z gniazda w pokrywie zacisku. 

Jeżeli podczas demontażu mieszka 

został on uszkodzony, rozerwany, to 

pozostałości należy oddzielnie wycią-

gnąć z gniazda w pokrywie.

Rysunek 15

Strona 5

[19] Wnętrze zacisku sprawdzić pod kątem korozji.

 

Ostrzeżenie!

Jeżeli we wnętrzu zacisku występu-

je korozja to  zacisk ten musi zostać 

wymieniony.

Wymiana zacisku hamulcowego patrz 

od strony 14.
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Rysunek 17

[20] Nowy mieszek osłonowy z płytką dociskową 
(363) osadzić w narzędziu montażowym BPW nr 
02.0130.46.30 (mieszek gumowy musi być 
skierowany na zewnątrz).

Rysunek 16

[21] Narzędzie montażowe z mieszkiem osłonowym 
(363) włożyć pomiędzy tarczę hamulcową i blachę 
osłonową komory regulatora.

[22] Mieszek wycentrować w stosunku do gniazda w 
blasze osłonowej komory regulatora.

Rysunek 18

Strona 6

[23] Zacisk hamulcowy przesunąć na prowadnicach 
najdalej jak to możliwe w kierunku na zewnątrz 
pojazdu.

[24] Dźwignię (np. trzonek młotka) osadzić pomię-
dzy zaciskiem i tarczą hamulcową i naciskać do 
zewnątrz. Wtedy mieszek zostanie wciśnięty w 
gniazdo blachy osłonowej. Aby uniknąć uszkodzeń 
traczy hamulcowej nie można używać narzędzi o 
ostrych krawędziach.

 

Wskazówka naprawcza!

Rowkowana warga mieszka osłono-

wego musi być całkowicie osadzona w 

blasze osłonowej komory regulatora. 

Odstęp pomiędzy czaszą narzędzia i 

wyobleniem blachy osłonowej komory 

powinno wynosić <0,7 mm (strzałka). 

Należy też zwrócić szczególną uwagę 

na właściwe i równomierne osadzenie 

mieszka na całym jego obwodzie.
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Rysunek 19

[25] Podważając wymontować przekładki zużyciowe 
(389) ze wspornika zacisku i oczyścić komorę 
klocka a także powierzchnię wspornika pod 
przekładką.

[26] Przekładki zużyciowe oczyścić i pokryć od strony 
wewnętrznej cienką warstwą smaru i zamontować 
we wsporniku zacisku.
Boczne zamki (strzałka) mocują blaszki zużyciowe 
na wsporniku zacisku.

 

Wskazówka naprawcza!

Tarcza hamulcowa nie może zostać 

zanieczyszczona smarem.

Rysunek 20

 

Wskazówka naprawcza!

Przed montażem klocków hamulco-

wych należy upewnić się, że płytka 

dociskowa z prawidłowo złożonym 

mieszkiem osłonowym (363) jest wła-

ściwie osadzona w gnieździe pokrywy 

komory regulatora.

Rysunek 21

Strona 7

[27] Nacisnąć na korpus zacisku i przesunąć go w kie-
runku środka pojazdu i zamontować wewnętrzny 
czynny klocek hamulcowy (390).

 

Wskazówka naprawcza!

Używane czynne klocki hamulcowe 

należy dokładnie oczyścić w obszarze 

współpracy z blaszkami zużyciowymi.

 

Wskazówka naprawcza!

Klocki hamulcowe różnią się budową – 

płyta nośna klocka czynnego i bier-

nego mają różną grubość.

 

Wskazówka naprawcza!

Klocki hamulcowe należy wymieniać 

równocześnie na obu hamulcach danej 

osi! Przed montażem nowych klocków 

mechanizm zacisku hamulcowego 

musi być całkowicie cofnięty.
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Rysunek 22

[29] Płytkę dociskową (395) i sprężynę piórową (394) 
wsunąć w otwór w korpusie zacisku.

[30] Osadzić klamrę (397) na sprężynie piórowej i 
naciskać razem z płytką dociskową do momentu, 
aż będzie możliwe wprowadzenie sworznia (396) w 
otwór w korpusie.

[28] Nacisnąć na korpus zacisku i przesunąć go w 
kierunku na zewnątrz pojazdu i zamontować 
zewnętrzny bierny klocek hamulcowy (391).

Rysunek 23

Rysunek 24

Strona 8

[31] Zamontować od góry sworzeń (396) i zabezpie-
czyć zawleczką sprężystą (398).

[32] Na koniec zakręcić kołem względnie piastą przy 
zluzowanym hamulcu. Musi obracać się lekko i bez 
oporów.
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Rysunek 25

Regulacja luzu pomiędzy klockami i tarczą 

hamulcową

[33] Kluczem (SW13) pokręcać śrubę regulatora w 
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

[34] Hamulec regulować aż do momentu całkowitego 
wykasowania luzu – klocki hamulcowe stykają się 
z tarczą hamulcową.

 Max moment obrotu śruby regulatora: 15 Nm

Uwaga!

Nie używać kluczy akumulatorowych 

lub udarowych. Mogą one doprowadzić 

do nieodwracalnego uszkodzenia me-

chanizmu wewnętrznego zacisku.

[35] Na koniec śrubę regulatora cofnąć o 90º.

Rysunek 26

[36] Posmarować obfi cie i dokładnie czołową po-
wierzchnię tulei uszczelniającej regulatora smarem 
ECO Disc Grease. 

Rysunek 27

Strona 9

Nie używać kluczy akumula-

torowych lub udarowych!

Montaż nowej zaślepki regulatora luzu

 Montaż nakrętki patrz strona 11, krok [42].

 

Uwaga!

Należy bezwzględnie przestrzegać 

zasady aby zawsze montować nową 

zaślepkę.

[37] Nałożyć o-ring (bez smarowania) w rowek nowej, 

niebieskiej zaślepki, jeżeli nie został wcześniej 
zamontowany.

 W przypadku nowej czarnej zaślepki nie stosuje się 
już o-ringu.

zmontować bez 

smarowania

Niebieska zaślepka 
z o-ringiem Nakrętka

Czarna zaślepka
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Rysunek 28

[38] W zależności od tego jaka zaślepka będzie za-
montowana (niebieska lub czarna) należy wokół 
posmarować smarem BPW ECO Disc Grease:

 - o-ring niebieskiej zaślepki 
lub
- czarną zaślepkę.

Rysunek 29

[39] Osadzić zaślepkę ukośnie w rowku otworu w 
korpusie zacisku.

Rysunek 30

Strona 10

[40] Osadzić wargi uszczelniające zaślepki z o-ringiem 
w cylindrycznej części otworu i na koniec wci-
snąć do momentu aż wargi uszczelniające i o-ring 
wskoczą w rowek otworu.
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Rysunek 31

[41] Zaślepka jest właściwe osadzona gdy jest ona 
umiejscowiona centralnie w otworze a o-ring nie 
jest widoczny. 

 

Ostrzeżenie!

W przypadku nieprawidłowego 

montażu zaślepki istnieje niebezpie-

czeństwo wniknięcia wilgoci do 

wnętrza zacisku i skorodowania 

mechanizmu regulatora luzu. W 

następstwie tego skuteczność hamo-

wania może się znacząco zmniejszyć 

lub nawet całkowicie zaniknąć.

 Kontynuować od kroku [44].

Rysunek 32

[44] Przed zamontowaniem nowego siłownika hamul-
cowego (410) nasmarować gniazdo dla końcówki 
tłoczyska siłownika w dźwigni zacisku hamulcowe-
go (strzałka) smarem BPW ECO Disc Grease.

 

Wskazówka naprawcza!

Nie używać smaru zawierającego 

dwusiarczek molibdenu (MoS2)!

Rysunek 33

Strona 11

Kołpak z zamknięciem śrubowym

[42] Upewnić się, że O-ring jest prawidłowo osadzony 
w rowku (strzałka) nasadki.

[43] Nakrętkę (SW 21) z O-ringiem wkręcić w zacisk 
hamulcowy bez smarowania i dokręcić momentem 
15 Nm.

 Dopuszczalne jest wielokrotne użycie nakrętki z 
O-ringiem.
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Rysunek 34

Rysunek 35

Strona 12

[45] Zamontować siłownik hamulcowy (410, 411) tak 
aby otwory odwadniająco-odpowietrzające 
(strzałka) znajdowały się od dołu siłownika. 

 Pozostałe otwory odwadniająco-odpowietrzające 
muszą być zaślepione.

[46] Zamontować siłownik hamulcowy (410, 411) i 
dokręcić za pomocą nakrętek (6).

 Moment dokręcenia:
M 16 x 1,5 - SW 24 M = 180 Nm (180 - 210 Nm)

[47] Sprawdzić szczelność pneumatycznych prze-
wodów hamulcowych (sprężonego powietrza). 
Przewody hamulcowe muszą być tak poprowadzo-
ne, aby nie były skręcone i nie ocierały się o inne 
elementy pojazdu.

 

Wskazówka naprawcza!

Sprawdzić funkcjonowanie i skutecz-

ność układu hamulcowego!

 

Wskazówka!

Przed montażem należy oczyścić 

powierzchnie przylegania siłownika 

hamulcowego i zacisku hamulcowego. 

Uszczelnienie (1) jak też komora tłoczy-

ska (2) siłownika hamulcowego (410) 

muszą być czyste i wolne od wilgoci.

Rysunek 36
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Strona 13

 Czas przygotowawczo-zakończeniowy (jednorazowo na pojazd): 30 min 

 Czasy naprawy podane na jeden zacisk hamulcowy:

 • wymiana zaślepki i mieszka uszczelniającego łącznie z kontrolą: 40 min 

 • wymiana zacisku łącznie z kontrolą:    60 min

 W przypadku konieczności wymiany zacisku hamulcowego należy koniecznie spisać 

 numery produkcyjne wymontowanego zacisku a także nowego montowanego zacisku 

 hamulcowego.

Skanując ten kod QR zostaniecie Państwo bezpośrednio przekierowani do dokumentacji 
akcji serwisowej TS2.

Znajdują się one w zakładce Downloads na stronie internetowej:
https://www.bpw.de/servicemassnahme-ts2

Rysunek 37

 

Ostrzeżenie!

Moment dokręcenia nakrętek kół nale-

ży skontrolować po pierwszej jeździe 

pod obciążeniem, w razie potrzeby 

dokręcić wymaganym momentem.

 

Ostrzeżenie!

Nowe tarcze hamulcowe jak też nowe 

klocki hamulcowe mają optymalną 

skuteczność hamowania dopiero po 

kilku hamowaniach.

Z tego powodu, docierając nowe 

okładziny, należy unikać długotrwałych 

hamowań jak też zbędnych gwałtow-

nych hamowań.

[48] Zamontować koła.

[49] Nakręcić nakrętki kół.

[50] Opuścić oś i dokręcić nakrętki kół wymaganym 
momentem.
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[4] Zdjąć zacisk ze wsporników.

 

Zdjąć zacisk ze wsporników.

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU!

Otwarcie komory regulatora i demon-

taż regulatora zacisku jest niedopusz-

czalne. W takim wypadku wymienić 

zacisk na nowy.

[3] Śruby prowadnic zacisku (325, 345) wykręcić za 
pomocą adaptera SW14, w zależności od wyko-
nania T12, T14, T17 lub T18 (Narzędzia specjalne: 
Walizka do naprawy zacisku BPW ECO Disc).

 W przypadku gdy jest wystarczająca ilość miejsca 
można użyć grzechotki z kluczem trzpieniowym 
sześciokątnym SW14.

 

Uwaga!

Niebezpieczeństwo przytłuczenia, 

zmiażdżenia kończyn. Przenosząc za-

cisk należy go uchwycić od zewnętrz-

nej strony, tak aby uniknąć poranienia 

palców. Nigdy nie chwytać od we-

wnątrz!

Nigdy nie opierać podnośnika o za-

cisk hamulcowy – niebezpieczeństwo 

uszkodzenia zacisku.

 

Uwaga!

NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA 

CIAŁA!!

Podczas podnoszenia i przenoszenia 

zacisku należy go zabezpieczyć przed 

upadkiem. 

Użyć wciągarki lub 

skorzystać z pomocy drugiej osoby.

Wymiana zacisku hamulcowego

[1] Wymontować klocki hamulcowe, patrz strona 3, 
punkty [13] – [17].

[2] Odkręcić pokrywy prowadnic zacisku (335) za 
pomocą adaptera (BPW nr: 02.0130.47.10 lub 
02.0130.49.10, SW14).

 

Ostrzeżenie!

Przed poluzowaniem śrub prowadnic 

zacisku należy zabezpieczyć zacisk 

przed upadkiem.

Rysunek 38

Rysunek 39

Rysunek 40



BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft · Postfach 12 80 · 51656 Wiehl, Deutschland · Telefon +49 (0) 2262 78-0 · info@bpw.de · www.bpw.de

BPW Polska Sp z o.o. ; 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 205/219, tel. +48 22 751 77 97, fax +48 22 751 77 98 ; bpw.polska@bpw.pl · www.bpw.pl

Instrukcja Serwisowa 
Wymiana zacisku hamulcowego TS2

Strona 15

[9] Prowadnice wsunąć w mieszki (354) i krawędź 
mieszków umieścić w rowku prowadnic (326, 346, 
strzałka).

[7] O-ring (355) posmarować smarem BPW ECO Disc 
Grease i osadzić w rowku (strzałka) prowadnic.

[8] Zamontować prowadnice (326, 346).

[5] W przypadku montażu nowego zacisku należy 
usunąć zaślepki ochronne (strzałka) z mieszków 
(354).

 Wskazówka: Nowe zaciski hamulcowe BPW mają 
wstępnie nasmarowane tuleje prowadnic smarem 
BPW ECO Disc Grease.

[6] Zdemontować pokrywy (335).

Rysunek 41

Rysunek 42

Rysunek 43
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Wskazówka naprawcza!

Podczas montażu zacisku należy 

zwrócić szczególną uwagę na 

właściwe osadzenie na prowadnicach: 

mieszków (354) i pierścieni (356).

[11] Zacisk hamulcowy osadzić na wsporniku osi. 
Zwrócić uwagę na wykonanie zacisku – wersja 
lewa i prawa. Strzałka na korpusie zacisku pokazu-
je kierunek obrotu koła przy jeździe do przodu.

 

Wskazówka naprawcza!

Celem uniknięcia uszkodzeń podczas 

montażu zacisku należy zwrócić uwagę 

na to czy w obszarze mieszków (354) 

jest zapewniona wystarczająca ilość 

miejsca.

[10] Nasunąć pierścienie (356) i w ten sposób zabez-
pieczyć mieszki (354) w rowkach prowadnic (326, 
346).

 

Wskazówka:

Przed zamontowaniem zacisku 

sprawdzić czy prowadnice (326, 346) 

przesuwają się swobodnie.

Rysunek 44

Rysunek 45

Rysunek 46
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Uwaga!

Śruby mocowania zacisku (325, 345) 

są jednorazowe – zdemontowane nie 

mogą być ponownie użyte!

[12] Nowe śruby zacisku (325, 345) posmarować 
smarem BPW ECO Disc Grease w obszarze 
gwintu i powierzchni łba śruby współpracującej 
z prowadnicą.

[13] Za pomocą adaptera SW14, w zależności od wy-
konania T12, T14, T17 lub T18 (Narzędzia specjal-
ne: Walizka do naprawy zacisku BPW ECO Disc) 
wkręcić śruby prowadnic. Nie dokręcać jeszcze 

ostatecznym momentem! Rysunek 47

 

Wskazówka naprawcza!

Aby zapewnić właściwą pracę zaci-

sku hamulcowego należy koniecznie 

zachować właściwą kolejność dokrę-

cania śrub prowadnic.

W pierwszej kolejności należy dokręcić 

ostatecznym momentem śrubę pro-

wadnicy długiej (oznaczenie na korpu-

sie zacisku: 1 )

[14] Śrubę prowadnicy długiej (325) (oznaczenie na 

korpusie zacisku: 1 ) dokręcić momentem:
 M = 260 Nm (250 - 270 Nm)
 lub
 150 Nm + 180° obrotu.

Rysunek 48

[15] Śrubę prowadnicy krótkiej (345) (oznaczenie na 

korpusie zacisku: 2 ) dokręcić momentem:
 M = 260 Nm (250 - 270 Nm)
 lub
 150 Nm + 180° obrotu.

Rysunek 49
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[16] Nowy o-ring (336) założyć na nową pokrywę (335) 
prowadnicy i nasunąć aż do kołnierza (strzałka).

[17] Nowe zmontowane pokrywy prowadnic (335, 
336) dokręcić za pomocą adaptera (BPW nr: 
02.0130.47.10 lub 02.0130.49.10, SW14). Zacisk 
należy przesunąć na prowadnicach w środkowy 
zakres pracy.
Moment dokręcenia:
 15 Nm (15 - 20 Nm)

[18] Sprawdzić czy zacisk przesuwa się na prowadni-
cach lekko i bez oporów.

Rysunek 50

 

Wskazówka!

Podczas montażu nowego zacisku 

należy usunąć zaślepkę otworu dla 

montażu siłownika hamulcowego! 

Należy za pomocą cienkiego 

śrubokręta przedziurawić ją w środku 

i wyciągnąć.

 Montaż klocków hamulcowych, strona 7, punkt [25].

Rysunek 51


