
Szerviz útmutató 
TS2 záró kupak és porvédő gumi cseréje
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[1] Rögzítse a járművet elgurulás ellen.

[2] Oldja az üzemi féket és szerelje le a kerekeket.

[3] Szerelje le a fékmunkahengert. Oldja mindkét
M 16 x 1,5 - LT 24 méretű csavaranyát a féknyergen.

[4] Vegye le a fékmunkahengert (410) és ideiglenesen
rögzítse biztonságosan a futóműhez.

1. ábra

2. ábra

1. oldal

[5] Ellenőrizze a fékkanalat és a féknyereg belsejét,
hogy fellehető-e korrózió.

Figyelem!

Amennyiben a fékkanál környékén, 

illetve a féknyereg belsejében korróziót 

talál, úgy a féknyerget cserélni kell.

Féknyereg cserével kapcsolatos 

információt lásd 14. oldaltól.

[6] Egy csavarhúzó segítségével távolítsa el a záróku-
pakot (370).

3. ábra
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5. ábra

6. ábra

2. oldal

4. ábra

 

Szerelési útmutatás!

Amennyiben a fék utánállító környéke 

zsírozva van, úgy nem kell ellenőrizni a 

korróziót.

[7] Ellenőrizze az utánállítót és környékét, hogy van-e 
korrózió. 

 Amennyiben nem talál korróziót, úgy folytassa az 
ellenőrzést. Tisztítsa meg az utánállító környékét.

 

Figyelem!

Amennyiben az utánállító környékén 

korróziót talál, úgy a féknyerget 

cserélni kell.

Féknyereg cserével kapcsolatos 

információt lásd 14. oldaltól.

[8] Jelölje meg egy fi lccel az utánállítót és a féknyer-
get.

[9] A féknyereg utánállítót egy villáskulccsal (LT 13), 
az óramutató járásával ellentétesen, 90°-kal állítsa 
vissza.

 Max. nyomaték: 15 Nm

 

Szerelési útmutatás!

A megengedett nyomaték túllépése 

esetén az utánállító mechanizmus 

helyrehozhatatlanul károsodhat.

Figyelem!

Ne használjon akkus vagy ütve 

csavarozót. Ezek használata jelentős 

kárt okozhat!

Ne használjon akkus 

vagy ütve csavarozót!
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7. ábra

[10] Működtesse a fékkanalat egy csavarhúzóval és 
nyomja befelé a féknyereg irányába.

[11] A fékkanál benyomott pozíciójában ellenőrizze a 
féknyereg belsejét, hogy van-e korrózió.

 

Figyelem!

Amennyiben a fékkanál környékén, 

illetve a féknyereg belsejében korróziót 

talál, úgy a féknyerget cserélni kell.

Féknyereg cserével kapcsolatos 

információt lásd 14. oldaltól.

8. ábra

[12] Végezze el az utánállító funkció ellenőrzését. 
Ehhez többször működtesse a fékkanalat (lásd [10] 
lépés).

 Megfelelő működés esetén az utánállító vissza-
mozdul a jelölés irányába.

 

Figyelem!

Amennyiben az utánállító nem mozdul, 

úgy a féknyerget cserélni kell.

Féknyereg cserével kapcsolatos 

információt lásd 14. oldaltól.

9. ábra

3. oldal

[13] Állítsa a féknyereg utánállítót egy villáskulccsal 
(LT 13), az óramutató járásával ellentétesen, 
mindaddig, amíg tappancsot teljesen vissza 
nem állította. Amennyiben szükséges, úgy kézzel 
nyomja be a tappancsot.)

 Max. nyomaték: 15 Nm

 

Szerelési útmutatás!

A megengedett nyomaték túllépése 

esetén az utánállító mechanizmus 

helyrehozhatatlanul károsodhat.

Figyelem!

Ne használjon akkus vagy ütve 

csavarozót. Ezek használata jelentős 

kárt okozhat!
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10. ábra

[14] Egy fogó segítségével távolítsa el a sasszeget 
(398) a csapszegből (396).

11. ábra

[15] Nyomja be a rugós lemezt (394) és a csapszeget 
(396) a tartó lemezzel (397) együtt távolítsa el.

12. ábra

4. oldal

 

Figyelem!

Adott esetben tartson ellen a fékbeté-

teknek, (390, 391), hogy a fékbetét 

tartóvas eltávolítása közben ne 

essenek ki a féknyeregből.

[16] Távolítsa el a fékbetét tartó vasat (395) a rugós 
lemezzel (394) együtt.
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13. ábra

[17] Vegye ki a fékbetéteket (390, 391).

14. ábra

[18] Amennyire lehetséges, nyomja be a féknyerget a 
futómű irányába. 

 Egy csavarhúzó segítségével kanalazza ki és tá-
volítsa el a porvédő gumit a nyomó lemezzel (363) 
együtt a porvédő lemezből. 
A porvédő lemezt ne távolítsa el.

 

Szerelési útmutatás!

A porvédő gumit a nyomó lemezzel 

(363) együtt teljesen ki kell szerelni a 

tartójából. 

Amenniyben a kiszerelés során a por-

védő gumi elszakadt, úgy a maradvá-

nyokat is el kell távolítani a tartóból. 

15. ábra

5. oldal

[19] Ellenőrizze a féknyereg belsejét, hogy van-e 
korrózió.

 

Figyelem!

Amennyiben a féknyereg belsejében 

korróziót talál, úgy a féknyerget 

cserélni kell.

Féknyereg cserével kapcsolatos 

információt lásd 14. oldaltól.
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17. ábra

[20] Helyezze be az új porvédő gumit a nyomó 
lemezzel (363) együtt a 02.0130.46.30 cikkszámú 
BPW szerszámba. (a porvédő gumi kifelé nézzen).

16. ábra

[21] Helyezze be a szerszámot a porvédővel (363) 
együtt a féktárcsa (380) és a takarólemez közé.

[22] Központosítsa a porvédőt a porvédő lemez 
tartójába.

18. ábra

6. oldal

[23] Nyomja kifelé a féknyerget.

[24] Helyezzen egy kart (pl. kalapácsnyél) a féknyereg 
és a féktárcsa közé, és nyomja kifelé. Így benyom-
ja a helyére a porvédőt. A féktárcsa sérülésének 
elkerülése érdekében, ne használjon éles szélű 
szerszámot.

 

Szerelési útmutatás!

A porvédő gumi hornyos részét teljesen 

be kell szerelni a porvédő lemezbe, a 

szerszám és a porvédő lemezen lévő 

tartó széle közötti rés < 0,7 mm (nyíl). 

Ügyeljen arra, hogy a tartó teljesen 

egyenes legyen.
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19. ábra

[25] Távolítsa el mindkét kopólemezt (389) a féktartó 
állványról. Tisztítsa meg a fékbetétet helyét fék-
nyeregben és a kopólemezek helyét a féktartó 
állványon, és távolítsa el a korróziót.

[26] Tisztítsa meg a kopólemezeket és a hátoldalukat 
zsírozza be, majd szerelje vissza őket a féktartó 
állványra.
Az oldalsó leszorítókkal (nyíl) rögzítse a lemezeket 
a féktartó állványokra.

 

Szerelési útmutatás!

A féktárcsára nem kerülhet zsír!

20. ábra

 

Szerelési útmutatás!

A fékbetétek beépítése előtt, győződ-

jön meg róla, hogy a porvédő gumi a 

nyomó lemezzel (363) együtt a meg-

felelő pozícióban van beszerelve a 

porvédő lemezbe.

21. ábra

7. oldal

[27] Nyomja be a féknyerget a futómű irányába és 
helyezze be a belső, aktív fékbetétet (390).

 

Szerelési útmutatás!

Tisztítsa meg, a használt, aktív fék-

betétek, kopó lemezekkel érintkező 

részét.

 

Megjegyzés:

A fékbetétek különböző vastagságú 

hátlappal rendelkeznek.

 

Szerelési útmutatás!

Egyszerre csak ugyanazon tengelyen 

cseréljen betétet! A fékbetétek besze-

relése előtt a féknyergeket teljesen 

vissza kell állítani.
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22. ábra

[29] Szerelje vissza a fékbetét tartó vasat (395) a rugós 
lemezzel együtt (394).

[30] A tartó lemezt (397) helyezze a rugós lemezre és 
addig nyomja a fékbetét tartó lemezzel együtt, míg 
a csapszeget (396) a furatba nem tudja helyezni.

[28] Nyomja kifelé a féknyerget, a jármű szélének 
irányába és helyezze be a külső, passzív 
fékbetétet (391).

23. ábra

24. ábra

8. oldal

[31] Felülről helyezze be a csapszeget (396) és a 
sasszeggel (398) rögzítse.

[32] Ezt követően győződjön meg arról, hogy a kerék, 
illetve a kerékagy, a fék felengedésekor enyhén 
forogni tud. 
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25. ábra

Holtjáték beállítása

[33] Egy villáskulcs (LT 13) segítségével, forgassa el 
az utánállítót az óramutató járásával megegyező 
irányba.

[34] Addig állítsa a féket, míg a féktárcsák holtjáték 
nélkül a féktárcsához szorulnak.

 Max. nyomaték: 15 Nm

Figyelem!

Ne használjon akkus vagy ütve 

csavarozót. Ezek használata jelentős 

kárt okozhat!

[35] Ezek után fordítsa vissza az utánállítót 90°-kal.

26. ábra

[36] Kenje be az utánállító tömítő perselyének teljes 
felületét BPW ECO Disc zsírral. 

27. ábra

9. oldal

Ne használjon akkus 

vagy ütve csavarozót!

Új záró kupak beszerelése

 A csavaros kupak összeszerelését lásd a 11. olda-
lon, [42] lépésnél.

 

Figyelem!

Az összeszereléshez az új záró 

kupakok egyikét kell felhasználni.

[37] Amennyiben nincs előszerelve, úgy helyezze be 
az O-gyűrűt (zsírozás nélkül) az új, kék záró kupak 
hornyába.

 Új, fekete záró kupak használata esetén nincs 
O-gyűrű.

zsír mentesen szerelni

Kék záró kupak 
O-gyűrűvel Csavaros kupak

Fekete záró kupak
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28. ábra

[38] Kenje be az O-gyűrű vagy fekete záró kupak külső 
részét BPW ECO Disc zsírral.

29. ábra

[39] Helyezze srégen a kupakot a furat hornyába.

30. ábra

10. oldal

[40] Helyezze a tömítő ajkakkal és O-gyűrűvel ellátott 
kupakot a furat hengeres részébe, és nyomja be, 
amíg az O-gyűrűs tömítő ajkak bele nem illeszked-
nek a furat hornyába.
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31. ábra

[41] Akkor megfelelő az illeszkedés, ha a záró kupak a 
furat közepén van, és az O-gyűrű mér nem látható. 

 

Figyelem!

Amennyiben a záró kupak nincs 

megfelelően beszerelve, fennáll an-

nak a veszélye, hogy nedvesség jut a 

féknyereg belsejébe és az utánállító 

korrodálódik. Ennek következménye-

ként a fékhatás csökkenhet vagy akár 

teljesen meg is szűnhet.

 Folytassa a [44] lépéssel.

32. ábra

[44] A fékmunkahenger (410) felszerelése előtt, kenje 
be a fékkanálon kialakított félgömbszerű kialakítást 
(nyíl) BPW ECO Disc zsírral.

 

Szerelési útmutatás!

Ne használjon molibdén-diszulfi d 

tartalmú zsírt!

33. ábra

11. oldal

Csavaros záródású kupak

[42] Győződjön meg arról, hogy az O-gyűrű megfelelő-
en illeszkedik a kupak hornyába (nyíl).

[43] Csavarja be a csavaros kupakot (LTW 21) O-gyűrű-
vel a féknyeregbe zsírozás nélkül, és húzza meg 
15 Nm-es meghúzási nyomatékkal.

 Az O-gyűrűs csavaros kupak többszöri használata 
megengedett.
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34. ábra

35. ábra

12. oldal

[45] Szerelje fel a fékmunkahengereket (410, 411). 
A kondenzvíz elvezetésére szolgáló furatoknak 
(nyilak) lefelé kell nézniük. 
Az összes többi furatnak tömítettnek kell maradnia!

[46] Szerelje fel a fékmunkahengerekre (410, 411) a 
rögzítő csavaranyákat (6).
Meghúzási nyomaték:
M 16 x 1,5 - LT 24 M = 180 Nm (180 - 210 Nm)

[47] Ellenőrizze a fékvezetékek (légfékcsatlakozók) 
szivárgását. A fékvezetékeket úgy kell elvezetni, 
hogy ne csavarodhassanak, illetve ne súrlód-
hassanak más alkatrészekhez.

 

Szerelési útmutatás!

Ellenőrizze a fékrendszer működését 

és hatékonyságát!

 

Megjegyzés!

Felszerelés előtt tisztítsa a meg a 

féknyereg és a fékmunkahenger érint-

kezési felületeit. A fékmunkahenger 

(410) tömítésének (1) és tolórúdjának 

(2) szennyeződéstől és nedvességtől 

mentesnek kell lennie.

36. ábra
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13. oldal

 Járművenkénti előkészületi idő: 30 min 

 Normaidők féknyergenként

 • Záró kupak és porvédő gumi cseréje, beleértve az ellenőrzést is: 40 min 

 • Féknyereg cseréje, beleértve az ellenőrzést is:    60 min

 Féknyereg csere esetén, meg kell adni a féknyergek régi és új gyártási dátumát 

 az adatbekérő űrlapon.

Ennek a QR-kódnak a beolvasásával közvetlenül a TS2 szervizkampány dokumentumaihoz 
jut.

Ez megtalálható weboldalunk letöltési területén: 
https://www.bpw.de/servicemassnahme-ts2

37. ábra

 

Figyelem!

A kerékanyák meghúzási nyomatékát, 

az első terhelt út után ellenőrizni kell, 

és szükség esetén le kell húzni az 

előírt értékre.

 

Figyelem!

Az új féktárcsák, illetve fékbetétek 

csak néhány fékezés után fejtik ki 

optimális fékhatásukat.

Emiatt használjon új fékbetétet, hogy 

elkerülje a hosszadalmas és szükség-

telenül erős fékezéseket.

[48] Szerelje fel a kerekeket.

[49] Szerelje fel a kerékanyákat.

[50] Engedje le a tengelyt, és húzza le a kerékanyákat 
az előírt meghúzási nyomatékra.
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14. oldal

[4] Vegye le a féknyerget a féktartó állványról.

 

Figyelem!

SÉRÜLÉS VESZÉLY!

Ne bontsa meg, és ne szerelje szét a 

féknyerget.

Csak csere-féknyerget használjon.

[3] A kivitelnek megfelelően T12, T14, T17 vagy T18 
(ECO Disc szerszámos táska), szerelje ki az adap-
ter (LT 14) segítségével a csavarokat (325, 345).

 Amennyiben van elegendő hely, egy racsnis 
dugókulcs (LT 14) is használható.

 

Figyelem! 

SÉRÜLÉS VESZÉLY!

A féknyerget csak kívülről fogja meg. 

Soha ne tegye ujjait a féknyereg és a 

féktartó közé!

Soha ne rögzítsen emelőeszközt a 

fékbetét tartó lemezhez, mert az 

megsérülhet.

 

Figyelem! 

SÉRÜLÉS VESZÉLY!

A féknyerget leszereléskor leesés ellen 

biztosítani kell.

Segítségként használjon emelőeszközt 

vagy kérje egy másik személy segítsé-

gét.

Cserélje ki a féknyerget

[1] Szerelje ki a fékbetéteket, lásd 3. oldal, 
[13] - [17] lépés.

[2] Az adapter (BPW cikkszám: 02.0130.47.10 
vagy 02.0130.49.10, LT 14) segítségével távolítsa 
el a csúszkaház záró kupakjait (335).

 

Figyelem!

A csavarok meglazítása előtt biztosítsa 

a féknyerget leesés ellen.

38. ábra

39. ábra

40. ábra
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15. oldal

[9] Helyezze be a porvédő gumi harmonikákat (354) a 
csúszkák hornyaiba (326, 346, nyíl).

[7] Kenje be az O-gyűrűt (355) BPW ECO Disc zsírral 
és helyezze be az úszó csúszka hornyába (nyíl).

[8] Építse be a csúszkákat (326, 346).

[5] Távolítsa el a csere-féknyeregből a porvédők vé-
dődugóit (354).

 Megjegyzés: A csere-féknyergek BPW ECO Disc 
zsírral elő vannak zsírozva.

[6] Távolítsa el a zárókupakokat (335).

41. ábra

42. ábra

43. ábra
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16. oldal

 

Szerelési útmutatás!

A féknyereg felszerelésekor ügyeljen 

arra, hogy a porvédő gumi harmoni-

ka (354) és a gyűrű (356) megfelelően 

illeszkedjen a csúszkára.

[11] Helyezze a féknyerget a féktartó állványra. 
Figyeljen, hogy balos vagy jobbos kivitel-e. 
A féknyergen lévő nyíl jelzi a kerék forgási irányát.

 

Szerelési útmutatás!

A sérülések elkerülése miatt, a féknye-

reg felhelyezésekor ügyeljen arra, hogy 

elegendő hely maradjon a porvédőknél 

(354).

[10] A gyűrű felhelyezésével rögzítse a porvédő gumi 
harmonikát (354) a vezetőcsapok (326, 346) 
hornyába.

 

Megjegyzés:

A féknyergek felszerelése előtt 

ellenőrizze a csúszkák (326, 346) 

mozgását.

44. ábra

45. ábra

46. ábra
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17. oldal

 

Figyelem!

A már használt csavarokat (325, 345) 

nem szabad újra felhasználni!

[12] Vigyen fel BPW ECO Disc zsírt az új csavarok (325, 
345) menetére és a csavarfej felfekvő felületére.

[13] A kivitelnek megfelelően T12, T14, T17 vagy T18 
(ECO Disc szerszámos táska), szerelje be a csava-
rokat az adapter (LT 14) segítségével, és ne húzza 

meg!

47. ábra

 

Szerelési útmutatás!

A fék működéséhez elengedhetetlen, 

hogy a fi x csúszkát (féknyergen 

1-essel jelölve) húzzuk le először az 

előírt meghúzási nyomatékra.

[14] Húzza le a fi x csúszkát (325) az alábbi meghúzási 
nyomatékra:
 M = 260 Nm (250 - 270 Nm)
vagy
 150 Nm + 180° elfordulási szög.

48. ábra

[15] Húzza le az úszó csúszkát (345) (féknyergen 
2-essel jelölve) az alábbi meghúzási nyomatékra:
 M = 260 Nm (250 - 270 Nm)
vagy
 150 Nm + 180° elfordulási szög.

49. ábra
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18. oldal

[16] Nyomja rá az új O-gyűrűt (336) ütközésig (nyíl) egy 
új záró kupakra (335).

[17] Szerelje be az adapter (BPW cikkszám: 
02.0130.47.10 vagy 02.0130.49.10, LT 14) segítsé-
gével csúszkaház új, előszerelt zárókupakjait.

 Ehhez, pozícionálja a féknyerget a féktárcsához 
képest középre.
Meghúzási nyomaték: 15 Nm (15 - 20 Nm)

[18] Ellenőrizze, hogy a féknyereg könnyen moz-
gatható-e.

50. ábra

 

Megjegyzés!

Távolítsa el az új féknyeregből a 

záródugót! Egy vékony csavarhúzóval 

szúrja ki a dugó közepét, és kanalazza 

ki a féknyeregből.

 Folytassa a fékbetétek beépítésével, 7. oldal, 
[25] lépés.

51. ábra




