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1 Identifi carea produselor

1.1 Plăcuță de fabricație BPW - osii
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Exemplu:

H S F A H 9010 -15 ECO

Seria osiei Corpul osiei Frână Pneuri

H H..
SN 420 20" - 24"

R R..

KH KH..

SN 360 19,5"
KM KM..

KR KR..

KRD KRD

NH NH..

SN 300 15" / 17,5"NR NR..

NRD NRD..

B pentru anvelope în formație simplă, roți cu deport

S pentru anvelope în formație simplă, roți fără deport

Z pentru anvelope duble

I
Centre de roată pentru jante TRILEX, anvelope în formație 
simplă

IZ Centre de roată pentru jante TRILEX, anvelope duble

F
Bulon de roată M 22 x 1,5 fără piulițe pentru roată;
Piulițe de roată pentru centrarea separată a roții prin piulițe 
cu gât sferic sau prin orifi ciul median

M pentru centrare prin orifi ciul median

A cu butuc din aluminiu

H pentru cilindri de frână suspendați
 6006 

până la

 20010

Sarcina pe osie în kg + numărul bolțurilor de roată per 
butuc

-15 Corpul osiei - grosimea peretelui, de ex. 15 mm

-1 Execuția locașului pentru butuc (de ex.. 14 t)

/3
Element din aluminiu de fi xare a roții - 10 bolțuri de roată, 
cerc gradat 335 mm

ECO Plus 3 Osia remorcii cu unitate ECO Plus 3

ECO Plus 2 Osia remorcii cu unitate ECO Plus 2

ECOPlus Osia remorcii cu unitate ECOPlus

ECO-MAXX Osie de remorcă cu greutate optimizată și cu unitate ECO

ECO Osia remorcii cu unitate ECO

MAXX
Osie de remorcă cu greutate optimizată și cu sistem de 
butuc obișnuit

 

 Explicații privind osiile tip BPW (extras) 1.2
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1 Identifi carea produselor

1.2 Explicațiile privind numerele pieselor (extras)

Exemplu:

30. 38. 743. 000

Tip de osie

20.

Osia remorcii fără componente ale agregatului

21.

22.

24.

25.

27.

29.

30.

31.

Sarcina pe osie Rulment cu role conice Generație lagăr

06. 6500 kg 33116 / 32310

montare obișnuită în lagăr

08. 8000 - 9000 kg 33116 / 32310

09. 8000 - 9000 kg 33116 / 32310

10. 10000 - 12000 kg 33118 / 32313

14. 13000 - 14000 kg 32219 / 33215

16. 16000 - 18000 kg 32222 / 33214

20. 20000 kg 32224 / 32316

36. 6500 kg 33116 / 32310

Unitate ECO
38. 8000 - 9000 kg 33116 / 32310

40. 10000 - 12000 kg 33118 / 32313

44. 13000 - 14000 kg 32219 / 33215

48. 8000 - 9000 kg 33118 / 33213
Unitatea ECOPlus

50. 10000 -12000 kg 33118 / 33213

56. 6500 kg 33118 / 33213

Unitatea ECO Plus 2
57. 8000 - 9000 kg 33118 / 33213

58. 8000 - 9000 kg 33118 / 33213

59. 8000 - 9000 kg 33118 / 33213

65. 6400 kg 33215 / 32310 montare obișnuită în lagăr

66. 6500 kg 33118 / 33213

Unitatea ECO Plus 368. 8000 - 9000 kg 33118 / 33213

70. 10000 - 12000  kg 33118 / 33213
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Exemplu:

30. 38. 743. 000

Frână pe roată Dimensiuni

10. SN 3015 BPW 95 închis Ø 300 x 150

Saboți de frână cu rolă 
secționată (BPW 95)

11. SN 3020 BPW 95 închis Ø 300 x 200

20. SN 3620 BPW 95 închis Ø 360 x 200

30. SN 4212 BPW 95 închis Ø 420 x 120

31. SN 4218 BPW 95 închis Ø 420 x 180

32. SN 4220 BPW 95 închis Ø 420 x 200

592. SN 3015 HWG închis Ø 300 x 150 Saboți de frână cu rulmenți 
cu semicarcasă începând din 
anul de fabricație 1990596. SN 3020 HWG închis Ø 300 x 200

501. SN 3015 BPW 95 închis Ø 300 x 150
Saboți de frână cu rolă 
secționată (BPW 95)502. SN 3020 BPW 95 închis Ø 300 x 200

505. SN 3015 BPW 95 închis Ø 300 x 150

542. SN 3616 închis Ø 360 x 160

546. SN 3620 închis Ø 360 x 200

551. SN 3616 BPW 95 închis Ø 360 x 160 Saboți de frână cu rolă 
secționată (BPW 95)552. SN 3620 BPW 95 închis Ø 360 x 200

790. SN 4212-2 HWG deschis Ø 420 x 120

794. SN 4212-2 HWG închis Ø 420 x 120

710. SN 4218-2 HWG deschis Ø 420 x 180

714. SN 4218-2 HWG închis Ø 420 x 180

718. SN 4220-2 HWG deschis Ø 420 x 200

723. SN 4220-2 HWG închis Ø 420 x 200

739. SN 4222-2 HWG închis Ø 420 x 220

741. SN 4212 BPW 95 închis Ø 420 x 120

Saboți de frână cu rolă 
secționată (BPW 95)

743. SN 4218 BPW 95 închis Ø 420 x 180

744. SN 4220 BPW 95 închis Ø 420 x 200

745. SN 4222 BPW 95 închis Ø 420 x 220

000 Număr curent 000 - 999
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2 Diagramă descompusă
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Rulmenți convenționali roată cu butuc
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2 Denumirea

Poz. Denumirea

28 Placă de susținere a rulmentului
190 Placă de bază
410 Cilindru de frână

Rulmentul arborelui de frână

Poz. Denumirea

210 Bucșă
214 Niplu de ungere a conului
215 Capac de protecție
220 Suport de lagăr
221 Suport de lagăr, pentru niplul de ungere
225 Bucșă cu bile
227 Niplu de ungere a conului
230 6kt-șurub
231 Șaibă Grower
232 6kt-piuliță / piuliță de siguranță
240 Ax cu camă al frânei, stânga
241 Ax cu camă al frânei, dreapta
250 Inel de siguranță
252 Inel
254 Inel
255 Garnitură inelară (negru)
256 Garnitură inelară (verde)
258 Inel de etanșare 
260 Bucșă
260 Inel de siguranță
262 Șaibă 
266 Indicator de uzură a plăcuțelor de frână
268 Piuliță de siguranță 
270 Inel de etanșare 
271 inel de etanșare
272 Inel de etanșare
274 Clemă de fi xare

Dispozitiv de reglare a sistemului de 

pârghii 

Poz. Denumirea

280 Dispozitiv de reglare a sistemului de pârghii
283 Capac
284 Niplu de ungere a conului 
285 Tablă profi lată
286 Tablă profi lată
288 6kt-șurub
289 Piuliță de siguranță
295 Arc de tracțiune

Saboți de frână

Poz. Denumirea

325 Inel de siguranță tip cârlig (clema C)
330 Sabot de frână cu garnitură
345 Rolă
346 Bolț
348 Ring
350 Plăcuță de frână (10 nituri)
351 Plăcuță de frână (8 nituri)
357 Nit
363 Arc de tracțiune
365 Arc de tracțiune (SN 3616)
366 Placă (SN 3616)
367 Arc de tracțiune (cârlig) 
368 Arc de tracțiune (ureche) 

Locaș pentru butuc de roată

ECO Plus 3

Poz. Denumirea

380 Tambur de frână
421 Inel de amortizare (10 - 12 t)
422 Inel de etanșare a arborelui
424 Garnitură inelară (10 - 12 t)
430 Rulment cu role conice
432 Garnitură / cartuș de unsoare
435 Butuc
437 Inel de siguranță
438 Inel de siguranță
441 Rulment cu role conice
445 Disc
446 Piuliță de osie
448 Inel de siguranță tip cârlig
449 Pană de asigurare
459 Garnitură inelară
460 Capsulă

ECO Plus 2

Poz. Denumirea

380 Tambur de frână
422 Inel de etanșare a arborelui ECO Seal
430 Rulment cu role conice
432 Cartuș de unsoare
435 Butuc
437 Inel de siguranță
438 Inel de siguranță
441 Rulment cu role conice
446 Șurubul osiei cu disc dințat 
448 Inel de siguranță tip cârlig
449 Pană de asigurare
459 Garnitură inelară
460 Capsulă (baionetă)
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ECOPlus

Poz. Denumirea

380 Tambur de frână
421 Inel de amortizare
422 Inel de etanșare a arborelui ECO Seal
423 Inel (inel de rulare)
424 Garnitură inelară
428 Garnitură de murdărie grosieră
430 Rulment cu role conice
431 Tablă de acoperire (tablă de captare a unsorii)
432 Garnitură
435 Butuc
437 Inel de siguranță
438 Inel de siguranță
440 Inel de amortizare
441 Rulment cu role conice
445 Disc
446 Piuliță de osie
448 Inel de siguranță tip cârlig
449 Pană de asigurare
460 Capsulă

ECO

Poz. Denumirea

380 Tambur de frână
421 Inel de amortizare
422 Inel de etanșare a arborelui
423 Inel
424 Garnitură inelară
428 Garnitură de murdărie grosieră
430 Rulment cu role conice
431 Tablă de acoperire (tablă de captare a unsorii)
435 Butuc
436 Știft crestat
437 Inel de siguranță
438 Inel de siguranță
440 Inel de amortizare
441 Rulment cu role conice
445 Șaibă
446 Piuliță de osie
448 Inel de siguranță tip cârlig
449 Bolț
460 Capsulă

Locaș pentru butuc obișnuit

Poz. Denumirea

380 Tambur de frână
390 Șurub Trilex
392 Piuliță de fi xare
420 Inel de amortizare
422 Inel de etanșare a arborelui (seria constructivă N)
422 Inel (nylon)
423 Inel (nylon)

430 Rulment cu role conice
431 Tablă de acoperire (tablă de captare a unsorii)
435 Butuc
435 Roată Trilex
436 Știft crestat
441 Rulment cu role conice
445 Disc
446 Piuliță de osie
447 Șplint
460 Capsulă

Fixare roată

Poz. Denumirea

472 Bulon de roată
474 Piuliţă de fi xare
476 Bucșă
477 Inel de centrare
478 Inel de siguranţă (Grower)
479 Piuliță pentru roată

Table de acoperire

Poz. Denumirea

501 Tablă de acoperire, stânga sus
502 Tablă de acoperire, stânga jos
503 Tablă de acoperire, dreapta sus
504 Tablă de acoperire, dreapta jos
508 Arc de tracțiune pentru tabla de acoperire
510 Șurub cu bridă
513 Manșon de trecere a cablului
517 Garnitură
520 Bușon

ABS

Poz. Denumirea

540 Bloc (suport pentru senzori)
542 Suport pentru senzori
543 Suport pentru senzori
551 Șurub de siguranță
560 Inel (rotor cu poli)
564 Colier
570 Senzor
571 Bucșă pentru ABS
584 Inel de siguranță tip cârlig
585 Suport pentru ștecăr cu senzori
586 Suport pentru ștecăr cu senzori
587 Șaibă evantai
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3 Prevederi și instrucțiuni de siguranță

3.1 Prevederi de siguranță

• Toate lucrările trebuie efectuate de personalul specializat, în ateliere specializate și autorizate, care dispun de 
 cunoșțințele, respectiv de echipamentele necesare efectuării lucrărilor. Lucrările de reparații și de mentenanță 
 trebuie efectuate de mecanicii auto specializați, cu experiență în repararea remorcilor și semiremorcilor. 
 Repararea frânelor trebuie realizată numai de personalul de specializat în sisteme de frânare.

• Respectați prevederile locale privind siguranța.

• Se vor respecta prevederile privind exploatarea și de service, precum și instrucțiunile de siguranță ale 
 producătorului autovehiculului, respectiv ale producătorilor componentelor auto respective.

• Șlefuirea plăcuțelor de frână generează un praf foarte fi n granulat, care poate provoca leziuni pulmonare. 
 Prin urmare, trebuie purtate măști de protecție pentru a evita inhalarea prafului de frână nociv.

• Pentru curățare utilizați aparate prescrise de spălare a prafului sau aspiratoare, în niciun caz nu utilizați aer 
 comprimat sau alte dispozitive de înaltă presiune.

• Asigurați ventilația adecvată la locul de muncă.

• În cazul lucrărilor de reparații, autovehiculul trebuie asigurat împotriva deplasării. Respectați instrucțiunile de 
 siguranță aplicabile lucrărilor de reparații efectuate la autoutilitare, în special prevederile de siguranță privind 
 ridicarea și asigurarea autovehiculului.

• În timpul lucrărilor de reparație, trebuie să se asigure că frâna nu poate fi  acționată accidental. 
 Frâna trebuie să fi e în stare deschisă.

• Lucrările de reparație trebuie efectuate numai purtând îmbrăcăminte de protecție (mănuși, încălțăminte de 
 protecție, ochelari de protecție etc.) și uneltele recomandate.

• În cazul lucrărilor de reparații la frână în afara autovehiculului, osia trebuie să fi e bine fi xată într-un dispozitiv
 de ex. menghină.

• Utilizați numai unealta recomandată.

• În cazul lucrărilor cu componente grele (tamburi de frână sau la demontarea frânelor respectiv la montaj) 
 persoana care realizează lucrările trebuie ajutată de un al doilea muncitor califi cat. 

• Înainte de a fi  deschise, toate țevile și componentele trebuie să nu se afl e sub presiune.

• După fi ecare reparație, trebuie să se realizeze o verifi care a funcționării sau o cursă de probă, pentru a garanta 
 funcționarea corespunzătoare a frânelor. Noii tamburi, resp. noile plăcuțe de frână asigură efectul optim de 
 frânare doar după câteva frânări. Evitați frânarea violentă.

• Toate componentele înlocuite trebuie revalorifi cate sau eliminate la deșeuri conform prevederilor privind 
 protecția. mediului, legilor și prevederilor aplicabile.

• În funcție de utilizarea vehiculului, este necesară efectuarea la intervale regulate a unui control vizual al grosimii 
 rămase a plăcuței de frână (consultați pagina 38) și al stării tamburilor de frână (consultați pagina 39). 

• Șuruburile și piulițele trebuie strânse aplicând cuplul de strângere recomandat.
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În acest manual pentru ateliere, diferitele instrucțiuni de siguranță sunt marcate cu o pictogramă și un cuvânt de 
semnalizare. Cuvântul de semnalizare descrie gravitatea pericolului.

 Pericol!  Pericol imediat, care pune în pericol viața și sănătatea persoanelor 
    (vătămări grave sau deces).

 Avertisment!  Pericol care poate amenința viața și sănătatea persoanelor 
    (vătămări grave sau deces).

 Atenție!  Situație posibil periculoasă (vătămări ușoare sau daune materiale).

 Indicație de reparație!  Avertisment de daune materiale sau pe cale de consecință, dacă nu se 
    respectă aceste indicații.

 Indicație!  Sfaturi de utilizare și alte informații utile speciale.

 Obligație  Nu este permisă utilizarea unei chei de impact. Utilizarea ar cauza pagube 
    considerabile!

Pentru a menține siguranța funcțională și în trafi c a autovehiculului, realizați lucrările de întreținere conform interva-
lelor recomandate. 

Cu remedierea defi ciențelor stabilite sau înlocuirea componentelor uzate trebuie însărcinată o reprezentanță service 
BPW sau un partener de service direct BPW, dacă în compania proprietarului autovehiculului nu există personalul 
de specialitate corespunzător, care să dispună de echipamentele tehnice necesare și de manualele pentru ateliere 
sau de autorizația ofi cială pentru verifi cările intermediare resp. pentru verifi cările speciale ale frânelor.

La montarea pieselor de schimb se recomandă imperios să se folosească numai piese originale BPW. 

Componentele aprobate de BPW pentru osiile remorcilor și ansamblurilor cu osii trebuie supuse în mod 

regulat unor verifi cări speciale. BPW nu își asumă răspunderea pentru aceste produse. 

BPW nu poate aprecia dacă fi ecare produs străin individual poate fi  folosit fără riscuri pentru siguranță în 

osiile pentru remorci și ansamblurile cu osii marca BPW; acest principiu este valabil chiar dacă un organism 

de verifi care autorizat a acceptat produsul.

La utilizarea unor piese de schimb diferite de piesele originale BPW în cadrul lucrărilor acoperite de 

garanție, garanția își va pierde valabilitatea.

 

 Instrucțiuni de siguranță 3.2
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4 Cuplurile de strângere

Poz. Denumirea
Filet / 

deschiderea cheii
Cuplurile de strângere

460 Capace de butuc
conform cuplului de strângere imprimat pe 
suprafața cheii capsulei resp. 

Formă BPW: capsulă din oțel pentru butuc ECO Plus 3

Formă BPW: capsulă din oțel pentru butuc ECO Plus 2

Formă BPW: capsulă din oțel pentru butuc ECOPlus

  8 - 12 t

Formă BPW: capsulă din oțel pentru butuc ECO
  6,5 - 14 t

Formă BPW: capsulă din oțel pentru lagăre 
convenționale 6,5 - 9 t
  10 - 12 t
  13 - 14 t
  16 - 18 t

Formă BPW: capsulă din aluminiu 6 - 12 t

Octagonal: capsulă din oțel 13 - 20 t

SW 110

Închizătoare tip 
baionetă

SW 110

SW 110 / SW 120

SW 95
SW 110
SW 120
SW 140

SW 110

SW 120

M = 350 Nm

consultați pagina 29

M = 800 Nm

M = 800 Nm

M = 500 Nm
M = 500 Nm
M = 800 Nm
M = 350 Nm

M = 350 Nm

M = 700 Nm

474 Piulițele de fi xare ale bolțurilor de roată (partea 
tamburului)

M 20 x 1,5 / SW 30
M 22 x 2 / SW 32

M = 300 Nm (280 - 330 Nm)
M = 400 Nm (370 - 440 Nm)

409 Piulițe de fi xare pentru șuruburi cu cap hexagonal 
(roată Trilex)

M 20 - 8.8 / SW 27
M 20 - 10.9 / SW 27

M = 335 Nm (320 - 350 Nm)
M = 450 Nm (430 - 470 Nm)

446 Piuliță de osie / șurub de osie consultați paginile 
25, 28, 31, 32, 34

479 Piuliță pentru roată consultați pagina 36

410,
411

Piuliță de fi xare cilindri de frână M 16 x 1,5 / SW 24 M = 180 Nm (180 - 210 Nm)

Racorduri de aer comprimat pe cilindrul de frână M 16 x 1,5 / SW 24 M = 45 Nm

Șurub al frânei cu arc pe cilindrul multifuncțional M = 40 Nm (30 - 50 Nm)

268 Piuliță de fi xare pentru dispozitivul de reglare a siste-
mului de pârghii

M 22 x 1,5 / SW 32 M = 120 Nm

510 Șuruburile de siguranță ale tablelor de acoperire M 10 / SW 13 M = 43 Nm

551 Șurub autofi letant pentru suportul de senzori M 8 / SW 13 M = 25 Nm

232,
289

Piuliță de fi xare suport de lagăr
Piuliță hexagonală suport de lagăr

M 8 / SW 13
M 8 / SW 13

M = 28 Nm
M = 23 Nm
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 Uneltele speciale  5

Nr. crt. Denumirea Schița uneltei Folosirea uneltei

1 Cheie tubulară pentru capsule de roată 
(formă BPW)

Codul de articol BPW:

03.364.29.02.0 SW 95
03.364.29.03.0 SW 110 ECO Plus 3
   ECO
03.364.29.05.0 SW 140

2 Cheie pentru capsule de roată 
(formă plată / formă BPW)

Codul de articol BPW:

03.339.04.03.0 SW   95
03.339.05.09.0 SW 140

03.339.05.04.0 SW 110 ECO Plus 3 /
03.339.05.08.0*   ECOPlus

03.339.05.02.0* SW 120 ECO Plus 2

* curbat

3 Cheie pentru capsule de roată 
(formă plată / octogonal)

Codul de articol BPW:

03.339.05.07.0 SW 120
03.339.05.03.0 SW 130

4 Cheie tubulară pentru piulițele osiei
(formă BPW)

Codul de articol BPW:

03.364.20.03.0 SW 65
03.364.24.03.0 SW 80
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5 Uneltele speciale

Nr. crt. Denumirea Schița uneltei Folosirea uneltei

5 Cheie tubulară pentru piulițele osiei

Codul de articol BPW:

03.364.20.02.0 SW 65
03.364.24.02.0 SW 80
03.364.25.03.0 SW 85

6 Cheie tubulară pentru piulițele osiei

Codul de articol BPW:

03.364.25.01.0 SW   85
03.364.26.02.0 SW 100

7 Cheie tubulară pentru piulițele osiei

Codul de articol BPW:

05.364.26.05.0 SW   95 ECO Plus 3 / 
  ECOPlus

8 Cheie tubulară pentru piulițele osiei

Codul de articol BPW:

03.364.18.02.0 SW 46 ECO Plus 2

9 Dispozitiv de extragere pentru rulment cu 
role conice pentru osii 6,5 - 14 t 

Codul de articol BPW:

02.0125.10.00 
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Nr. crt. Denumirea Schița uneltei Folosirea uneltei

10 Capsulă demontabilă

Codul de articol BPW:

05.012.26.03.0 SW   95 M 115 x 2
05.012.27.05.0 SW 110 M 125 x 2
05.012.28.03.0 SW 120 M 150 x 2

05.012.27.02.0 SW 120 M 135 x 3
05.012.28.01.0 SW 120 M 155 x 3
05.012.29.01.0 SW 130 M 180 x 3

Comandă separată a șurubului 

Codul de articol BPW:

02.5026.70.80 M 22 x 100

11 Dorn de presat complet pentru cuzineți
(ax cu camă al frânei și bolț de frână)

Codul de articol BPW:

05.001.04.04.0

12 Unelte de inserție pentru introducerea inele-
lor exterioare ale rulmenților cu role conice

Codul de articol BPW:  Rulment cu role 
conice:

15.003.20052 Ø 138 32314
15.005.20052 Ø 100 32310
15.006.20052 Ø 202 32224

15.007.20052 Ø 188 32222
15.008.20052 Ø 160 32219
15.011.20052 Ø 142 33118

15.011.20052 Ø 142 33217
15.012.20052 Ø 123 33116
15.013.20052 Ø 113 33213

15.014.20052 Ø 123 33215
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5 Uneltele speciale

Nr. crt. Denumirea Schița uneltei Folosirea uneltei

13 Unelte de inserție pentru introducerea inele-
lor de rulare ale etanșării butucilor ECO

Codul de articol BPW: inel de rulare:

16.005.22111 Ø 139 02.5683.62.00
16.014.22111 Ø 159 02.5683.63.00
16.020.22111 Ø 157 02.5683.80.00

14 Dispozitiv auxiliar de montaj rotor cu poli

Codul de articol BPW:

16.020.22953 ECOPlus 8 - 9 t

15 Dispozitiv auxiliar de montaj rotor cu poli

Codul de articol BPW:

16.038.22953 ECO Plus 3

16 Dușuri cu unsoare pentru umplerea cu 
unsoare a rulmenților cu role conice

Codul de articol BPW:  Rulment cu role 
conice:

99.00.000.9.54  33116 / 32310
99.00.000.9.55  33118 / 33213

Set complet, incl. adaptor pentru niplul de 
ungere plat
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Nr. crt. Denumirea Schița uneltei Folosirea uneltei

17 Dispozitiv de extragere pentru ECO Plus 2 

Codul de articol BPW:

05.001.05.07.0 

18 Dispozitiv de extragere pentru dispozitivul 
de reglare a sistemului de pârghii

Codul de articol BPW:

02.4306.15.00
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6 Lucrări de lubrifi ere și întreținere

Lucrări de lubrifi ere

Prezentare de ansamblu

Descrieri amănunțite la paginile 24 până la 35

 Ungeți cu unsoare durabilă specială ECO-LiPlus
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1 Rulmentul arborelui de frână, exterior și interior

 Utilizare On-Road 1

 Utilizare Off -Road 1

 în afara Europei 1

2 Dispozitiv de reglare a sistemului de pârghii manual 2

Dispozitiv automat de reglare a sistemului de pârghii
ECO-Master

Utilizare On-Road 2

Utilizare Off -Road 2

în afara Europei 2

3 Înlocuiți unsoarea pentru locașul pentru butucul de 
roată, verifi cați rulmenții cu role conice și inelul de 
etanșare a arborelui cu privire la uzură.
Unitate ECO Plus 3, ECO Plus 2 și ECOPlus:

Utilizare On-Road 3

Utilizare Off -Road 3

  în afara Europei Utilizare On-Road 3

  în afara Europei Utilizare Off -Road 3

Unitatea ECO 3

  în afara Europei 3

Locaș pentru butuc obișnuit 3
1) După o lungă durată de inactivitate, înaintea punerii în funcțiune acționați dispozitivul de reglare a sistemului de pârghii și ungeți 

   rulmentul arborelui de frână.
2) Ungeți proporțional mai des, în cazul utilizării mai intense (de ex. Off -Road, curățare frecventă cu dispozitive de curățare de înaltă presiune).

Pentru pozițiile 1  până la 2  este permisă conectarea la un sistem de lubrifi ere centrală de înaltă presiune capabil să 
transporte un lubrifi ant special de durată lungă din clasa de consistență 2-3. Nu este permisă utilizarea de unsori fl uide!
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Lucrări de întreținere

Prezentare de ansamblu

Descrieri amănunțite la paginile 36 până la 45

 Lucrări de întreținere
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1 Verifi cați stabilitatea piulițelor pentru roată. 1  

1)

2 Verifi cați jocul de slăbire a frânei la dispozitivele manuale de reglare a 
sistemului de pârghii, dacă este cazul reglați la 10 - 12 % din lungimea 
manetei de frână conectate și acționați manual sau cu 0,5 - 0,8 bari. (Nu 
se aplică la dispozitivele automate de reglare a sistemului de pârghii).

2

- Verifi cați anvelopele cu privire la uzura neuniformă, dacă este cazul ajus-
tați presiunea aerului conform instrucțiunilor producătorului. -

3 Verifi cați grosimea plăcuțelor de frână. Grosimea plăcuțelor reziduale 
min. 5 mm (SN 300 min. 7 mm). 3

4 Verifi cați tamburul de frână, formarea de fi suri și diametrul interior. 4

5 Verifi cați stabilitatea capsulelor (nu se aplică la osiile ECO Plus 3, 
ECO Plus 2 și ECOPlus). 5

°
Control vizual, verifi cați toate componentele și cordoanele de sudură pen-
tru a identifi ca eventualele defecțiuni și semne de uzură. °  

3)

°
6 Verifi carea funcționării dispozitive automate de reglare a sistemului de 

pârghii 6  

3)

6

7 Verifi cați jocul rulmenților butucului de roată, dacă este cazul reglați-l ulterior.

Unitate ECO Plus 3, ECO Plus 2 și ECOPlus 7

Unitate ECO, locaș pentru butuc obișnuit 7

1) După prima deplasare cu încărcătură și după fi ecare schimbare a roților.
2) Proporțional mai des, în cazul utilizării mai intense (de ex. off -road, frânare mai intensă).
3) În cazul utilizării în afara Europei

Indicație: Componentele care prezintă defecte din cauza fi xării necorespunzătoare trebuie eventual înlocuite după 
verifi carea de către atelierul de service BPW.
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 Dispozitiv automat de reglare a sistemului de 

pârghii ECO-Master

– anual și la fi ecare schimbare a plăcuțelor de 
 frână în cazul utilizării On-Road –
– semestrial în cazul utilizării Off -Road și 
 în afara Europei –

 Îndepărtați capacul de închidere din cauciuc. 
Ungeți cu unsoare durabilă specială ECO-LiPlus 
(80 g) până când șurubul de reglare iese sufi cientă 
unsoare nouă.

 Apăsați în jos manșonul de cuplare. Rotiți înapoi 
șurubul de reglare cu cheia inelară cca o rotație. 
Acționați de mai multe ori manual maneta de frână. 
Ajustarea ulterioară trebuie să aibă loc fără proble-
me. Dacă este necesar, repetați de mai multe ori.
Ungeți încă o dată cu unsoare durabilă specială 
BPW ECO-LiPlus. 

 Reglați frâna, consultați pagina 124.
 Montați capacul de închidere. 

2  Dispozitiv de reglare a sistemului de pârghii 

(manual)

– trimestrial –

 Lubrifi ați niplul de ungere cu lubrifi ant special de 
durată lungă BPW ECO-LiPlus, până când iese 
lubrifi ant proaspăt.

6 Lucrări de lubrifi ere și întreținere

 Lucrări de lubrifi ere

Indicație: După curățarea autovehiculului cu dispozitive 
 de curățare de înaltă presiune, trebuie lubrifi -
 ate din nou toate punctele de lubrifi ere.

1  Rulmentul arborelui de frână, exterior și interior

– anual și la fi ecare schimbare a plăcuțelor de 
 frână în cazul utilizării On-Road –
– semestrial în cazul utilizării Off -Road și 
 în afara Europei –

 Asigurați autovehiculul împotriva rulării.

Eliberați frâna de picior și frâna de mână.

 Lubrifi ați rulmentul arborelui de frână prin inter-
mediul niplului de ungere cu unsoare durabilă 
specială BPW ECO-LiPlus, până când iese unsoare 
proaspătă din rulmenți. 

 

Indicație de reparație!

Nu este permisă utilizarea altor unsori!
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3  Înlocuiți unsoarea pentru locașul pentru butu-

cul de roată

 Unitatea ECO Plus 3

 – prima dată după 5 ani în cazul utilizării on-road 
 resp. la fi ecare 3 ani în cazul utilizării off -road în 
 Europa, după aceea în funcție de condițiile de 
 utilizare, minumum la fi ecare 3 ani –
– la fi ecare 2 ani în cazul utilizării on-road resp. în 
 fi ecare an iîn cazul utilizătii off -road în afara 
 Europei –

 Curățați temeinic rulmenții cu role conice (de ex. 
motorină), uscați-i și verifi cați-i cu privire la reutili-
zare. Înlocuiți inelul de etanșare a arborelui.

 (Recomandare: înlocuiți rulmenții cu role conice 
după 5 ani în cazul utilizării on-road și după 3 ani 
în cazul utilizării off -road.)

 Adăugați unsoare durabilă specială BPW ECO-LiPlus 
în ambii rulmenți cu role conice în spațiile libere 
dintre rolele conice și colivie (pentru a afl a cantita-
tea de unsoare consultați fi gura de pe pagina 26). 
Ungeți cu cantitatea rămasă în inelele exterioare ale 
rulmentului butucului. 

 Curățați suporturile lagărelor fuzetei cu o cârpă 
din microfi bră (trebuie să fi e metalice și lucioase, 
uscate și fără grăsimi) și aplicați Castrol White T 
în strat subțire și pe întreaga suprafață utilizând 
o perie din microfi bre. După aplicare, rămânerea 
suprafețelor lucioase, metalice este interzisă. 
Castrol White T nu trebuie diluat.

 Montați unitatea ECO Plus 3, strângeți piulița osiei 
în momentul rotirii simultane, continue a unității 
ECO Plus 3. Până când danturarea piuliței osiei 
sare peste, trebuie să aibă loc mai multe rotații ale 
unității ECO Plus 3. 

 

Atenție!

Nu utilizați o mașină de înșurubat cu 

impact.

 Montați pana de asigurare în nut între fuzetă și 
piuliță (nu rotiți înapoi piulița osiei).

 Suspendați inelul de siguranță tip cârlig în spatele 
bordurării piuliței osiei. 

 Introduceți noua garnitură inelară în nutul (săgeată) 
butucului de roată. Ungeți în strat subțire capsula 
în zona suprafeței de așezare a garniturii inelare și 
fi letul cu unsoare durabilă specială BPW ECO-LiPlus.

 Înșurubați capsula și strângeți-o cu 350 Nm.
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6 Lucrări de lubrifi ere și întreținere

Unsoare durabilă specială BPW ECO-LiPlus

Cantități ale unsorii per rulment cu role conice

1  interior 2  exterior

Lubrifi ere manuală 170 g 120 g

Lubrifi ere cu duș de unsoare 130 g 90 g

Unitatea ECO Plus 3

8 - 9 t

10 - 12 t
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 Îndepărtați inelul de siguranță tip cârlig incl. pana 
de asigurare din șurubul osiei.

 Desfaceți șurubul osiei, întreaga unitate ECO Plus 2 
este trasă din suporturile de lagăr ale fuzetei.

 Demontați unitatea ECO Plus 2, consultați 
pagina 81. 

 

Indicație de reparație!

Marcați butucul și lagărul pentru a nu 

le inversa la montaj.

Este absolut necesar ca inelele interi-

oare ale lagărului cu role să fi e reintro-

duse în aceiași butuci.

 Curățați temeinic rulmenții cu role conice (de ex. 
cu motorină), uscați-i și verifi cați-i cu privire la 
reutilizare. Înlocuiți inelul de etanșare a arborelui.

 Unitatea ECO Plus 2

 – prima dată după 5 ani în cazul utilizării on-road 
 resp. la fi ecare 3 ani în cazul utilizării off -road în 
 Europa, după aceea în funcție de condițiile de 
 utilizare, minumum la fi ecare 3 ani –
– la fi ecare 2 ani în cazul utilizării on-road resp. în 
 fi ecare an iîn cazul utilizătii off -road în afara 
 Europei –

 Asigurați autovehiculul împotriva rulării.

Demontați roata.

 Desfaceți capsula cu cheia pentru capsule de r
oată SW 120.

 

Atenție!

Nu utilizați o mașină de înșurubat cu 

impact - închizătoare tip baionetă.

 Rotiți înapoi capsula prin rotirea cu cca 30° în sens 
antiorar din poziția 1 în poziția 2.
La o rotație ulterioară, capsula se ridică de pe uni-
tatea ECO Plus 2 și poate fi  îndepărtată axial.

Poziția 1 Poziția 2



BPW-WH-HKN 35512301rumPagina 28

 

Rrecomandare:

Înlocuiți rulmenții cu role conice după 

5 ani în cazul utilizării on-road și după 

3 ani în cazul utilizării off -road.

 Curățați cartușul de unsoare și umpleți pe ambele 
părți complet pe margini cu unsoare durabilă 
specială BPW ECO-LiPlus. 
Umplerea trebuie realizată fără bule și goluri.

 Aplicați proeminența de unsoare în formă de cerc 
pe suprafețele de rulare ale inelelor exterioare ale 
lagărelor (vezi săgeata din fi gura de la pagina 29, 
de jos și din fi gura 41, pagina 86). 

 Atunci când utilizați dușurile de unsoare BPW nu 
este necesară umplerea cartușului de unsoare și 
proeminența de unsoare.

 Montați unitatea ECO Plus 2.

 Curățați suporturile lagărelor fuzetei cu o cârpă 
din microfi bră (trebuie să fi e metalice și lucioase, 
uscate și fără grăsimi) și aplicați Castrol White T 
în strat subțire și pe întreaga suprafață utilizând 
o perie din microfi bre. După aplicare, rămânerea 
suprafețelor lucioase, metalice este interzisă. 
Castrol White T nu trebuie diluat.

 Gaura fi letată în fuzetă poate fi  unsă numai cu un 
strat subțire de ECO-LiPlus.

 

Indicație de reparație!

Nu ungeți cu prea multă unsoare! 

Trebuie asigurat faptul că fi letul șu-

rubului osiei (446) poate fi  înșurubat 

complet în fuzetă.

 Montați unitatea ECO Plus 2 Introduceți știftul 
discului dințat în orifi ciul din fuzetă. Poziția știftului 
poate fi  recunoscută după logoul BPW ștanțat în 
decupajul șurubului osiei.

 Strângeți șurubul osiei (SW 46) în momentul rotirii 
simultane, continue a unității ECO Plus 2. Până 
când danturarea șurubului osiei sare peste, trebuie 
să aibă loc mai multe rotații ale unității ECO Plus 2. 
(nu rotiți în sens invers șurubul osiei) 

 

Atenție!

Nu utilizați o mașină de înșurubat cu 

impact.

 Introduceți pana de asigurare în decupajul șurubu-
lui osiei și în dinții discului dințat. (nu rotiți în sens 
invers șurubul osiei)

6 Lucrări de lubrifi ere și întreținere
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 Introduceți noua garnitură inelară în nutul butucului 
de roată.

 Ungeți în strat subțire capsula în zona suprafe-
ței de așezare a garniturii inelare și închizătoarea 
tip baionetă cu unsoare durabilă specială BPW 
ECO-LiPlus.

 Fixați capsula cu cheia pentru capsule de roată 
SW 120.

 

Atenție!

Nu utilizați o mașină de înșurubat cu 

impact - închizătoare tip baionetă.

 Montați capsula, consultați poziția 1.
Prin rotirea la cca 30  în sensul acelor de ceasornic, 
blocați în timpul presării axiale simultane a cap-
sulei. Stabilitatea este dată la atingerea poziției 2.

 Introduceți inelul de siguranță tip cârlig în nutul 
cheii hexagonale a șurubului osiei. 

 

Indicație de reparație!

Acordați atenție așezării corecte a 

inelului de siguranță tip cârlig în nutul 

șurubului osiei.

Poziția 1 Poziția 2

Unsoare durabilă specială BPW ECO-LiPlus

Cantități ale unsorii per rulment cu role conice

1  interior 2  exterior

Lubrifi ere manuală 170 g 120 g

Lubrifi ere cu duș de unsoare 130 g 90 g

Unitatea ECO Plus 2
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Unitatea ECOPlus

 – prima dată după 5 ani în cazul utilizării on-road 
 resp. la fi ecare 3 ani în cazul utilizării off -road în 
 Europa, după aceea în funcție de condițiile de 
 utilizare, minumum la fi ecare 3 ani –

 – la fi ecare 2 ani în cazul utilizării on-road, resp. în 
 fi ecare an în cazul utilizării off -road în afara 
 Europei –

 Demontați și dezasamblați butucul de roată, con-
sultați capitolul 7/8.

 

Indicație de reparație!

Marcați butucul și lagărul pentru a nu 

le inversa la montaj.

Este absolut necesar ca inelele interi-

oare ale lagărului cu role să fi e reintro-

duse în aceiași butuci.

 Curățați temeinic rulmenții cu role conice (de ex. 
motorină), uscați-i și verifi cați-i cu privire la reutili-
zare. Înlocuiți inelul de etanșare a arborelui.

 

Recomandare:

Înlocuiți rulmenții cu role conice după 

5 ani în cazul utilizării on-road și după 

3 ani în cazul utilizării off -road.

 Adăugați unsoare durabilă specială BPW ECO-LiPlus 
în ambii rulmenți cu role conice în spațiile libere 
dintre rolele conice și colivie (pentru a afl a cantita-
tea de unsoare consultați fi gura de pe pagina 31). 
Ungeți cu cantitatea rămasă în inelele exterioare 
ale rulmentului butucului. 

 În cazul rulmenților ECOPlus până în anul de fabri-
cație 2005 cu inel de presiune separat, ungeți 
peste tot buza de etanșare a noii garnituri cu 
unsoare specială BPW cu acțiune pe termen lung 
ECO-LiPlus. (nu se aplică în cazul rulmenților cu 
garnitură ECOSeal).

 

 Curățați suporturile lagărelor fuzetei cu o cârpă 
din microfi bră (trebuie să fi e metalice și lucioase, 
uscate și fără grăsimi) și aplicați Castrol White T 
în strat subțire și pe întreaga suprafață utilizând 
o perie din microfi bre. După aplicare, rămânerea 
suprafețelor lucioase, metalice este interzisă. 
Castrol White T nu trebuie diluat.

6 Lucrări de lubrifi ere și întreținere
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 Montați unitatea ECOPlus, strângeți piulița osiei în 
momentul rotirii simultane, continue a unității 
ECOPlus. Până când dinții piuliței osiei sar peste, 
trebuie să aibă loc mai multe rotații. 

 

Atenție!

Nu utilizați o mașină de înșurubat cu 

impact.

 Montați pana de asigurare în nut între fuzetă și 
piuliță (nu rotiți înapoi piulița osiei).

 Suspendați inelul de siguranță tip cârlig începând 
cu data de fabricație aprilie 2000 în spatele bor-
durării piuliței osiei, resp. până în martie 2000 în 
fi letul de pe fuzetă. Înșurubați capacul și strângeți-l 
cu 800 Nm.

Unsoare durabilă specială BPW ECO-LiPlus

Cantități ale unsorii per rulment cu role conice

1  interior 2  exterior

Lubrifi ere manuală 170 g 120 g

Lubrifi ere cu duș de unsoare 130 g 90 g

Unitatea ECOPlus
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 Unitatea ECO

 – cel târziu la fi ecare 3 ani sau cel puțin la fi ecare 
 500.000 km (condiții de trafi c specifi ce Europei 
 Centrale), anual în cazul utilizării în afara Europei –

 Demontați și dezasamblați butucul de roată, 
consultați capitolul 7/8.

 

Indicație de reparație!

Marcați butucul și lagărul pentru a nu 

le inversa la montaj.

Este absolut necesar ca inelele 

interioare ale lagărului cu role să fi e 

reintroduse în aceiași butuci.

 Curățați temeinic rulmenții cu role conice (de ex. 
motorină), uscați-i și verifi cați-i cu privire la reutili-
zare. Înlocuiți inelul de etanșare a arborelui.

 Adăugați unsoare durabilă specială BPW ECO-LiPlus 
în ambii rulmenți cu role conice în spațiile libere 
dintre rolele conice și colivie. 

 Pentru cantitatea totală de unsoare aveți în vedere 

tabelul 1  și 2  , pagina 33. 

 Ungeți cu cantitatea rămasă în inelele exterioare 
ale rulmentului butucului. Ungeți banda de etan-
șare a garniturii cu unsoare durabilă specială BPW 
ECO-LiPlus.

 Curățați suporturile lagărelor fuzetei cu o cârpă 
din microfi bră (trebuie să fi e metalice și lucioase, 
uscate și fără grăsimi) și aplicați Castrol White T 
în strat subțire și pe întreaga suprafață utilizând 
o perie din microfi bre. După aplicare, rămânerea 
suprafețelor lucioase, metalice este interzisă. 
Castrol White T nu trebuie diluat.

 Montați unitatea ECO.  
Strângeți piulița osiei cu cheia dinamometrică în 
momentul rotirii simultane, continue a unității ECO. 
Trebuie să aibă loc mai multe rotații, până când se 
atinge un cuplu de strângere de 150 Nm.

În cazul în care o canelură a piuliței de osie este 
congruentă cu un orifi ciu în axa butucului, șurubul 
de blocare trebuie să fi e Șurubul de blocare trebu-
ie să fi e introdus direct. În caz contrar, rotiți piulița 
axei înapoi până la următoarea posibilitate de blo-
care (mai puțin de 15°).

Montați bolțul cu inelul de siguranță tip cârlig. 
Înșurubați capacul și strângeți-l cu 800 Nm.

6 Lucrări de lubrifi ere și întreținere
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Unsoare durabilă specială BPW ECO-LiPlus

Cantități ale unsorii per rulment cu role conice

Sarcina pe osie 1  interior 2  exterior

6000 - 9000 kg 120 g 120 g

10000 - 12000 kg 170 g 120 g

13000 - 14000 kg 230 g 150 g

Unitatea ECO
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 Locaș pentru butuc obișnuit
(înlocuiți unsoarea pentru locașul pentru butucul 
de roată)

 – la fi ecare înlocuire a plăcuțelor de frână, cel 
 târziu anual sau după 150.000 km –

 Demontați și dezasamblați butucul de roată, 
consultați capitolul 7/8.

 

Indicație de reparație!

Marcați butucul și lagărul pentru a nu 

le inversa la montaj.

Este absolut necesar ca inelele interi-

oare ale lagărului cu role să fi e reintro-

duse în aceiași butuci.

 Curățați temeinic butucii de roată pe interior și 
exterior. 
Îndepărtați complet unsoarea veche. Curățați 
temeinic rulmenții cu role conice (motorină), 
uscați-i și verifi cați-i cu privire la reutilizare. 
Înlocuiți garniturile de etanșare.

 Adăugați unsoare durabilă specială BPW ECO-LiPlus 
în spațiile libere dintre rolele conice și colivie.

 Aveți în vedere cantitatea totală de unsoare 
(tabelul 1  de la pagina 35). 

 .Ungeți cu cantitatea rămasă în inelul exterior al 
rulmentului butucului.

 Montați butucul de roată și reglați jocul lagărului 
(consultați 7  pagina 47).

 Umpleți capacul butucului cu unsoare durabilă 
specială BPW ECO-LiPlus (tabel 2 ) și înșurubați-l.

 Pentru cuplurile de strângere consultați 5  
pagina 40.

 

Indicație de reparație!

În cazul osiilor de 16 - 18 t cu capace 

de butuc în format BPW (oval), în nutul 

butucului de roată trebuie introdusă o 

nouă garnitură inelară.

6 Lucrări de lubrifi ere și întreținere
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Locaș pentru butuc obișnuit

Unsoare durabilă specială BPW ECO-LiPlus / ECO-Li 91
Cantități ale unsorii per rulment cu role conice

Sarcina pe osie 1  interior 2  exterior

4000 - 5500 kg 80 g 130 g

6000 - 9000 kg 170 g 290 g

10000 - 12000 kg 180 g 320 g

13000 - 14000 kg 240 g 500 g

16000 - 18000 kg 400 g 800 g

20000 kg 440 g 900 g

Locaș pentru butuc obișnuit 16 - 18 t începând cu anul constructiv 2016

Unsoare durabilă specială BPW ECO-LiPlus / ECO-Li 91
Cantități ale unsorii per rulment cu role conice

Sarcina pe osie 1  interior 2  exterior

16000 - 18000 kg 400 g 800 g
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 Lucrări de întreținere

1  Verifi cați stabilitatea piulițelor de roată

– cuplul de strângere al piulițelor roților trebuie 
 verifi cat după prima cursă în stare încărcată, 
 precum și după fi ecare schimbare a roții, dacă 
 este necesar trebuie strâns ulterior la valoarea 
 prescrisă –

 Strângeți piulițele roților în cruce cu cheia dinamo-
metrică la cuplul de strângere conform tabelului.

 În cazul roților Trilex, strângeți consecutiv piulițele 
în mai multe rânduri.

 Suprafețe de amplasare ale roții fără aplicarea unui 
strat de vopsea suplimentar (pericol de desfacere 
a roților cu disc)!

6 Lucrări de lubrifi ere și întreținere

 Cuplurile de strângere pentru piulițele roților

 Pentru o fi xare sigură a roții este necesară în mod obligatoriu respectarea cuplurilor de strângere 
 prescrise! Bolțurile roților trebuie să fi e curate și nedeteriorate, iar piulițele să funcționeze ușor. 
 Dacă este necesar, ungeți ușor cu ulei suprafața de frecare dintre piulița roții și discul de presiune. 
 Nu ungeți cu ulei sau unsoare fi letul bolțului roții și al piulițelor.

 Nu este permisă utilizarea de detergenți agresivi și acizi pentru jante. Astfel de agenți pot afecta grav 
 acoperirea anticorozivă a știfturilor și piulițelor roților.

Centrarea bolțurilor Cuplu de strângere

M 14 x 1,5 125 Nm (120 - 130 Nm)

M 18 x 1,5 290 Nm (275 - 305 Nm)

M 20 x 1,5 380 Nm (360 - 400 Nm)

M 22 x 1,5 510 Nm (485 - 535 Nm)

M 22 x 2 460 Nm (435 - 485 Nm)

Centrare prin orifi ciul median Cuplu de strângere

M 18 x 1,5 350 Nm (330 - 370 Nm)

M 20 x 1,5 480 Nm (455 - 505 Nm)

M 22 x 1,5 630 Nm (600 - 660 Nm)

M 22 x 1,5 roți din aluminiu 630 Nm (600 - 660 Nm)

M 24 x 1,5 860 Nm (820 - 900 Nm)

Roți Trilex Cuplu de strângere

M 18 x 2 285 Nm (270 - 300 Nm)

M 20 x 2 335 Nm (320 - 350 Nm)

Racord Japonia Cuplu de strângere

M 20 x 1,5 570 Nm (540 - 600 Nm)

M 30 x 1,5 570 Nm (540 - 600 Nm)

Piuliță pentru roată cu disc de 
presiune
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2  Verifi cați jocul frânelor roților și reglați-l în 

cazul dispozitivelor manuale de reglare a 

sistemului de pârghii

– este necesară monitorizarea curentă–
– în funcție de utilizare la fi ecare 1 până la 
 3 săptămâni –

 Acționați manual dispozitivul de reglare a siste-
mului de pârghii în direcția imprimării. În cazul 
unei distanțe de mers în gol a tijei de acționare a 
cilindrului cu membrană cu cursă lungă de max. 
35 mm, frâna roții trebuie reajustată.

 Reglarea se face la hexagonul de ajustare al 
dispozitivului de reglare a sistemului de pârghii.

 Reglați distanța de mers în gol „a” la 10 - 12% din 
lungimea manetei de frână conectate „B”, de ex. 
lungimea manetei 150 mm = distanța de mers în 
gol 15 - 18 mm.

 În cazul dispozitivelor automate de reglare a sis-
temului de pârghii, reajustarea frânei roții are loc 
automat în cazul unei rotiri a camelor de frână 
la cca 17,5°.

 

Indicație:

În cazul cilindrilor de frână BPW cu cap 

al furcii cu orifi ciu rotund lipsește arcul 

de revenire exterior (295).

-  Verifi cați anvelopele cu privire la uzura neu-

niformă, dacă este cazul ajustați presiunea 

aerului conform instrucțiunilor producătorului.

– trimestrial –
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6 Lucrări de lubrifi ere și întreținere

 Deschideți orifi ciul de inspecție prin rabatarea ecli-
sei din cauciuc (nu este necesar la versiunea de 
execuție a frânei ECO Drum cu orifi ciu de verifi care 
pe marginea exterioară a tablei de acooperire). 

3  Verifi cați grosimea plăcuțelor de frână

– trimestrial –

 Dacă sunt montate indicatoare de uzură a plăcuțe-
lor de frână, domeniul critic al plăcuțelor de frână 
este în mod normal indicat prin poziția orizontală a 
pârghiei (când frâna este eliberată).

 În principiu, dacă indicatorul de uzură indică 

atingerea limitei de uzură, trebuie deschisă frâna 
de roată. Piesele uzate trebuie înlocuite, respectiv 
frâna trebuie reparată.

 În cazuri speciale, de ex. în poziția orizontală a 
dispozitivelor de reglare a sistemului de pârghii, 
indicatorul de uzură al plăcuței de frână se poate 
deplasa, de asemenea, din poziția inițială orizon-
tală în poziție verticală.

 În cazul unei grosimi a plăcuțelor reziduale de min. 
5 mm, SN 300 min. 7 mm, (control cu șubler) resp. 
la atingerea muchiei inferioare a guseului de uzură 
de pe plăcuța de frână trebuie înlocuită plăcuța de 
frână. 

 Dacă este cazul, introduceți la loc eclisa din 
cauciuc.

 Dacă este montat senzorul de uzură al frânelor cu 
tambur, semnalul „Service” este afi șat pe monito-
rul de frână. LED-urile verde și galben luminează 
intermitent alternativ. Afi șajul de service se schim-
bă din negru în roșu (clapetă rabatabilă-roșie) și se 
menține și fără tensiune de funcționare.
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4  Verifi cați tamburul de frână, formarea de fi suri 

și diametrul interior.

– trimestrial –

 Verifi cați starea tamburului de frână și rezistența 
reziduală sufi cientă a acestuia. În cazul apropierii 
de muchia de uzură, măsurați tamburul de frână 
și înlocuiți-l atunci când se atinge nivelul maxim 
permis al uzurii.

 Nivel max. de uzură și de alezare măsurat în locul 
cu uzura cea mai mare:

Frână Lățimea sabo-
tului 
(mm)

Ø nivel max.
de uzură 

(mm)

Ø nivel 
alezare 
(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
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 Capsulele de la osiile ECO Plus 2 sunt prevăzute 
cu o închizătoare tip baionetă. Verifi cați stabilitatea 
printr-un control vizual.

 Poziția 1: așezarea destinsă a capsulei pe unitate.
Position 2: poziție fi xă a capsulei pe unitate.

5  Verifi cați stabilitatea capacelor

– semestrial – 
(nu se aplică la osiile ECO Plus 3, ECO Plus 2 și 
ECOPlus)

 Verifi cați stabilitatea capacelor cu cheia dinamo-
metrică, resp. cu o șurubelniță. 
Cupluri de strângere:

 Capace cu format BPW (oval):
Unitatea ECO Plus 3  SW 110 350 Nm
Unitatea ECOPlus 8 - 12 t SW 110 800 Nm
Unitatea ECO  6,5 - 12 t SW 110 800 Nm
   13 - 14 t SW 120 800 Nm
Capac din oțel pentru lagăre convenționale
   6,5 - 9 t SW 95 500 Nm
   10 - 12 t SW 110 500 Nm
   13 - 14 t SW 120 800 Nm
   16 - 18 t SW 140 350 Nm
Capac din aluminiu  6 - 12 t SW 110 350 Nm

 Capac cu formă octogonală:
   13 - 20 t  SW 120 700 Nm

 Capsulele cu hubodometru și ECOMETRU BPW 

trebuie înșurubate numai cu șurubelnițe contro-

late cu cuplu de strângere sau manual cu cheia 

dinamometrică.

Poziția 1 Poziția 2

6 Lucrări de lubrifi ere și întreținere

°  Verifi care vizuală

– semestrial –
– trimestrial în cazul utilizării în afara Europei –

 Verifi cați toate componentele și cordoanele de 
sudură pentru a identifi ca eventualele defecțiuni și 
semne de uzură.
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6  Control funcțional 

Dispozitive automate de reglare a sistemului de 

pârghii ECO-Master

– semestrial –
– trimestrial în cazul utilizării în afara Europei, 
 (de ex. în cadrul verifi cărilor prescrise legal) –

 Asigurați autovehiculul împotriva rulării.

Eliberați frâna de picior și frâna de mână.

 Verifi carea cursei fără sarcină:
Acționați manual sau cu 0,8 bari dispozitivul de 
reglare a sistemului de pârghii. Cursa fără sarcină 
„a” corespunde a 10 - 15% din lungimea manetei 
de frână conectate „B”, de ex. lungimea manetei 
de frână 150 mm = cursa fără sarcină 15 - 22 mm.

 În cazul în care cursa fără sarcină nu se afl ă în 
limitele de toleranță, trebuie verifi cată reajustarea:

 Îndepărtați capacul de închidere din cauciuc.
Apăsați pe manșonul de cuplare, rotiți în direcție 
inversă șurubul de reglare (săgeată) cu ajutorul 
cheii inelare cca 3/4 de rotație în sens antiorar. 
Trebuie să existe o distanță de mers în gol de mini-
mum 50 mm, la o lungime a pârghiei de 150 mm.

 Acționați de mai multe ori manual maneta de frână. 
Reajustarea automată trebuie să aibă loc cu ușu-
rință, - se poate auzi blocarea cuplajului cu dinți și 
în timpul cursei de întoarcere șurubul de reglare se 
rotește ușor în sensul acelor de ceasornic.

 Ungeți cu unsoare durabilă specială BPW ECO-LiPlus, 
consultați și 2  pagina 24.

 Reglați frâna, consultați pagina 124.

 Montați capacul de închidere.
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7  Verifi cați jocul lagărului butucului de roată

– Unitatea ECO Plus 3-, ECO Plus 2- și ECOPlus la
 fi ecare înlocuire a plăcuțelor de frână, cel târziu 
 anual –
– Unitatea ECO și locașul pentru butuc obișnuit 
 semestrial –

 Asigurați autovehiculul împotriva rulării.

Eliberați frâna de picior și frâna de mână.

 Pentru verifi carea jocului lagărului butucului de 
roată ridicați osia până când anvelopele sunt libe-
re. Eliberați frâna. Așezați pârghia între anvelopă și 
sol și verifi cați jocul.

6 Lucrări de lubrifi ere și întreținere

În cazul jocului perceptibil al lagărului la unitatea 
ECO Plus 3:

 Reajustați jocul lagărului:

 1. Deșurubați capsulele. 

 2. Îndepărtați inelul de siguranță tip cârlig cu pana 
  din piulița osiei.

 3. Strângeți cu cheia hexagonală piulița osiei în 
  momentul rotirii simultane, continue a unității 
  ECO Plus 3. 
  Până când danturarea piuliței osiei sare peste, 
  trebuie să aibă loc mai multe rotații ale unității 
  ECO Plus 3. 

 

Atenție!

Nu utilizați o mașină de înșurubat cu 

impact.

 4. Montați pana de asigurare în nut între fuzetă și 
  piuliță (nu rotiți înapoi piulița osiei).

 5. Suspendați inelul de siguranță tip cârlig în 
  spatele bordurării piuliței osiei.

 6. Introduceți noua garnitură inelară în nutul 
  (săgeată) butucului de roată. Ungeți în strat 
  subțire capsula în zona suprafeței de așezare a 
  garniturii inelare și fi letul cu unsoare durabilă 
  specială BPW ECO-LiPlus.

 7. Înșurubați capsula și strângeți-o cu 350 Nm.
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În cazul unui joc perceptibl al lagărului la unitatea 
ECO Plus 2:

 Reajustați jocul lagărului:

 1. Desfaceți capsulele cu cheia pentru capsule de 
  roată SW 120 (BPW Nr. 03.339.05.02.0). 
  Rotiți înapoi capsula prin rotirea cu cca 30° în 
  sens antiorar din poziția 1 în poziția 2.
  La o rotație ulterioară, capsula se ridică de pe 
  unitatea ECO Plus 2 și poate fi  îndepărtată 
  axial.

 

Atenție!

Nu utilizați o mașină de înșurubat cu 

impact - închizătoare tip baionetă.

 2. Îndepărtați inelul de siguranță tip cârlig incl. 
  pana de asigurare din șurubul osiei.

Poziția 1 Poziția 2

 3. Strângeți șurubul osiei în timpul rotirii simultane, 
  continue a unității ECO Plus 2 cu o cheie hexa-
  gonală (SW 46). Până când danturarea piuliței 
  osiei sare peste, trebuie să aibă loc mai multe 
  rotații ale unității ECO Plus 2.

 

Atenție!

Nu utilizați o mașină de înșurubat cu 

impact.
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6 Lucrări de lubrifi ere și întreținere

 7. Ungeți în strat subțire capsula în zona 
  suprafeței de așezare a garniturii inelare și 
  închizătoarea tip baionetă cu unsoare durabilă 
  specială BPW ECO-LiPlus.

 8. Fixați capsula cu cheia pentru capsule de 
  roată SW 120.

 

Atenție!

Nu utilizați o mașină de înșurubat cu 

impact - închizătoare tip baionetă.

  Montați capsula, consultați poziția 1.
 Prin rotirea la cca 30° în sensul acelor de 
 ceasornic, blocați în timpul presării axiale 
 simultane a capsulei. Stabilitatea este dată la 
 atingerea poziției 2. 

 4. Introduceți pana de asigurare în decupajul 
  șurubului osiei și în dinții discului dințat 
  (săgeată). 
  (Nu rotiți înapoi șurubul osiei).

 5. Introduceți inelul de siguranță tip cârlig în nutul 
  hexagonului șurubului osiei.

 

Indicație de reparație!

Acordați atenție așezării corecte a 

inelului de siguranță tip cârlig în nutul 

șurubului osiei.

 6. Introduceți noua garnitură inelară în nutul 
  butucului de roată.

Poziția 1 Poziția 2
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În cazul unui joc perceptibl al lagărului la unitatea 
ECOPlus Unit:

 Reajustați jocul lagărului:

 1. Deșurubați capsulele.

 2. Îndepărtați inelul de siguranță tip cârlig cu pana 
  din piulița osiei.

 3. Strângeți șurubul osiei în timpul rotirii simultane, 
  continue a unității ECOPlus cu o cheie hexagona-
  lă (BPW nr. 05.364.26.05.0). Până când dinții 
  piuliței osiei sar peste, trebuie să aibă loc mai 
  multe rotații ale unității ECO. 

 

Atenție!

Nu utilizați o mașină de înșurubat cu 

impact.

 4. Montați pana de asigurare în nut între fuzetă și 
  piuliță (nu rotiți înapoi piulița osiei).

 5. Suspendați inelul de siguranță tip cârlig înce-
  pând cu anul de fabricație aprilie 2000 în 
  spatele bordurării piuliței osiei, resp. până în 
  martie 2000 în fi letul de pe fuzetă.

 6. Înșurubați capsulele și strângeți-le cu 800 Nm.
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6 Lucrări de lubrifi ere și întreținere

În cazul unui joc perceptibl al lagărului la unitatea 
ECO Unit:

 Reajustați jocul lagărului:

 1. Deșurubați capsulele. 

 2. Deblocați piulița osiei.

 3. Strângeți cu cheia dinamometrică piulița osiei în 
  momentul rotirii simultane, continue a unității 
  ECO. Până când se atinge un cuplu de 
  strângere de 150 Nm, trebuie să aibă loc 
  mai multe rotiri.

 -  În cazul utilizării unei chei normale pentru 
  piulițele osiei (trusa de scule) strângeți piulița 
  osiei, până când mișcarea unității ECO este 
  ușor frânată (soluție provizorie).

 4. În cazul în care o canelură a piuliței de osie este 
  congruentă cu o gaură a butucului de osie, 
  șurubul de blocare trebuie să fi e introdus direct. 
  În caz contrar, rotiți piulița axei înapoi până la 
  următoarea posibilitate de blocare (mai puțin 
  de 15°).

 5. Introduceți bolțul și inelul de siguranță tip cârlig. 

 6. Înșurubați capsulele: 

   Cuplu de strângere:
   Oțel / fontă 800 Nm
   Aluminiu 350 Nm
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În cazul unui joc perceptibl
la lagărele obișnuite ale butucului de roată:

 Reajustați jocul lagărului:

 1. Deșurubați capsulele. 

 2. Îndepărtați șplintul din piulița osiei.

 3. Strângeți cu o cheie dinamometrică piulița osiei 
  în momentul rotirii simultane, continue a butu-
  cului roții. Până când se atinge cuplul de 
  strângere trebuie să aibă loc mai multe rotiri.

   Cupluri de strângere (piuliță de osie):
  la capsulele de butuc cu formă BPW (ovală):
  sarcina pe osie până la 5,5 t    70 Nm
  sarcina pe osie de la 6 t până la 18 t 150 Nm

   la capsulele de butuc cu formă octogonală:
  sarcina pe osie de la 16 t până la 30 t 350 Nm

 -  În cazul utilizării unei chei normale pentru 
  piulițele osiei (trusa de scule) strângeți piulița 
  osiei, până când mișcarea butucului de roată 
  este ușor frânată.

 4. În cazul în care o canelură a piuliței de osie este 
  congruentă cu o gaură a butucului de osie, 
  șurubul de blocare trebuie să fi e introdus direct. 
  În caz contrar, rotiți piulița axei înapoi până la 
  următoarea posibilitate de blocare (mai puțin 
  de 30°) (nu este valabil pentru unitățile 
  ECO Plus 3-, ECO Plus 2-, ECOPlus- și ECO)

 5. Introduceți șplintul și curbați-l ușor în sus.

 6. Dacă este cazul, ungeți capsulele cu puțină 
  durabilă specială BPW, umpleți unitatea 
  ECO-LiPlus și înșurubați.

   Pentru cuplurile de strângere consultați 5  
  pagina 40.

 

Indicație de reparație!

În cazul osiilor de 16 - 18 t cu capace 

de butuc în format BPW (oval), în nutul 

butucului de roată trebuie introdusă o 

nouă garnitură inelară.
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Figura 1

Figura 2

Figura 3

7 Înlocuirea plăcuțelor de frână

Pentru a verifi ca grosimea plăcuțelor de frână des-
chideți orifi ciul de inspecție prin rabatarea eclisei din 
cauziuc (520) (nu se aplică la varianta de execuție a 
frânelor ECO Drum cu orifi ciu de inspecție pe marginea 
exterioară a tablei de acoperire). 

În cazul unei grosimi a plăcuțelor reziduale de min. 
5 mm (resp. la atingerea muchiei inferioare a guseului 
de uzură de pe plăcuța de frână) trebuie înlocuită 
plăcuța de frână.

[5] Desfaceți piulița osiei (446).

 Întreaga unitate a lagărelor butucului este scoasă 
din suporturile lagărelor fuzetei.

[6] Scoateți întreaga unitate a butucului de roată în 
lateral de pe osie (cărucior montaj roată).

 Frâna este liberă, continuați cu etapa de lucru [8].

7.1 Demontarea unității tamburului de frână 

 al butucului roții

 Roata poate rămâne montată în timpul demontării/
montării pe butucul roții.

 Pentru manipularea mai simplă a unității tamburu-
lui butucului, la înlocuirea lagărelor vă recoman-
dăm să demontați roata.

[1] Asigurați autovehiculul împotriva rulării și trageți 
frâna. 

Unitatea ECO Plus 3 și ECOPlus:

[2] Deșurubați capsulele (460) de pe butucul roții. 

[3] Asigurați autovehiculul pentru a preveni accidente-
le, ridicați osia până când anvelopele sunt libere. 

[4] Îndepărtați inelul de siguranță tip cârlig (448) cu 
pana (449) din piulița osiei (446).
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Unitatea ECO Plus 2:

[2] Desfaceți capsula (460) cu cheia pentru capsule 
de roată SW 120.

 

Atenție!

Nu utilizați o mașină de înșurubat cu 

impact - închizătoare tip baionetă.

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Poziția 1 Poziția 2
[3] Rotiți înapoi capsula (460) prin rotirea cu cca 30° 

în sens antiorar din poziția 1 în poziția 2.
La o rotație ulterioară, capsula se ridică de pe 
unitatea ECO și poate fi  îndepărtată axial.

[4] Asigurați autovehiculul pentru a preveni accidentele, 
ridicați osia până când anvelopele sunt libere.

[5] Îndepărtați inelul de siguranță tip cârlig (448) incl. 
pana de asigurare (449) din șurubul osiei (446).

[6] Desfaceți șurubul osiei, întreaga unitate ECO este 
scoasă din suporturile lagărelor fuzetei.

[7] Scoateți întreaga unitate a butucului de roată în 
lateral de pe osie (cărucior montaj roată).

 Frâna este liberă, continuați cu etapa de lucru [8].
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Figura 7

Figura 8

Figura 9

7 Înlocuirea plăcuțelor de frână

Locaș pentru butuc obișnuit:

[2] Deșurubați capsula (460) de pe butucul roții. 

[3] Asigurați autovehiculul pentru a preveni accidente-
le, ridicați osia până când anvelopele sunt libere. 

[4] Îndepărtați șplintul (447) din piulița crenelată (446) 
și desfaceți piulița.
Suplimentar, în cazul axelor începând cu anul 
constructiv 2016, trebuie scos un disc (445).

[5] Desfaceți piulița osiei (446).

 Întreaga unitate a lagărelor butucului este scoasă 
din suporturile lagărelor fuzetei.

[6] Scoateți întreaga unitate a butucului de roată în 
lateral de pe osie (cărucior montaj roată).

 Frâna este liberă, continuați cu etapa de lucru [8].

Unitatea ECO:

[2] Deșurubați capsulele (460) de pe butucul roții. 

[3] Asigurați autovehiculul pentru a preveni accidentele, 
ridicați osia până când anvelopele sunt libere. 

[4] Scoateți inelul de siguranță tip cârlig (448) incl. 
bolțul (447) din piulița osiei (446).



BPW-WH-HKN 35512301rum Pagina 51

Figura 10

Figura 11

Figura 12

7.2 Înlocuirea plăcuțelor de frână

[8] Îndepărtați capacul de închidere din cauciuc (283) 
al dispozitivului de reglare a sistemului de pârghii 
(280). 

[9] Apăsați pe manșonul de cuplare, rotiți în direcție 
inversă șurubul de reglare (săgeată) cu ajutorul 
cheii inelare în sens antiorar.

[10] Resetați dispozitivul de reglare a sistemului de 
pârghii (280), până când cama S a arborelui cu 
camă al frânei (240, 241) atinge poziția zero.

[6] Așezați dispozitivul de extragere. Scoateți rulmen-
tul cu role conice (430), inelele de etanșare (422, 
423) și inelul de amortizare (420) din fuzetă.

 Dispozitiv de extragere:
BPW nr. 02.0125.10.00 pentru osii de 6,5 până la 
14 t.

 

Indicație de reparație!

În cazul osiei de 10 t din seria con-

structivă K cu ABS/ABV: deșurubați 

suportul senzorilor (542).

 

Indicație de reparație!

Marcați butucul și lagărul pentru a nu 

le inversa la montaj.

Este absolut necesar ca inelele interi-

oare ale lagărului cu role să fi e reintro-

duse în aceiași butuci.

[5] Înșurubați capsula detașabilă (pentru nr. BPW 
consultați pagina 19). Scoateți de tot butucul roții, 
dacă este cazul inclusiv roțile din fuzetă.
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Figura 13

Figura 14

Figura 15

7 Înlocuirea plăcuțelor de frână

[13]  Luați unul, resp. două arcuri de tracțiune (363), în 
funcție de execuție, din eclisele saboților de frână 
(330). 

[12] Așezați pârghia de montare pe corpul osiei și 
scoateți saboții de frână (330).

 

Indicație de reparație!

În momentul scoaterii protejați senzo-

rul (570) și cablul senzorului împotriva 

deteriorării.

 Scoateți saboții de frână.

[11] Desprindeți și ridicați arcurile de poziționare (367, 
368) folosind o șurubelniță.
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Figura 16

Figura 17

Figura 18

 Dacă nu este disponibilă nicio mașină pentru nituri:

 Tăiați capul de închidere al niturilor cu o daltă 
(poz. 1) sau îndepărtați-l folosind un burghiu 
(Ø max. 8,6 mm, poz. 2). Împingeți nitul în afaraă 
cu un dorn de perforat (poz. 3).

[16] Verifi cați diametrul orifi ciului nitului cu o leră pentru 
găuri de nituri. Diametrul nu trebuie să fi e mai mare 
cu 0,6 mm decât diametrul nitului (DIN 7513).

[15] Îndepărtați niturile vechilor plăcuțe de frână și 
curățați sabotul de frână. Suprafața de așezare nu 
trebuie să prezinte rugină și neuniformități. 

 

Indicație de reparație!

Pentru scoaterea niturilor (357) ar 

trebui folosită în orice caz o mașină 

pentru nituri, de preferință cu o cursă 

de lucru hidraulică. 

Scula de extragere trebuie selectată 

conform diametrului nitului. Dispoziti-

vele actuale de îndepărtare a niturilor 

se pot utiliza universal atât pentru nituri 

tubulare, cât și pentru nituri cu scobi-

turi parțiale.

Utilizarea dispozitivelor neadecvate de 

îndepărtare a niturilor poate duce la 

deteriorarea saboților de frână.

[14] Luați arcurile de poziționare (367, 368 / săgeată) 
din saboții de frână (330).
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7 Înlocuirea plăcuțelor de frână

 Erori care apar frecvent

 1 niturile slăbite prezintă un orifi ciu lărgit.

 2 burghiul a deteriorat orifi ciul nitului

 3 cant deteriorat al suprafeței de așezare

 4 poziție deviată a sabotului

 5 punte curbată

 6 orifi ciul nitului deformat la găurire

 7 orifi ciu deviat al nitului din cauza dispozitivului 
 de îndepărtare a niturilor

 8 suprafață de așezare distrusă prin coroziune

 9 capete deteriorate ale punții

 10 rulmenți cu role deviați ai saboților

 11 cordon de sudură fi surat

 12 suprafață de așezare deteriorată

 13 cordon de sudură corodat

 14 suprafață de așezare deformată

Figura 19

Figura 21

1

2
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7 10

14

11,13

12

Figura 20

 

Indicație de reparație!

În cazul tamburilor de frână extinși, 

utilizați plăcuțele de frână cu o dimen-

siune prea mare corespunzătoare. 

Saboții de frână trebuie să se așeze 

bine pe suportul plăcuței, adică supor-

tul plăcuței nu trebuie să fi e concav. 

Saboții de frână trebuie curățați cu 

grijă, de ex. prin sablare sau cu un dis-

păozitiv de șlefuire a saboților.

[17] Introduceți toate niturile și țineți-le apăsate prin 
bordurare. Fixați cu nituri plăcuța de frână (350) 
respectând ordinea niturilor (Bild 22).

 Seria constructivă K (SN 360):
Aveți în vedere lungimea diferită a plăcuțelor de 
frână. Montați plăcuța de frână scurtă (351, 
săgeată) pe partea rolei.
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 Loviturile ușoare cu ciocanul permit evaluarea unei 
nituiri adecvate sau neadecvate: un sunet înăbușit 
indică plăcuțe slăbite. Un sunet intens indică totuși 
că nituirea este în ordine.

 Cu o leră pentru supape se poate verifi ca dacă sub 
plăcuța de frână există spații goale. Un spațiu in-
termediar de peste 0,15 mm, care este mai adânc 
decât la prima serie de orifi cii ale niturilor, poate 
duce la probleme de zgomot.

 În cele din urmă, plăcuțele ar trebui examinate cu 
privire la fi suri. Acestea apar în zona niturilor și 
indică o prelucrare incorectă.

7.3 Verifi carea niturilor

 Figura 23, poz. 1:
lungimea nitului era corectă, boltirea nitului și 
stabilitatea sunt ireproșabile.

 Figura 23, poz. 2:
lungimea nitului prea mică, fără boltirea nitului și 
formarea neadecvată a capului de închidere

 Figura 23, poz. 3:
lungimea nitului prea mare, cap de închidere 
insufi cient, formare de fi suri

 Respectați ordinea niturilor la fi ecare plăcuță de 
frână din interior spre exterior.

 Presiune de turtire: 21000 N (20000 - 22000 N)

 Nituire:  nituri cu scobituri parțiale, din oțel, 
   zincate, 8 x 15 mm coresp. DIN 7338 B

Figura 22

Figura 23

Figura 24
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7 Înlocuirea plăcuțelor de frână

[19] Curățați bucșa de lagăr și ungeți jumătățile de 
bucșă cu unsoare durabilă specială BPW 
ECO-LiPlus (4 g).

[20] Introduceți rola (345) cu două inele (348) în punțile 
saboților de frână.

7.4 Montarea saboților de frână

[18] Verifi cați rola (345) cu privire la uzură, dacă este 
cazul înlocuiți-o. 
Pentru aceasta, scoateți bolțul lagărului (346).

 

Indicație de reparație!

În caz de uzură, înlocuiți rola cu bolțuri-

le lagărului și inelele.

La osiile pentru trailere cu platformă 

joasă de 10 - 12 t cu frână SN 3020, 

bolțurile de lagăr sunt sudate pe 

sabotul de frână începând cu anul 

de fabricație 2022. Nu este posibilă 

înlocuirea rolei!

 Măsuri de sănătate și siguranță

 Praful de frânare este foarte bogat în praf fi n care 
poate fi  inspirat și este periculos pentru sănătate. 
Trebuie utilizate puterile de aspirație prescrise de 
forțele de securitate între 40 și 50 m3/h. 

 Demontarea frânelor roților cu aer comprimat sau 
curățarea cu perii uscate trebuie evitată în mod 
obligatoriu. 

 Este recomandat să curățați cu apă curată fără 
aditivi chimici. Substanțele de curățare pot afecta 
efectul de frânare.

Figura 25

Figura 26
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Seria constructivă K (SN 3620): 

[22] Suspendați ambele arcuri de tracțiune (363) în 
eclisele de pe partea exterioară a saboților de 
frână (330).

Seria constructivă K (SN 3616):

[22] Suspendați un arc de tracțiune (363) în eclisele de 
pe părțile exterioare ale saboților de frână (orien-
tat către mijlocul osiei), consultați fi gura 36 de pe 
pagina 60.

 

Indicație de reparație!

La fi ecare înlocuire a plăcuțelor de 

frână trebuie introduse noi arcuri de 

tracțiune.

Seria constructivă H (SN 420): 

[22] Suspendați arcurile de tracțiune (363) în ochiurile 
saboților de frână (330).

Seria constructivă N (SN 300): 

[22] Suspendați două arcuri de tracțiune (363) în 
ochiurile saboților de frână (330).

[21] Împingeți bolțul lagărului (346) cu partea prinsă în 
jos până când ambele inele (348) pătrund în nuturi-
le bolțului lagărului.

Figura 27

Figura 28

Figura 29
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7 Înlocuirea plăcuțelor de frână

7.5 Montarea saboților de frână

[25] Verifi cați inelele de siguranță tip cârlig (325) de pe 
suportul frânei cu privire la uzură și așezare, dacă 
este cazul înlocuiți-le.

 

Indicație de reparație!

Inelele de siguranță tip cârlig trebuie 

înlocuite cel târziu la înlocuirea plăcu-

țelor de frână.

[26] Ungeți rulmenții pentru saboții de frână (săgeți) cu 
unsoare durabilă specială BPW ECO-LiPlus.

 Numai la ABS/ABV

[24] Verifi cați senzorul (570) cu privire la deteriorare și 
mobilitate (forță de deplasare 100 - 200 N). 
Dacă este cazul, ungeți bucșa de fi xare (571) și 
senzorul cu unsoare specială (înlocuiți bucșa de 
fi xare). Înainte de montarea butucului, împingeți 
în interior bucșa de fi xare și senzorul până când 
se așază pe poziție. Senzorul este împins înapoi 
în poziția corectă în timpul montării butucului cu 
ajutorul rotorului cu poli (560).

[23] Suspendați arcurile de poziționare (367, 368 / 
săgeată) în saboții de frână (330).

Figura 30

Figura 31

Figura 32
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[30] Îmbinați arcurile de poziționare (367, 368) cu o 
șurubelniță.

[29] Montați sabotul de frână inferior (330) și fi xați-l cu 
ușoare lovituri de ciocan pe inelele de siguranță tip 
cârlig (325).

[27] Așezați sabotul de frână superior (330) cu rola 
(345) pe cama S.

[28] Fixați sabotul de frână cu ușoare lovituri de ciocan 
pe inelele de siguranță tip cârlig (325).

Figura 33

Figura 34

Figura 35
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7 Înlocuirea plăcuțelor de frână

[33] Verifi cați starea și forța reziduală sufi cientă a 
tamburului de frână. În cazul apropierii de muchia 
de uzură, măsurați tamburul de frână și înlocuiți-l 
atunci când se atinge nivelul maxim permis al uzurii. 

 Nivelul max. de uzură și de alezare, măsurat în 
locul cu uzura ce mai mare:

Frână Lățimea sabo-
tului 

(mm)

Ø nivel max. 
de uzură (mm)

Ø nivel de 
alezare 
(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

Toate frânele

[31] Trageți puțin frâna. 

[32] Răsuciți plăcuțele de frână cu mașina de rotire a 
plăcuțelor de frână pe diametrul tamburului de frâ-
nă pentru a se obține un model de uzură uniform.

 

Indicație de reparație!

La noii saboți de frână de schimb ori-

ginali BPW nu este asbolut necesară 

rotirea plăcuțelor de frână.

Seria constructivă K (SN 3616):

Fixați arcurile de tracțiune (365) pe exterior pe 
eclisele saboților de frână și suspendați-le în 
placă (366).

 Introduceți placa (săgeată) în nutul de pe pivotul 
arborelui cu camă al frânei (240, 241).

Figura 36

Figura 37

Figura 38
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7.6 Montarea unității

tamburului de frână al butucului roții 

 Unitatea ECO Plus 2, consultați pagina 63.
Unitatea ECO, consultați pagina 65.
Locaș pentru butuc obișnuit, consultați pagina 67.

Unitatea ECO Plus 3 și ECOPlus:

[34] Curățați suporturile lagărelor fuzetei cu o cârpă 
din microfi bră (trebuie să fi e metalice și lucioase, 
uscate și fără grăsimi) și aplicați Castrol White T 
în strat subțire și pe întreaga suprafață utilizând 
o perie din microfi bre. După aplicare, rămânerea 
suprafețelor lucioase, metalice este interzisă. 
Castrol White T nu trebuie diluat.

Figura 39

[38] Strângeți cu cheia hexagonală piulița osiei în 
momentul rotirii simultane, continue a unității 
ECO. Până când danturarea piuliței osiei sare 
peste, trebuie să aibă loc mai multe rotații 
(nu utilizați o mașină de înșurubat cu impact).

[35] Aliniați ciocul șaibei (445, săgeată) prin rotirea 
piuliței osiei (446) spre nutul fuzetei și apăsați ușor 
pe unitatea tamburului de frână al butucului. 

[36] Împingeți central întreaga unitatea a butucului cu 
tamburul de frână pe fuzetă.

[37] Înșurubați piulița osiei. Cu piulița osiei se strânge 
butucul roții cu lagărul și tamburul de frână pe 
fuzetă.

Figura 40

Figura 41
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7 Înlocuirea plăcuțelor de frână

[39] Montați pana de asigurare (449) în nut între fuzetă 
și piuliță (446) (nu rotiți înapoi piulița osiei).

[40] Suspendați inelul de siguranță tip cârlig (448) 
începând cu data de fabricație aprilie 2000 în 
spatele bordurării piuliței osiei, resp. până în 
martie 2000 în fi letul de pe fuzetă.

Figura 42

Figura 43

[41] Introduceți noua garnitură inelară (459) în nutul 
butucului de roată (435, săgeată). (La osiile cu 
unitate ECO Plus nu există garnitură inelară).

[42] Ungeți în strat subțire capsula butucului (460) în 
zona suprafeței de așezare a garniturii inelare 
(numai la ECO Plus 3) și a fi letului cu unsoare 
durabilă specială BPW ECO-LiPlus. 

[43] Înșurubați capsula butucului (460) pe butucul roții 
(435) și strângeți aplicând cuplul de strângere 
recomandat.

 Cupluri de strângere:
Capsula butucului ECO Plus 3 SW 110 350 Nm
Capsula butucului ECO Plus SW 110 800 Nm

 Reglați frâna. 

Reglați dispozitivul de reglare a sistemului de 

pârghii (280) pe hexagonul de ajustare la o 

deplasare liberă de 10-12% din lungimea mane-

tei de frână conectate. Dispozitivul automat de 

reglare a sistemului de pârghii ECO-Master se 

reglează prin acționarea manetei de frână.

 

Avertisment!

Noile plăcuțe de frână asigură efectul 

optim de frânare doar după câteva 

frânări.

Figura 44
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[37] Introduceți pana de asigurare (449) în decupajul 
șurubului osiei (446/2) și în dantura discului dințat 
(446/1). (nu rotiți în sens invers șurubul osiei)

[35] Introduceți știftul discului dințat (446/1) în orifi ciul 
din fuzetă. 
Poziția știftului poate fi  recunoscută după logoul 
BPW ștanțat în decupajul șurubului osiei (446/2).

[36] Strângeți șurubul osiei (SW 46) în momentul rotirii 
simultane, continue a unității ECO. Până când dan-
turarea șurubului osiei sare peste, trebuie să aibă 
loc mai multe rotații ale unității ECO Plus 2.
(nu rotiți înapoi șurubul osiei) 

 

Atenție!

Nu utilizați o mașină de înșurubat cu 

impact.

Unitatea ECO Plus 2:

[34] Curățați suporturile lagărelor fuzetei cu o cârpă 
din microfi bră (trebuie să fi e metalice și lucioase, 
uscate și fără grăsimi) și aplicați Castrol White T 
în strat subțire și pe întreaga suprafață utilizând 
o perie din microfi bre. După aplicare, rămânerea 
suprafețelor lucioase, metalice este interzisă. 
Castrol White T nu trebuie diluat.

 Orifi ciul fi letat din fuzetă poate fi  acoperit numai în 
strat subțire cu ECO-LiPlus.

 

Atenție!

Nu ungeți cu prea multă unsoare! 

Trebuie să se asigure faptul că șuru-

bul osiei poate fi  înșurubat complet în 

fuzetă.

Figura 45

Figura 46

Figura 47
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 Reglați frâna. 

Reglați dispozitivul de reglare a sistemului de 

pârghii (280) pe hexagonul de ajustare la o de-

plasare liberă de 10-12% din lungimea manetei 

de frână conectate. Dispozitivul automat de 

reglare a sistemului de pârghii ECO-Master se 

reglează prin acționarea manetei de frână.

 

Avertisment!

Noile plăcuțe de frână asigură efectul 

optim de frânare doar după câteva 

frânări.

[39] Introduceți noua garnitură inelară (459) în nutul 
butucului de roată (435).

[40] Ungeți în strat subțire capsula (460) în zona supra-
feței de așezare a garniturii inelare și închizătoarea 
tip baionetă cu unsoare durabilă specială BPW 
ECO-LiPlus.

[41] Fixați capsula cu cheia pentru capsule de roată 
SW 120.

 

Atenție!

Nu utilizați o mașină de înșurubat cu 

impact - închizătoare tip baionetă.

[42] Montați capsula, consultați poziția 1.
Prin rotirea la cca 30  în sensul acelor de ceasor-
nic, blocați în timpul presării axiale simultane

a capsulei. Stabilitatea este dată la atingerea 
poziției 2.

[38] Introduceți inelul de siguranță tip cârlig (448) în 
nutul cheii hexagonale a șurubului osiei (446/2). 

 

Indicație de reparație!

Acordați atenție așezării corecte a 

inelului de siguranță tip cârlig în nutul 

șurubului osiei.

Figura 48

Figura 49

Figura 50

7 Înlocuirea plăcuțelor de frână

Poziția 1 Poziția 2
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[38] Strângeți cu cheia dinamometrică piulița osiei (446) 
în momentul rotirii simultane, continue a unității 
ECO. Până când se atinge un cuplu de strângere 
de 150 Nm, trebuie să aibă loc mai multe rotiri. 

 În cazul în care o canelură a piuliței de osie 

este congruentă cu un orifi ciu în axa butucu-

lui, șurubul de blocare trebuie să fi e Șurubul 

de blocare trebuie să fi e introdus direct. În caz 

contrar, rotiți piulița axei înapoi până la urmă-

toarea posibilitate de blocare (mai puțin de 15°).

Unitatea ECO:

[34] Curățați suporturile lagărelor fuzetei cu o cârpă 
din microfi bră (trebuie să fi e metalice și lucioase, 
uscate și fără grăsimi) și aplicați Castrol White T  
în strat subțire și pe întreaga suprafață utilizând 
o perie din microfi bre. După aplicare, rămânerea 
suprafețelor lucioase, metalice este interzisă. 
Castrol White T nu trebuie diluat.

Figura 51

Figura 53

[35] Aliniați ciocul șaibei (445, săgeată) prin rotirea 
piuliței osiei (446) spre nutul fuzetei și apăsați ușor 
pe unitatea butucului roții.

[36] Împingeți întreaga unitate a butucului roții în 
centrul fuzetei.

[37] Înșurubați piulița osiei. Astfel, butucul complet al 
roții este montat pe fuzetă.

Figura 52
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[40] Ungeți de jur împrejur fi letul capsulei butucului 
(460) cu unsoare durabilă specială BPW ECO-LiPlus.

[41] Înșurubați capsula butucului pe butucul de roată.
Cuplu de strângere 800 Nm.

 Reglați frâna. 

Reglați dispozitivul manual de reglare a siste-

mului de pârghii (280) pe hexagonul de ajustare 

la o deplasare liberă de 10-12% din lungimea 

manetei de frână conectate. Reglați dispoziti-

vul automat de reglare a sistemului de pârghii 

ECO-Master conform descrierii de la 

pagina 124.

 

Avertisment!

Noile plăcuțe de frână asigură efectul 

optim de frânare doar după câteva 

frânări.

[39] Introduceți bolțul (447). Suspendați inelul de 
siguranță tip cârlig (448) cu cârligul (săgeată) în 
apropierea bolțului și apăsați în nutul piuliței osiei 
(446).

Figura 54

Figura 55

7 Înlocuirea plăcuțelor de frână
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[35] Seria constructivă H / K: 
Împingeți inelul de amortizare (420) și noile inele 
de etanșare (422, 423) pe fuzetă.

Figura 57

Locaș pentru butuc obișnuit:

[34] Curățați suporturile lagărelor fuzetei (trebuie să fi e 
metalice și lucioase, uscate și fără grăsimi).

Figura 56

 Seria constructivă N: 
Împingeți pe fuzetă inelul de amortizare (420) și 
inelul de etanșare a arborelui (422) orientat cu 
partea închisă spre inelul de amortizare.

Figura 58
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[39] Împingeți în mijloc întregul butuc cu tamburul de 
frână. Senzorul ABS (570) este împins înapoi în 
poziția corectă la montarea butucului prin rotorul 
cu poli (560). Prin urmare, nu teșiți butucul.

[40] Introduceți rulmentul exterior cu role conice (441).

Figura 60

Figura 61

7 Înlocuirea plăcuțelor de frână

 

Indicație de reparație!

Nu inversați coliviile lagărelor și inelele 

exterioare ale lagărelor.

[36] Curățați temeinic rulmenții cu role conice (430) și 
verifi cați-i.

[37] Încălziți corespunzător inelul interior al lagărului 
(cu role și colivie) la cca 80°C și împingeți-l pe 
inelul de amortizare (420) până când se așază pe 
poziție. 
Adăugați unsoare durabilă specială BPW ECO-LiPlus 
în spațiile libere dintre rolele conice și colivie. Aveți 
în vedere cantitatea totală de unsoare, consultați 
pagina 35. 

[38] Ungeți cu cantitatea rămasă în inelul exterior al 
lagărului.

Figura 59

 

Indicație de reparație!

Începând din ianuarie 1995 corpurile 

osiilor BPW au fost transformate în 

fuzete ECO.

Acestea se diferențiază de fuzeta 

obișnuită printr-un nut în zona fi letată 

(săgeată).

La montarea lagărului obișnuit pe fuze-

ta ECO este utilizată o piuliță de osie 

modifi cată (446) și suplimentar o șaibă 

(445).
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[41] Înșurubați piulița osiei (446) și strângeți cu o cheie 
dinamometrică piulița osiei în momentul rotirii 
simultane, continue a butucului roții (435). Până 
când se atinge cuplul de strângere, trebuie să aibă 
loc mai multe rotiri. 
Cupluri de strângere:
  la capsulele de butuc cu formă BPW (ovală):
  sarcina pe osie până la 5,5 t    70 Nm
  sarcina pe osie de la 6 t până la 18 t 150 Nm

   la capsulele de butuc cu formă octogonală:
  sarcina pe osie de la 16 t până la 30 t 350 Nm 

 În cazul utilizării unei chei normale pentru piulițele 
osiei (trusa de scule) strângeți piulița osiei, până 
când mișcarea butucului de roată este ușor frânată. 

[42] În cazul în care o canelură a piuliței de osie este 
congruentă cu o gaură a butucului de osie, șurubul 
de blocare trebuie să fi e introdus direct. 
În caz contrar, rotiți piulița axei înapoi până la ur-
mătoarea posibilitate de blocare (mai puțin de 30°).

[43] Asigurați piulița osiei (446) cu un șplint (447).

 La osiile de 16 - 18 t cu capsule ale butucului 

cu formă BPW (ovală) trebuie introdusă o nouă 

garnitură inelară în nutul butucului de roată.

[44] Umpleți capsula (460) cu unsoare durabilă specială 
BPW ECO-LiPlus.

 Aveți în vedere cantitatea de unsoare, consultați 
pagina 35.

Figura 62

Figura 63

Figura 64
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7 Înlocuirea plăcuțelor de frână

Figura 65

[45] Ungeți de jur împrejur fi letul capsulei (460) cu 
unsoare durabilă specială BPW ECO-LiPlus și 
înșurubați.

 Cupluri de strângere pentru capsulele butucului:

 Pasul fi letului 2 mm (formă ovală)
 Capsulă din tablă (fi let exterior) 500 Nm
 Capsulă din tablă (fi let interior) 800 Nm
 Capsulă din aluminiu 350 Nm

 Pasul fi letului 3 mm
 Capsulă din tablă (8kt.) 700 Nm

 Reglați frâna. 

Reglați dispozitivul de reglare a sistemului de 

pârghii (280) pe hexagonul de ajustare la o de-

plasare liberă de 10 - 12% din lungimea manetei 

de frână conectate. Dispozitivul automat de 

reglare a sistemului de pârghii ECO-Master se 

reglează prin acționarea manetei de frână.

 

Avertisment!

Noile plăcuțe de frână asigură efectul 

optim de frânare doar după câteva 

frânări.



BPW-WH-HKN 35512301rum Pagina 71

7.7 Conversia la frână cu rolă secționată 

 (BPW 95)

 Frânele dintr-o versiune veche de execuție ar tre-
bui transformate în noua tehnologie de frânare.

 Siguranță mai mare
 Timp de răspuns scurt și efectul constant bun de 
 frânare pe toată durata de viață a plăcuțelor prin 
 role de frână lubrifi ate permanent.

 Greutate proprie redusă
 Model nou optimizat în funcție de greutate, cu 
 mai puține piese de uzură.

 Înlocuire simplă a plăcuțelor de frână
 Înlocuirea rapidă și ușoară a saboților de frână

 Arcuri de poziționare
 Arcurile de poziționare asigură stabilitatea 
 saboților de frână pe clemele C.

 Arcuri de revenire a frânei
 Arcurile de revenire a frânei sunt suspendate pe 
 saboții de frână de eclisele turnate.

 Aceiași saboți de frână pe toate osiile seriei con-
structive corespunzătoare.

 Datele tehnice ale frânei rămân neschimbate. În 
consecință, protocoalele de testare CE de până 
acum rămân valabile.

Figura 66

Figura 67

Figura 68
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8 Demontarea și asamblarea unității butucului

[4] Ridicați rotorul cu poli (560) de pe butucul roții 
(435). 
Nu trebuie deteriorat suportul butucului roții.

8.1 Unitatea ECO Plus 3

 

Indicație!

La deschiderea unității ECO Plus 3 

înainte de sfârșitul perioadei de garan-

ție (consultați documentele de garanție 

ECO Plus) se pierde garanția ECO Plus.

[1] Pentru demontarea și montarea unității compl. 
ECO Plus 3, consultați capitolul 7. 

[2] Pentru demontarea rulmentului exterior cu role 
conice (441) îndepărtați inelul de siguranță (438) 
cu piulița osiei (446) din butucul roții (435).

Figura 1

Figura 2

Figura 3

[3] Îndepărtați discul cu came (445) și rulmentul cu 
role conice (441).

 

Indicație de reparație!

Marcați butucul și lagărul pentru a nu 

le inversa la montaj.

Este absolut necesar ca inelele interi-

oare ale lagărului cu role să fi e reintro-

duse în aceiași butuci.
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Figura 4

Figura 5

Figura 6

[5] Pentru demontarea rulmentului interior cu role 
conice (430) îndepărtați inelul de siguranță (437) 
din butucul roții (435).

[6] Slăbiți simeringul (422) cu o șurubelniță de pe 
inelul lagărului.

[7] Scoateți simeringul (422).

10 - 12 t ECO Plus 3

 Scoateți inelul de amortizare (421) cu simeringul 
(422) și garnitura inelară (424).



BPW-WH-HKN 35512301rumPagina 74

[8] Îndepărtați rulmentul interior cu role conice (430).

[9] Curățați temeinic ambii rulmenți cu role conice 
(430, 441) și verifi cați-i cu privire la uzură, dacă 
este cazul înlocuiți-i.

Figura 7

Figura 8

Figura 9

8 Demontarea și asamblarea unității butucului

[11] Ridicați cartușul de unsoare (432) din spațiul inter-
mediar al lagărului.

 

Indicație:

În cazul în care este necesară înlocui-

rea cuzineților, se recomandă demon-

tarea tamburului de frână (380).

[10] Împingeți afară bolțurile roții (472) din unitatea 
demontată a tamburului de frână al butucului (nu 
deteriorați fi letul bolțurilor roții).
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Figura 10

Figura 11

Figura 12

[12] Scoateți cartușul de unsoare (432) din butuc (435).

[13] Scoateți inelele exterioare ale lagărului din butucul 
roții (435).

[14] Introduceți noile inele exterioare ale lagărului în 
centrul butucului roții (435) și montați-le cu o 
presă (minimum 6 t) și uneltele de inserție BPW 
15.011.20052 și 15.013.20052.

 

Indicație de reparație!

Acordați atenție așezării corecte a 

cuzineților în butucul roții.
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Figura 13

Figura 14

Figura 15

8 Demontarea și asamblarea unității butucului

[16] Ungeți cu unsoare durabilă specială BPW ECO-LiPlus 
ambii rulmenți cu role conice. Aveți în vedere can-
titatea totală de unsoare (rulmenți cu role conice 
33318 - 170 g și 33213 - 120 g).

 

Indicație!

Se recomandă lubrifi erea lagăre-

lor cu dușurile de unsoare BPW 

99.00.000.9.55.

[15] Introduceți garnitura (432 / piesa intermediară a 
lagărului) între inelele exterioare montate ale 
lagărului.

[17] Introduceți rulmentul interior cu role conice (430) în 
butucul roții (435).

 

Indicație de reparație!

Nu inversați coliviile lagărelor și inelele 

exterioare ale lagărelor.
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Figura 18

[20] Introduceți garnitura arborelui (422) în butucul roții 
(435) cu cele 3 cuie scoabe orientate spre lagăr 
(430).

[19] Introduceți noua garnitură inelară (424) în canelura 
inelului de amortizare (421).

10 - 12 t ECO Plus 3

[18] Apăsați noul inel de etanșare a arborelui (422) 
până la fi xarea pe inelul de amortizare (421).

Figura 16

Figura 17
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8 Demontarea și asamblarea unității butucului

Figura 19

Figura 20

[22] Introduceți inelul de siguranță (437) în nutul 
butucului roții (435).

[21] Așezați capsula roții (460) pe garnitură (422) și 
bateți ușor cu ciocanul până când garniitura se 
așază pe lagăr.

Figura 21

[23] Așezați tamburul de frână (380) pe butucul roții 
(435). Introduceți bolțurile roții (472) cât mai mult 
posibil în butuc. 

 

Indicație de reparație!

Acordați atenție poziției corecte a ca-

pului bolțului roții pe tamburul de frână.

Înainte de montarea tamburului de frâ-

nă trebuie îndepărtată o eventuală pro-

tecție existentă împotriva coroziunii.

[24] Partea aplatizată a capului bolțului roții trebuie să 
se sprijine pe gulerul tamburului frânei (protecția 
anti-răsucire).

[25] Bateți în bolțurile roții până când se așază pe 
poziție.
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[28] Introduceți rulmentul exterior cu role conice (441) 
în butucul roții (435).

[26] Curățați suprafețele de contact pentru rotorul cu 
poli (560) (fără murdărie, vopsea etc.).

[27] Așezați noul rotor cu poli și apăsați-l cu scula de 
montaj (BPW nr. 16.038.22953) până când acesta 
se așază pe poziție.

Figura 22

Figura 23

Figura 24

[29] Așezați discul cu came (445) cu caracterele impri-
mate (BPW și codul de articol) pe rulmentul cu role 
conice (441).
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Figura 25

[30] Introduceți inelul de siguranță (438) cu piulița osiei 
(446) în nutul butucului roții (435).
Pentru montarea întregii unități ECO (434) consul-
tați paginile de la 61 încolo.

8 Demontarea și asamblarea unității butucului
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[4] Luați rulmentul cu role conice (441) din butucul 
roții.

 

Indicație de reparație!

Marcați butucul și lagărul pentru a nu 

le inversa la montaj.

Este absolut necesar ca inelele interi-

oare ale lagărului cu role să fi e reintro-

duse în aceiași butuci.

[3] Scoateți șurubul osiei cu discul dințat și știftul 
integrat (446).

8.2 Unitatea ECO Plus 2

 

Indicație!

La deschiderea unității ECO Plus 2 

înainte de sfârșitul perioadei de garan-

ție (consultați documentele de garanție 

ECO Plus) se pierde garanția ECO Plus.

[1] Pentru demontarea și montarea unității complete 
ECO Plus 2 consultați capitolul 7. 

[2] Pentru demontarea rulmentului exterior cu role 
conice (441) îndepărtați inelul de siguranță (438) 
din butucul roții (435).

Figura 26

Figura 27

Figura 28
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8 Demontarea și asamblarea unității butucului

[6] Pentru demontarea rulmentului interior cu role 
conice (430) îndepărtați inelul de siguranță (437) 
din butucul roții.

 

Indicație de reparație!

La demontarea rotorului cu poli de ex. 

cu o șurubelniță trebuie apăsate în jos 

cele 3 siguranțe de pe circumferința 

exterioară. 

Demontați rotorul cu poli prin rotirea în 

sens invers acelor de ceasornic. 

Deoarece siguranțele s-au deformat la 

desfacere și nu mai pot atinge forțele 

de pretensionare în caz de remontare, 

rotorul cu poli trebuie înlocuit.

[5] Apăsați în jos rotorul cu poli (560) cu scula de 
montaj BPW nr. 16.020.22953 pe circumferința 
exterioară și prin rotirea simultană în sens invers 
acelor de ceasornic.

 

Indicație de reparație!

Rotorul cu poli nu trebuie deformat 

sau deteriorat în timpul demontării.

Figura 29

Figura 30

Figura 31
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[9] Scoateți rulmentul interior cu role conice (430).

[10] Curățați temeinic ambii rulmenți cu role conice 
(430, 441) și verifi cați-i cu privire la uzură, dacă 
este cazul înlocuiți-i.

[8] Scoateți inelul de etanșare a arborelui (422).

[7] Desfaceți inelul de etanșare a arborelui (422) cu o 
șurubelniță de pe inelul lagărului.

Figura 32

Figura 33

Figura 34
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8 Demontarea și asamblarea unității butucului

[13] Scoateți cartușul de unsoare (432) din butuc.

[12] Ridicați cartușul de unsoare (432) din spațiul inter-
mediar al lagărului.

 

Indicație:

În cazul în care este necesară înlocui-

rea cuzineților, se recomandă demon-

tarea tamburului de frână (380).

[11] Împingeți afară bolțurile roții (472) din unitatea 
demontată a tamburului de frână al butucului 
(nu deteriorați fi letul bolțurilor roții).

Figura 35

Figura 36

Figura 37
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[16] Curățați cartușul de unsoare (432, piesa intermedi-
ară a lagărului) și introduceți-l între inelele exterioa-
re montate ale lagărului.

[17] Umpleți camera interioară de unsoare cu unsoare 
durabilă specială BPW ECO-LiPlus.

 

Indicație de reparație!

Umplerea trebuie realizată fără bule și 

goluri.

În cazul utilizării dușurilor de unsoare 

BPW nu este necesară umplerea cartu-

șului de unsoare.

[15] Introduceți noile inele exterioare ale lagărului în 
centrul butucului roții (435) și montați-le cu o 
presă (minimum 6 t) și uneltele de inserție BPW 
15.011.20052 și 15.013.20052.

 

Indicație de reparație!

Acordați atenție așezării corecte a 

cuzineților în butucul roții.

[14] Împingeți afară inelele exterioare montate ale 
lagărului din butucul roții (435).

Figura 38

Figura 39

Figura 40



BPW-WH-HKN 35512301rumPagina 86

8 Demontarea și asamblarea unității butucului

[20] Introduceți garnitura (422) în butucul roții (435) cu 
cele 3 cuie scoabe orientate spre lagăr (430).

[19] Introduceți rulmentul interior cu role conice (430) în 
butucul roții (435).

 

Indicație de reparație!

Nu inversați coliviile lagărelor și inelele 

exterioare ale lagărelor.

[18] Aplicați proeminența de unsoare în formă de cerc 
pe suprafețele de rulare ale inelelor exterioare ale 
lagărelor.

Figura 41

Figura 42

Figura 43
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[23] Așezați tamburul de frână (380) pe butucul roții 
(435). Introduceți bolțurile roții (472) cât mai mult 
posibil în butuc. 

 

Indicație de reparație!

Acordați atenție poziției corecte Sitz 

a capului bolțului roții pe tamburul de 

frână.

Înainte de montarea tamburului de frâ-

nă trebuie îndepărtată o eventuală pro-

tecție existentă împotriva coroziunii.

[24] Partea aplatizată a capului bolțului roții trebuie să 
se sprijine pe gulerul tamburului frânei (protecția 
anti-răsucire).

[25] Bateți în bolțurile roții până când se așază pe 
poziție.

[22] Introduceți inelul de siguranță (437) în nutul 
butucului roții (435).

[21] Așezați capsula roții (460) pe garnitură (422) și 
bateți ușor cu ciocanul până când garniitura se 
așază pe lagăr.

Figura 44

Figura 45

Figura 46
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[31] Introduceți rulmentul exterior cu role conice (441) 
în butucul roții.

[30] Umpleți camera exterioară de unsoare a cartușu-
lui de unsoare (432) cu unsoare durabilă specială 
BPW ECO-LiPlus.

 

Indicație de reparație!

Umplerea trebuie realizată fără bule și 

goluri.

În cazul utilizării dușurilor de unsoare 

BPW nu este necesară umplerea 

cartușului de unsoare (432).

[26] Untilizați un rotor cu poli nou (560)! Lubrifi ați pe 
ambele părți nutul rotorului cu poli și închizătorile 
tip baionetă de pe rotorul cu poli.

[27] Introduceți rotorul cu poli în poziția corectă. 
Bolțurile opritoare de pe rotorul cu poli trebuie 
să se așeze în poziție în butuc pe suprafețele 
opritoare dreptunghiulare.

[28] Rotiți cu un obiect teșit (de ex șurubelniță) în 
spatele camelor opritoare cu bătăi ușoare în sens 
orar până la opritor (consultați și pagina 82).

 

Indicație de reparație!

Nu utilizați unelte de impact în danturi. 

Dantura nu trebuie să fi e deteriorată.

Pentru a evita erorile de montaj, vă 

recomandăm să utilizați scula de 

montaj BPW 16.020.22953 când 

înlocuiți rotorul cu poli.

[29] Apăsați în jos scula de montaj pe circumferința 
exterioară și prin rotirea simultană în sens orar, 
resp. antiorar desfaceți, resp. fi xați rotorul cu poli.

Figura 47

Figura 48

Figura 49
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[33] Fixați șurubul osiei (446) cu inelul de siguranță 
(438) în butucul roții.

 Pentru montarea întregului butuc al roții consultați 
pagina 63.

[32] Introduceți discul dințat (446/2) cu știft integrat pe 
șurubul osiei (446/1) și așezați-l pe rulmentul cu 
role conice (441).

Figura 50

Figura 51
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[4] Dacă există, îndepărtați rotorul cu poli din tablă 
ABS (560) din, resp. de pe butucul roții. 
Rotoarele cu poli din fontă nu sunt demontate!

 8 - 9 t ECOPlus:
 Apăsați în jos rotorul cu poli cu scula de montaj 

BPW nr. 16.020.22953 pe circumferința exterioară 
și prin rotirea simultană în sens invers acelor de 
ceasornic.

 

Indicație de reparație!

Rotorul cu poli nu trebuie deformat 

sau deteriorat în timpul demontării.

[3] Îndepărtați discul cu came (445) și rulmentul cu 
role conice (441).

 

Indicație de reparație!

Marcați butucul și lagărul pentru a nu 

le inversa la montaj.

Este absolut necesar ca inelele interi-

oare ale lagărului cu role să fi e reintro-

duse în aceiași butuci.

8.3 Unitatea ECOPlus 

[1] Pentru demontarea și montarea întregului locaș 
pentru butucul de roată consultați capitolul 7. 

[2] Pentru demontarea rulmentului exterior cu role 
conice (441) îndepărtați inelul de siguranță (438) 
cu piulița osiei (446) din butucul roții (435).

Figura 52

Figura 53

Figura 54
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[5] Dacă există, scoateți garnitura pentru murdărie 
grosieră (428) din butucul roții (435), resp. de pe 
inelul de etanșare a arborelui (422).

 KH 10 - 12 t:
 Curbați puțin în sus clemele de pe circumferința 

exterioară a rotorului cu poli (560) și trageți rotorul 
cu poli de pe suportul butucului roții.

 

Indicație de reparație!

Rotorul cu poli nu trebuie deformat sau 

deteriorat în timpul demontării.

 

Indicație de reparație!

La demontarea rotorului cu poli de la 

osiile ECOPlus 8 - 9 t de ex. cu o șurubel-

niță trebuie apăsate în jos cele 3 sigu-

ranțe de pe circumferința exterioară. 

Demontați rotorul cu poli prin rotirea în 

sens invers acelor de ceasornic. 

Deoarece siguranțele s-au deformat la 

desfacere și nu mai pot atinge forțele 

de pretensionare în caz de remontare, 

rotorul cu poli trebuie înlocuit.

Figura 55

Figura 56

Figura 57



BPW-WH-HKN 35512301rumPagina 92

8 Demontarea și asamblarea unității butucului

 Lagăr ECOPlus 10 - 12 t:
Îndepărtați inelul de amortizare (421) cu inelul de 
etanșare a arborelui (422) sau garnitura ECOSeal și 
garnitura inelară (424).

[7] Lagăr ECOPlus 8 - 9 t:
În funcție de varianta de execuție, îndepărtați inelul 
de etanșare a arborelui sau garnitura ECOSeal (422).

[6] Pentru demontarea rulmentului interior cu role 
conice (430) îndepărtați inelul de siguranță (437) 
din butucul roții (435).

Figura 58

Figura 59

Figura 60
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 Demontarea cuzineților

[11] Scoateți inelele exterioare ale lagărului (în cazul la-
gărului ECOPlus 10 - 12 t până la 05/2005 împreună 
cu inelul de rulare (423)) din butucul roții (435). 

[12] Îndepărtați tabla de acoperire (431) din butucul 
roții.

 

Indicație:

Dacă este necesară înlocuirea cuzineți-

lor, se recomandă demontarea tambu-

rului frânei (380).

[10] Împingeți afară bolțurile roții (472) din unitatea 
demontată a tamburului de frână al butucului 
(nu deteriorați fi letul bolțurilor roții).

[8] Scoateți rulmentul interior cu role conice (430) și 
apoi garnitura (432, piesa intermediară a lagărului).

[9] Curățați temeinic ambii rulmenți cu role conice 
(430, 441) și verifi cați-i cu privire la uzură, dacă 
este cazul înlocuiți-i.

Figura 61

Figura 62

Figura 63
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 Montarea cuzineților 

[15] Introduceți noile inele exterioare ale lagărului 
în centrul butucului roții și montați-le cu o pre-
să (minimum 6 t) și uneltele de inserție BPW 
15.011.20052 și 15.013.20052.

 

Indicație de reparație!

Acordați atenție așezării corecte a 

cuzineților în butucul roții.

[16] Introduceți garnitura (432, piesa intermediară a 
lagărului) între inelele exterioare montate ale 
lagărului.

[14] Introduceți noua tablă de acoperire (431) cu 
curbura orientată spre butuc (435).

[13] Montați inelul de amortizare (440) cu curbura 
orientată spre butuc (435).

Figura 64

Figura 65

Figura 66
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[18] Lagăr ECOPlus 8 - 9 t:
În osiile ECOPlus pentru sarcini pe osie de 8 - 9 t, 
inelul de amortizare este forjat pe fuzetă. Inelul de 
etanșare a arborelui (422) este conectat inseparabil 
la o șaibă și trebuie înlocuită complet.

 Noua generație de inele de etanșare a arborelui 
ECOSeal sunt realizate ca garnitură a casetei și 
înlocuiesc inelul anterior de etanșare a arborelui în 
cazul lagărului ECOPlus 8 - 9 t și 10 - 12 t începând 
cu 06/2005.

 Lagăr ECOPlus 10 - 12 t până la 05/2005 și 
ECO 8 - 12 t:
Apăsați noul inel de etanșare a arborelui (422), cu 
partea deschisă orientată în sus, până la fi xarea 
pe inelul de amortizare (421). 
Ungeți banda de etanșare cu unsoare durabilă 
specială BPW ECO-LiPlus.

[17] Introduceți noul inel de rulare (423) cu unealta de 
inserție BPW 
16.020.22111 pentru inelul de rulare 8 - 9 t 
(până la 09/2004)
16.014.22111 pentru inelul de rulare 10 - 12 t 
(până la 05/2005)
în mijlocul vechiului butuc al roții (435).

 

Indicație de reparație!

Lagăr ECOPlus (8 - 9 t până la 09/2004):

Inelul de rulare rămas în butucul roții 

este utilizat în continuare și nu trebuie 

înlocuit, deoarece este introdusă noua 

garnitură ECOSeal. 

Lagăr ECOPlus (10 - 12 t până la 05/2005):

La acest lagăr trebuie utilizată în con-

tinuare vechea variantă de execuție a 

garniturii cu inel de rulare.

În toate lagărele ECOPlus 8 - 9 t înce-

pând cu 10/2004 și 10 - 12 t începând 

cu 6/2005 nu este disponibil niciun inel 

de rulare. Este introdusă numai noua 

garnitură ECOSeal!

Figura 67

Figura 68
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[21a] Lagăr ECOPlus 8 - 9 t și 10 - 12 t începând cu 
06/2005:

 Ungeți ușor marginea exterioară din cauciuc a 
noii garnituri a arborelui (422) cu unsoare durabilă 
specială BPW ECO-LiPlus.

[22a] Introduceți garnitura în butucul roții (435) cu cele 
3 cuie scoabe orientate spre lagăr (430).

[20] Introduceți rulmentul interior cu role conice (430) 
în butucul roții (435).

 

Indicație de reparație!

Nu inversați coliviile lagărelor și inelele 

exterioare ale lagărelor.

[19] Ungeți cu unsoare durabilă specială ECO-LiPlus 
ambii rulmenți cu role conice (430, 441). Aveți în 
vedere cantitatea totală de unsoare (rulmenți cu 
role conice 33318 - 170 g și 33213 - 120 g). 

 

Indicație:

Se recomandă lubrifi erea lagăre-

lor cu dușurile de unsoare BPW 

99.00.000.9.54 / 99.00.000.9.55.

Figura 69

Figura 70

Figura 71
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[23] Așezați capsula roții (460) pe garnitură (422) și 
bateți ușor cu ciocanul până când garniitura se 
așază pe lagăr (430).

[22b] Introduceți inelul de amortizare (421) cu inelul de 
etanșare a arborelui (422) și garnitura inelară (424) 
în butucul roții (435).

[21b] Lagăr ECOPlus 10 - 12 t până la 05/2005:

 Introduceți noua garnitură inelară (424) în nutul 
inelului de amortizare (421).

Figura 72

Figura 73

Figura 74
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[26] Așezați tamburul de frână (380) pe butucul roții 
(435). Introduceți bolțurile roții (472) cât mai mult 
posibil în butuc. 

 

Indicație de reparație!

Acordați atenție așezării corecte a ca-

pului bolțului roții pe tamburul frânei.

Înainte de montarea tamburului de frâ-

nă trebuie îndepărtată o eventuală pro-

tecție existentă împotriva coroziunii.

[27] Partea aplatizată a capului bolțului roții trebuie să 
se sprijine pe gulerul tamburului frânei (protecția 
anti-răsucire).

[25] Lagăr ECOPlus începând cu 07/2007:
Garnitura pentru murdărie grosieră (428) nu este 
necesară împreună cu garnitura ECOSeal (422).

 Lagăr ECOPlus 8 - 9 t și 10 - 12 t începând cu 
06/2005:
Apăsați garnitura pentru murdărie grosieră (428) în 
suportul existent în inelul de etanșare a arborelui 
(422). 
(Garnitura pentru murdărie grosieră nu este 
necesară începând de la 07/2007 garnitura în 
cazul utilizării unei garnituri ECOSeal).

 Lagăr ECOPlus 10 - 12 t până la 05/2005:
Apăsați garnitura pentru murdărie grosieră (428) 
pe inelul de amortizare (421).

[24] Introduceți inelul de siguranță (437) în nutul 
butucului roții (435).

Figura 75

Figura 76

Figura 77
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[29a] Rotor cu poli din tablă ABS 8 - 9 t:
Untilizați un rotor cu poli nou (560)! Lubrifi ați pe 
ambele părți nutul rotorului cu poli și închizătorile 
tip baionetă de pe rotorul cu poli.

[30a] Introduceți rotorul cu poli în poziția corectă. 
Bolțurile opritoare de pe rotorul cu poli trebuie 
să se așeze în poziție în butuc pe suprafețele 
opritoare dreptunghiulare.

[31a] Rotiți cu un obiect teșit (de ex șurubelniță) în 
spatele camelor opritoare cu bătăi ușoare în sens 
orar până la opritor.

 

Indicație de reparație!

Nu utilizați unelte de impact în danturi. 

Dantura nu trebuie să fi e deteriorată.

Pentru a evita erorile de montaj, vă re-

comandăm să utilizați scula de montaj 

BPW 16.020.22953 când înlocuiți rotorul 

cu poli.

[31b] Apăsați în jos scula de montaj pe circumferința 
exterioară și prin rotirea simultană în sens orar, 
resp. antiorar desfaceți, resp. fi xați rotorul cu poli.

[28] Bateți în bolțurile roții (472) până când se așază pe 
poziție sau introduceți-le cu ajutorul unui manșon 
și al piuliței (479).

Figura 78

Figura 79

Figura 80
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[33] Așezați discul cu came (445) cu caracterele 
imprimate (BPW și codul de articol) pe rulmentul 
cu role conice (441).

[32] Introduceți rulmentul exterior cu role conice (441) 
în butucul roții (435).

[29b] Rotor cu poli din tablă ABS K 10 - 12 t: 

 

Indicație de reparație!

Dacă stabilitatea rotorului cu poli nu 

mai este asigurată ca urmare a forțelor 

de pretensionare reduse, rotorul cu 

poli trebuie înlocuit.

[30b] Curățați nutul și suprafețele de contact pentru 
rotorul cu poli (560) (fără murdărie, vopsea etc.).

[31b] Apăsați noul rotor cu poli (560) cu o ușoară rotire 
în sens antiorar pe butucul roții (435).
Clemele laterale (săgețile) trebuie introduse în 
nutul de pe gâtul butucului roții. Figura 81

Figura 82

Figura 83
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[34] Introduceți inelul de siguranță (438) cu piulița osiei 
(446) în nutul butucului roții (435). 
Pentru montarea întregului butuc al roții consultați 
pagina 61.

Figura 84
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[3] Pentru demontarea rulmentului interior cu role 
conice (430) scoateți garnitura pentru murdărie 
grosieră (428, începând de la 4/99) de pe inelul de 
amortizare (421).

[4] Scoateți inelul de siguranță (437) din butucul roții 
(435).

[5] Scoateți inelul de amortizare (421), incl. inelul de 
etanșare a arborelui (422), garnitura inelară (424) 
și rulmentul cu role conice (430).

[6] Curățați temeinic rulmentul cu role conice (430, 
441) și spațiile interioare ale butucului. 

[7] Verifi cați rulmentul cu role conice cu privire la 
uzură, dacă este cazul înlocuiți-l. 

[2] Îndepărtați piulița osiei (446), discul cu came (445) 
și rulmentul cu role conice (441).

 

Indicație de reparație!

Marcați butucul și lagărul pentru a nu 

le inversa la montaj.

Este absolut necesar ca inelele interi-

oare ale lagărului cu role să fi e reintro-

duse în aceiași butuci.

8.4 Unitatea ECO 

 Locașul pentru butucul de roată ECO este con-
ceput pentru lubrifi erea pe termen lung (la fi ecare 
3 ani sau la fi ecare 500.000 km).
Pentru demontarea și montarea întregii unități a 
butucului roții consultați capitolul 7.

[1] Pentru demontarea rulmentului exterior cu role 
conice (441) scoateți inelul de siguranță (438) din 
butucul roții (435).

Figura 85

Figura 86

Figura 87
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[11] Introduceți noile inele exterioare ale lagărului în 
centrul butucului roții și montați-le cu o presă 
(minimum 6 t) și uneltele de inserție BPW pentru 
lagărul exterior
15.005.20052  Ø 100 lagăr 32310
15.013.20052  Ø 113 lagăr 33213
15.014.20052 Ø 123 lagăr 33215

 montați lagărele interioare
15.012.20052 Ø 123 lagăr 33116
15.011.20052 Ø 142 lagăr 33118
15.008.20052 Ø 160 lagăr 32219.

 

Indicație de reparație!

Acordați atenție așezării corecte a 

cuzineților în butucul roții.

[9] Scoateți inelele exterioare montate ale lagărului, 
inclusiv inelul de amortizare (440) din butucul roții 
(435).

[10] Îndepărtați tabla de acoperire (431) din butucul 
roții și înlocuiți-o cu una nouă.

 Montați inelul de amortizare, acordați atenție 
poziției corecte, consultați pagina 33.

 

Indicație:

Pentru manipularea mai simplă a uni-

tății tamburului butucului, la înlocuirea 

lagărelor vă recomandăm să demontați 

roata și tamburul frânei.

[8] Bolț de legătură:
Înșurubați piulițele (474) de pe bolțurile roților (472) 
pe partea tamburului. Îndepărtați bolțul roții și 
scoateți în jos butucul (435). 

 Bolțuri elicoidale:
Împingeți afară bolțurile roții (472) din unitatea 
demontată a tamburului de frână al butucului (nu 
deteriorați fi letul bolțurilor roții). Figura 88

Figura 89

Figura 90
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 Bolțuri elicoidale

 Bolțuri de legătură, consultați pagina 105.

 

Indicație de reparație!

Verifi cați bolțurile de roată cu privire la 

posibilitatea reutilizării, dacă este cazul 

utilizați noi bolțuri de roată.

Înainte de montarea tamburului de 

frână trebuie îndepărtată o eventuală 

protecție existentă împotriva coroziunii.

[16] Așezați tamburul de frână (380) pe butucul roții 
(435). Aacordați atenție suprafețelor de contact 
curate.

[17] Introduceți bolțurile roții (472) cât mai mult posibil 
în butuc, resp. bateți-le în interior, acordând aten-
ție protecției anti-răsucire din tamburul de frână 
(săgeată). Partea aplatizată a capului bolțului roții 
trebuie să se sprijine pe gulerul tamburului frânei.

[13] Apăsați noul inel de etanșare a arborelui (422), cu 
partea deschisă orientată în sus, până la fi xarea pe 
inelul de amortizare (421). 

[14] Varianta de execuție 6,5 - 12 t:
Introduceți garnitura inelară (424) în nut (săgeată) 
în inelul de amortizare.

[15] Ungeți banda de etanșare și garnitura inelară cu 
unsoare durabilă specială BPW ECO-LiPlus.

[12] Introduceți noul inel de rulare (423) cu unealta de 
inserție BPW 

 16.005.22111 Ø 139 pentru inelul de rulare 6 - 9 t
16.014.22111 Ø 159 pentru inelul de rulare 10 - 12 t 

 în mijlocul butucului roții (435).

Figura 91

Figura 92

Figura 93
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[17] Așezați butucul roții (435) cu bolțurile roții (472) în 
roată sau într-un alt tambur de frână (380).

 

Indicație de reparație!

Înainte de montarea tamburului de frâ-

nă trebuie îndepărtată o eventuală pro-

tecție existentă împotriva coroziunii.

[18] Așezați tamburul de frână (380). Acordați atenție 
suprafeței de contact curate și centrării. Strângeți 
bine, cu cuplul de strângere corect piulițele de 
siguranță (474), cu crestăturile de siguranță 
orientate în sus.

 Cuplu de strângere (clasa de rezistență 10):
 M 20 x 1,5 (SW 30) M = 300 Nm (280 - 330 Nm)

M 22 x 2 (SW 32) M = 400 Nm (370 - 440 Nm)

 Racord Japonia (8 bolțuri de roată/cerc gradat 
Ø 285):

 M 20 x 1,5 M = 300 Nm (280 - 330 Nm)

 Bolțuri de legătură

[16] Verifi cați bolțurile roții (472), dacă este cazul intro-
duceți noi bolțuri ale roții în conformitate cu știftul 
crestat (436, săgeată).

[18] Introduceți bolțurile roții (472) până când se așază 
pe poziție cu ajutorul unui manșon și al piuliței 
(479), continnuați cu pasul de lucru [19] de la 
pagina 106.

Figura 94

Figura 95

Figura 96



BPW-WH-HKN 35512301rumPagina 106

8 Demontarea și asamblarea unității butucului

[20] Introduceți rulmentul interior cu role conice (430) în 
butucul roții (435).

 

Indicație de reparație!

Nu inversați coliviile lagărelor și inelele 

exterioare ale lagărelor.

 

Indicație:

Se recomandă lubrifi erea lagăre-

lor cu dușurile de unsoare BPW 

99.00.000.9.54 pentru lagărul 

33116/32310 99.00.000.9.55 pentru 

lagărul 33118/33213.

[19] Adăugați unsoare durabilă specială BPW ECO-LiPlus 
în ambii rulmenți cu role conice (430, 441) în spații-
le libere dintre rolele conice și colivie.

Unsoare durabilă specială 

BPW ECO-LiPlus

Cantități de unsoare per 
rulment cu role conice

Sarcina pe osie 1  interior 2  exterior

6000 - 9000 kg 120 g 120 g

10000 - 12000 kg 170 g 120 g

13000 - 14000 kg 230 g 150 g

 Ungeți cu cantitatea de unsoare rămasă în inelele 
exterioare ale lagărului butucului de roată (435).

Figura 97

Figura 98

Figura 99
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[24] Fixați garnitura pentru murdărie grosieră (428) pe 
inelul de amortizare (421).

[22] Introduceți inelul de siguranță (437) în nutul butu-
cului roții (435).

[23] La unitatea ECO până la 12 t introduceți garnitura 
inelară (424, săgeată) în nutul din inelul de amorti-
zare (421). 

[21] Introduceți inelul de amortizare (421) incl. inelul de 
etanșare a arborelui (422) în inelul de rulare (423).

Figura 100

Figura 101

Figura 102
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8 Demontarea și asamblarea unității butucului

[28] Introduceți inelul de siguranță (438) în nutul butu-
cului roții (435).

 Pentru montarea întregului butuc al roții consultați 
pagina 65.

[26] Lipiți discul cu came (445) cu unsoare pe piulița 
osiei (446). 

 

Indicație de reparație!

Caracterele imprimate (BPW și codul 

de articol) trebuie să fi e orientate spre 

rulmentul cu role conice (441). 

[27] Introduceți piulița osiei în butucul roții (435).

[25] Introduceți rulmentul exterior cu role conice (441) 
în butucul roții (435).

Figura 103

Figura 104

Figura 105
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[5] Așezați dispozitivul de extragere. Scoateți rulmen-
tul cu role conice (430), inelele de etanșare (422, 
423) și inelul de amortizare (420) din fuzetă.

 Dispozitiv de extragere:
BPW nr. 02.0125.10.00 pentru osii de 6,5 până la 
14 t.

 

Indicație de reparație!

În cazul osiei de 10 t din seria con-

structivă K cu ABS/ABV: deșurubați 

suportul senzorilor (542).

[6] Curățați temeinic rulmentul cu role conice (430, 
441) și spațiile interioare ale butucului.

[7] Verifi cați rulmentul cu role conice cu privire la 
uzură, dacă este cazul înlocuiți-l.

[4] Înșurubați capsula detașabilă (pentru nr. BPW 
consultați pagina 19). Scoateți butucul roții (435) 
cu tamburul de frână (380) de pe fuzetă.

 

Indicație de reparație!

Marcați butucul și lagărul pentru a nu 

le inversa la montaj.

Este absolut necesar ca inelele interi-

oare ale lagărului cu role să fi e reintro-

duse în aceiași butuci.

8.5 Locaș pentru butuc obișnuit

[1] Resetați frâna (demontați roțile).

[2] Deșurubați capsula (460).

[3] Îndepărtați șplintul (447) din piulița crenelată (446) 
și desfaceți piulița crenelată. Dacă este cazul, luați 
șaiba (445) de pe fuzetă.

 

Pericol!

PERICOL DE VĂTĂMARE!

Unitatea amburului de frână al butu-

cului roții terbuie asigurat împotriva 

căderii.

Folosiți un dispozitiv de ridicare sau 

apelați la o a doua persoană.
Figura 106

Figura 107

Figura 108
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8 Demontarea și asamblarea unității butucului

[10] Scoateți inelele exterioare ale lagărului din butuc.

[11] Introduceți cu unealta de inserție inelul exterior, 
mare al lagărului cu tabla de limitare a unsorii (431) 
și inelul exterior, mic al lagărului (fără tablă de 
limitare a unsorii) în butucul roții (435) până când 
se așază pe poziție.

 Unelte de inserție pentru lagărul exterior
15.005.20052  Ø 100 lagăr 32310
15.013.20052  Ø 113 lagăr 33213
15.014.20052 Ø 123 lagăr 33215
15.003.20052 Ø 138 lagăr 32314

 Unelte de inserție pentru lagărul interior
15.014.20052 Ø 123 lagăr 33215
15.012.20052 Ø 123 lagăr 33116
15.011.20052 Ø 142 lagăr 33118
15.008.20052 Ø 160 lagăr 32219
15.007.20052 Ø 188 lagăr 32222

 Respectați poziția tablei de limitare a unsorii (431), 
consultați pagina 35.

[9] Îndepărtați bolțul roții (472) și scoateți în jos 
butucul (435).

 

Indicație:

Pentru manipularea mai simplă a uni-

tății tamburului butucului, la înlocuirea 

lagărelor vă recomandăm să demontați 

roata și tamburul frânei.

[8] Înșurubați piulițele (474) de pe bolțurile roților (472) 
pe partea tamburului.

Figura 109

Figura 110

Figura 111
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 Roți Trilex

[15] Așezați tamburul de frână (380) pe roata Trilex (435).

[16] Strângeți șuruburile cu cap hexagonal (390) și 
piulițele de siguranță (392) aplicând momentul de 
strângere corespunzător.

 Cupluri de strângere:
M 20 - 8   (SW 30) = 335 Nm (320 - 350 Nm)
M 20 - 10 (SW 30) =  450 Nm (420 - 500 Nm)

 

Indicație de reparație!

Utilizați piulița de max. 3 ori, acordați 

atenție efectulului de strângere al 

piuliței.

 Montați roata Trilex și reglați jocul lagărului butu-
cului, consultați Montarea locașului pentru butuc 
obișnuit, pagina 67.

[13] Introduceți butucul roții (435) cu bolțurile roții (472) 
în roată.

 

Indicație de reparație!

Înainte de montarea tamburului de frâ-

nă trebuie îndepărtată o eventuală pro-

tecție existentă împotriva coroziunii.

[14] Așezați tamburul de frână (380). Acordați atenție 
suprafeței de contact curate și centrării. 
Strângeți bine, cu cuplul de strângere corect piuli-
țele de siguranță (474), cu crestăturile de siguranță 
orientate în sus.

 Cuplu de strângere (clasa de rezistență 10):
 M 20 x 1,5 (SW 30) M = 300 Nm (280 - 330 Nm)

M 22 x 2 (SW 32) M = 400 Nm (370 - 440 Nm)

 Montați unitatea tamburului de frână al butucului 
și reglați jocul lagărului butucului, consultați 
pagina 67.

[12] Verifi cați bolțurile roții (472), dacă este cazul 
introduceți noi bolțuri ale roții în conformitate cu 
știftul crestat (436, săgeată).

Img. 112

Img. 113

Figura 114
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9 ABS / ABV

[1] Verifi cați senzorul (570) cu privire la deteriorări 
și posibilitatea deplasării (forță de deplasare 
100 - 200 N). 

[2] Ungeți bucșa de fi xare (571) și senzorul cu unsoa-
re specială (înlocuiți bucșa de fi xare). Înainte de 
montarea butucului, împingeți în interior bucșa de 
fi xare și senzorul până când se așază pe poziție.

Figura 1

Rotor cu poli (560) fretat (Figura 3)

[3] Pentru a înlocui un rotor cu poli deteriorat, încălziți 
rotorul cu poli cu fl acăra arzătorului și presați-l. 

[4] Încălziți noul rotor cu poli la 80° până la 120° C și 
apăsați pe suprafața de așezare curată și nedeteri-
orată.

Figura 3

Figura 2
Rotor cu poli (560) presat - ECO Plus 3 (Figura 2)

[3] Trageți rotorul cu poli de pe butucul roții. Suportul 
butucului roții nu trebuie să se deterioreze.

[4] Curățați suprafețele de contact pentru rotorul cu 
poli (fără murdărie, vopsea etc.).

[5] Așezați noul rotor cu poli și apăsați-l cu scula de 
montaj (BPW nr. 16.038.22953) până când acesta 
se așază pe poziție, consultați pagina 79.

Pentru toate axele de remorcă / rulmenți de butuc, 
cu excepția celor de 9 t ECO Plus 3:

Conectarea roților Roată polară
Bolț de roată x Subcercul Ø Numărul de dinți

10 x 335 100
8 x 275 80

10 x 225 80

Pentru toate axele de remorcă / rulmenți de butuc 
9 t ECO Plus 3:

Conectarea roților Roată polară
Bolț de roată x Subcercul Ø Numărul de dinți

10 x 335 90
8 x 275 90

10 x 225 90
Roțile polare cu 80 și 100 de dinți sunt disponibile ca 
piese individuale / piese de schimb pentru aplicații 
speciale.
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 ABS / ABV 9

Rotor cu poli (560) prins cu clemă laterală.

 

Indicație de reparație!

Dacă stabilitatea rotorului cu poli nu 

mai este asigurată ca urmare a forțelor 

de pretensionare reduse, rotorul cu poli 

trebuie înlocuit.

[3] Curățați nutul și suprafețele de contact pentru 
rotorul cu poli (fără murdărie, vopsea etc.).

[4] Apăsați noul rotor cu poli cu o ușoară rotire în sens 
antiorar pe butucul roții.

[5] Clemele laterale trebuie introduse în nutul de pe 
gâtul butucului roții.

Rotor cu poli (560) prins cu închizătoare tip baionetă.

[3] Pentru înlocuirea unui rotor cu poli deteriorat 
desfaceți și scoateți vechiul rotor cu poli cu ușoare 
lovituri în sens antiorar.

 

Indicație de reparație!

Dacă stabilitatea rotorului cu poli nu 

mai este asigurată ca urmare a forțelor 

de pretensionare reduse, rotorul cu poli 

trebuie înlocuit.

[4] Curățați nutul și suprafețele de contact pentru 
rotorul cu poli (fără murdărie, vopsea etc.).

[5] Lubrifi ați pe ambele părți nutul rotorului cu poli și 
închizătorile tip baionetă de pe rotorul cu poli.

[6] Introduceți rotorul cu poli în poziția corectă. Bol-
țurile opritoare de pe rotorul cu poli trebuie să se 
așeze în poziție în butuc pe suprafețele opritoare 
dreptunghiulare.

[7] Rotiți cu un obiect teșit (de ex șurubelniță) în spa-
tele camelor opritoare cu bătăi ușoare în sens orar 
până la opritor.

 

Indicație de reparație!

Nu utilizați unelte de impact în danturi. 

Dantura nu trebuie să fi e deteriorată.

Pentru a evita erorile de montaj, vă re-

comandăm să utilizați scula de montaj 

BPW 16.020.22953 când înlocuiți rotorul 

cu poli.

 Apăsați în jos scula de montaj pe circumferința ex-
terioară și prin rotirea simultană în sens orar, resp. 
antiorar desfaceți, resp. fi xați rotorul cu poli.

Figura 5

Figura 6

Figura 4
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10 Table de acoperire la frâna ECO Drum

Montarea

[4] Verifi cați arcurile de tracțiune (508) de pe tabla de 
acoperire (501, 503) cu privire la coroziune, dacă 
este cazul montați unele noi.

[2] Strângeți șuruburile de siguranță (510, M 10 / 
SW 13) din suportul frânei.

[3] Detașați tablele de acoperire.

Demontarea

[1] Desfaceți arcurile de tracțiune (508) din tabla de 
acoperire frontală (501, 503).

Figura 1

Figura 2

Figura 3



BPW-WH-HKN 35512301rum Pagina 115

[7] Montați tabla de acoperire opusă (502, 504) în 
același mod.

[8] Suspendați arcurile de tracțiune (508). 

 

Indicație de reparație!

Verifi cați tabla de acoperire cu privire 

la poziția corectă pe marginea tambu-

rului de frână, dacă este cazul ajus-

tați-o puțin.

[6] Fixați tabla de acoperire (501, 503) cu șurubul de 
siguranță (510, M 10 / SW 13) pe suportul frânei.
Cuplu de strângere: 43 Nm

[5] Introduceți tabla de acoperire (501, 503) cu arcurile 
de tracțiune (508) în nutul (săgeată) de pe suportul 
frânei (partea arborelui cu came).

Figura 4

Figura 5

Figura 6
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11 Ax cu camă al frânei

[4] Demontați piulițele hexagonale (232, 289 / SW 13), 
șaibele Grower (231) și șuruburile (230, 288).

[5] Detașați tabla profi lată (285, 286).

 

Indicație:

Începând cu anul 2016, îmbinarea fi le-

tată a lagărelor de sprijin a fost stan-

dardizată și piulițele hexagonale (232) 

cu șaibe Grower (231) au fost înlocuite 

cu piulițe de siguranță.

Axuri cu camă ale frânei până la anul de fabricație 

10.2000

[3] Îndepărtați inelul de siguranță (260) din nut și 
trageți inelul de etanșare (272) de pe axul cu 
camă al frânei.

 Demontați unitatea butucului roții și saboții de 
frână, consultați capitolele 7.1 și 7.2.

[1] Deșurubați piulița (268, SW 32) axului cu camă al 
frânei (240, 241).
Detașați indicatorul de uzură (266).

[2] Scoateți dispozitivul de reglare a sistemului de 
pârghii (280) cu șaiba (262). 

Axuri cu camă ale frânei începând cu anul de 

fabricație 10.2000

[3] Scoateți bucșa fi xată (260) de pe axul cu camă al 
frânei. 

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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[10] Verifi cați bucșa (210) în suportul frânei (jocul max. 
al lagărului 0,8 mm) și înlocuiți-o la nevoie. 

[11] Împingeți noua bucșă cu caneluri inelare (săgeată) 
orientate spre niplul de lubrifi ere cu dorn de presat 
(BPW nr. 05.001.04.04.0).

[12] Bucșa trebuie să fi e pe partea exterioară de 
7,2 + 0,5 mm. Lucrați numai cu bătăi ușoare, 
dacă este cazul țineți contra suportului frânei.

[7] Deschideți clema de fi xare (274) a garniturii din 
cauciuc (270).

[8] Împingeți garnitura din cauciuc cu clema de fi xare 
în mijlocul axului cu camă al frânei (240, 241). 

[9] Scoateți inelul de siguranță (250) din nut.
Trageți axul cu camă al frânei din suportul frânei.

[6] Verifi cați bucșa cu bile (225) din lagărul axial, dacă 
este cazul cu cele două inele de etanșare (271, 
272) cu privire la uzură (jocul max. al lagărului 
0,8 mm).

Figura 4

Figura 5

Figura 6
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11 Ax cu camă al frânei

[14] Ungeți locul lagărului cu unsoare durabilă specială 
BPW ECO-LiPlus.

 

Indicație de reparație!

În cazul rulmenților arborilor de frână 

care necesită lucrări reduse de întreți-

nere începând de la 02/2002 și al axuri-

lor cu came de frână cu cifra 

fi nală 3 și 4, introduceți o garnitură 

inelară (255, neagră, Ø 37 x 2,6) în nutul 

mediu (săgeată, fi gurile 8 și 9).

Axuri cu camă ale frânei seria constructivă N

[13] Împingeți inelul (254) și garnitura inelară (256, 
verde, Ø 40 x 2,5) pe locul lagărului.

Axuri cu camă ale frânei seria constructivă H / K

[13] Împingeți inelul de siguranță (250) în nut, împin-
geți inelul combinat (252) și garnitura inelară (256, 
verde, Ø 40 x 2,5) pe locul lagărului.

Figura 7

Figura 8

Figura 9
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Indicație!

Ghidajele vechi ale lagărelor axiale 

trebuie să fi e reconstruite în noi 

variante de execuție.

[22] Ungeți bucșa cu bile (225) cu ambele inele de 
etanșare (271, 272) pe interioe și exterior și înșu-
rubați-o cu suportul lagărului pe lagărul axial. 

 

Indicație de reparație!

Montați niplul de lubrifi ere orientat spre 

roată.

[17] Introduceți axul cu camă al frânei (240, 241) până 
la opritor pe suportul frânei. 

[18] Împingeți inelul din plastic (258) până la fi xare pe 
suportul frânei.

[19] Introduceți inelul de siguranță (250) în nutul axului 
cu camă al frânei.

[20] Împingeți garnitura din cauciuc (270) pe locașul la-
gărului, până când partea proeminentă a acesteia 
se afl ă la nivelul garniturii, în nutul axului cu camă 
al arborelui (săgeată, dacă există).

[21] Împingeți clema de fi xare (274); nu o fi xați.

[15] Introduceți axul cu camă al frânei (240, 241) pe 
jumătate în suportul frânei.

[16] Împingeți inelul din material plastic (258) cu cur-
bură spre mijlocul osiei, inelul de siguranță (250), 
garnitura din cauciuc (270) și clema de fi xare (274).

Figura 10

Figura 11

Figura 12
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11 Ax cu camă al frânei

 

Indicație:

Începând cu anul 2016, îmbinarea fi le-

tată a lagărelor de sprijin a fost stan-

dardizată și piulițele hexagonale (232) 

cu șaibe Grower (231) au fost înlocuite 

cu piulițe de siguranță. 

Cuplu de strângere: 28 Nm

 Execuția veche per osie:
 8 x șurub cu cap hexagonal M 8 x 25 (230, 288)
 4 x piuliță hexagonală M 8 (232)
 4 x șaibă Grower B 8 (231)
 4 x piuliță de siguranță M 8 (289)

 Execuția nouă per osie:
 8 x șurub cu cap hexagonal M 8 x 30 (230)
 8 x piuliță hexagonală M 8 (232)

[23] Înlocuiți șuruburile fi letate (230) cu șuruburi cu cap 
hexagonal. 

[24 Montați piulițele (232, 289 / SW 13) pe partea dis-
pozitivului de reglare a sistemului de pârghii (280).

 Cupluri de strângere:

 Șurub cu cap hexagonal (230) cu piuliță hexagona-
lă M 8 (232, SW 13) și șaibă Grower (231).
  M 8  M = 23 Nm

 Strângeți șurubul cu cap hexagonal (288) cu piuliță 
de siguranță M 8 (289, SW 13) pentru fi xarea tablei 
profi late ECO-Master (285, 286, după montarea și 
reglarea dispozitivului de reglare a sistemului de 
pârghii), consultați pagina 124.
  M 8  M = 28 Nm

Figura 13

[25] Verifi cați funcționarea ușoară a axului cu camă al 
frânei.

[26] Împingeți garnitura din cauciuc (270) pe locul 
lagărului de pe suportul frânei. Dacîă există, blo-
cați garnitura în nutul axului cu camă al arborelui 
(săgeată).

[27] Fixați clema de fi xae (274).

Figura 14
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[28] Lubrifi ați toate locurile lagărelor axului cu camă al 
frânei prin intermediul niplului de ungere cu unsoa-
re specială de durată lungă BPW ECO-LiPlus.

[29] Împingeți bucșa de distanțare (260) ca opritor al 
dispozitivului de reglare a sistemului de pârghii pe 
axul cu came al frânei. Verifi cați din nou funcționa-
rea ușoară a axului cu came al frânei.

 După conversia la noul lagăr al arborelui frânei dis-
pare inelul de etanșare (272) și inelul de siguranță 
(260, consultați fi gura 2 de la pagina 116).

 Montați saboții de frână și unitatea butucului roții, 
consultați capitolul 7.

 Montați dispozitivul de reglare a sistemului de 
pârghii, soncultați paginile 122 - 124.

Figura 15
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Reglarea frânei

[4] Aliniați dispozitivul de reglare a sistemului de 
pârghii pe hexagonul de ajustare la capul furcii 
cilindrului de frână. 

[5] Introduceți și asigurați bolțurile. Suspendați arcuri-
le de tracțiune (295) la lungimea pârghiei 150 până 
la 180 mm.

 

Indicație:

În cazul cilindrilor de frână BPW cu cap 

al furcii cu orifi ciu rotund lipsește arcul 

de revenire exterior (295).

[6] Bara de împingere a cilindrului și dispozitivul de 
reglare a sistemului de pârghii trebuie să formeze 
un unghi de cca 90  când este acționată frâna. 

[7] Reglați cursa fără sarcină „a” la 10 - 12 % din 
lungimea pârghiei de frână conectate „B”, de ex. 
lungimea pârghiei de frână
 150 mm = cursă fără sarcină 15 - 18 mm. 
Ungeți toate punctele de lubrifi ere cu unsoare 
durabilă specială ECO-LiPlus.

[1] Ungeți dantura axului cu came al frânei (240, 241) 
cu unsoare durabilă specială BPW ECO-LiPlus.

[2] împingeți dispozitivul de reglare a sistemului de 
pârghii (280) pe axul cu came al frânei. 

[3] Montați șaiba (262) cu adâncitura orientată spre 
dispozitivul de reglare a sistemului de pârghii și 
noua piuliță de siguranță (268, SW 32) cu un cuplu 
de strângere de 120 Nm.

Figura 1

Figura 2

12 Dispozitiv manual de reglare a sistemului de 

 pârghii GSK

Figura 3
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 Dispozitiv automat de reglare a sistemului de 13 

 pârghii ECO-Master 

 

[4] Montați șaiba (262) cu indicatorul de uzură al plă-
cuței de frână (266) vertical în sus și noua piuliță 
de siguranță (268, SW 32) cu un cuplu de strânge-
re de 120 Nm. 

[5] Montați capacul de închidere (283), apăsați 
manșonul de cuplare cu cheia inelară SW 19 (să-
geată) și aliniați orifi ciul bolțului în pârghia de frână 
exact pe orifi ciul rotund, resp. la capătul orifi ciului 
lung în capul furcii prin rotirea la stânga sau la 
dreapta.

[1] Ungeți dantura axului cu came al frânei 240, 241 
cu unsoare durabilă specială BPW ECO-LiPlus. 

[2] Împingeți dispozitivul automat de reglare a sis-
temului de pârghii ECO-Master (280) pe axul cu 
came al frânei. 

[3] În această poziție, introduceți furca tablei profi late 
(285, 286) pe pârghia de comandă (280/1) (aveți în 
vederea execuția pentru stânga și dreapta). 

 Pentru montarea senzorului de uzură consultați 
capitolul 14.2.

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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13 Dispozitiv automat de reglare a sistemului de 

 pârghii ECO-Master

Reglați frâna:

[11] Reglați cursa fără sarcină „a” prin rotirea pe hexa-
gonul de ajustare (apăsați pe manșonul de cuplare) 
la 10 - 15 % din lungimea pârghiei de frână conec-
tate „B”, de ex. lungimea pârghiei de frână 150 mm 
= cursa fără sarcină 15 - 22 mm.

[12] Bara de presiune a cilindrului și dispozitivul auto-
mat de reglare a sistemului de pârghii trebuie să 
formeze un unghi de cca 90° cu frâna acționată. 

[13] Ungeți cu unsoare durabilă specială ECO-LiPlus.

[14] Apăsați pe capacul din plastic (283). 

 După modifi carea, resp. înlocuirea cilindrului de 
frână, a axului cu came al frânei sau a dispoziti-
vului automat de reglare a sistemului de pârghii, 
setările de bază ale ECO-Master trebuie refăcute.

[8] Dacă ciocul pârghiei de comandă (280/1) nu este 
orientat încă spre punctul de control, apăsați 
pârghia de comandă și tabla profi lată (285, 286) 
cu manșonul de cuplare apăsat în jos în direcția 
săgeții până la opritor.  

[9] Bolțul de pe pârghia de comandă indică apoi spre 
punctul de control. 

[10] Înșurubați tabla profi lată cu două șuruburi cu cap 
hexagonal (230 / 288) și piulițe de siguranță (232 / 
289, SW 13) pe partea interioară a lagărului axial 
(consultați pagina 120). 
Cuplu de strângere: M = 28 Nm

 

Indicație de reparație!

Bolțul pârghiei de comandă trebuie să 

indice după înșurubare spre punctul de 

control! (setare de bază)

[6] Introduceți și asigurați bolțurile.

[7] Suspendați arcurile de tracțiune (295). la o lungime 
a pârghiei 150 până la 180 mm. 

 

Indicație:

În cazul cilindrilor de frână BPW cu cap 

al furcii cu orifi ciu rotund lipsește arcul 

de revenire exterior (295).

Figura 4

Figura 5

Figura 6
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 Senzori de uzură 14

 Montarea senzorilor de uzură poate fi  efectuată 
numai împreună cu înlocuirea plăcuțelor de frână!

 Senzorii de uzură nu înlocuiesc verifi cările prescri-
se legal!

14.1 Mod de funcționare

 Senzorul de uzură se mișcă cu dispozitivul de 
reglare a sistemului de pârghie. Șaiba interioară 
(colorată) cu hexagonul interior este conectată cu 
contact forțat cu axul cu came al frânei și astfel se 
rotește împreună cu acesta.
Pe senzorul de uzură sunt marcaje pentru prima 
setare. În funcție de grosimea plăcuțelor noi, în ca-
zul punerii în funcțiune a senzorilor trebuie presetat 
prin rotire ciocul șaibei interioare (A).

 De îndată ce dispozitivul de reglare a sistemului de 
pârghii a fost reglat la 90  (B), așadar axul cu came 
și șaiba interioară s-au rotit la 90 , limita de uzură a 
fost atinsă și senzorul emite semnalul „SERVICE” 
pe monitorul de frână. LED-urile roșu și verde ale 
monitorului de frână luminează intermitent alter-
nativ. Afi șajul de service se schimbă din negru în 
roșu și se menține și fără tensiune de funcționare. 
Plăcuțele de frână trebuie înlocuite!

 Senzorul de uzură nu trebuie înlocuit, acesta este 
rotit înapoi ca și dispozitivul automat de reglare a 
sistemului de pârghii în poziția de ieșire (A) și este 
gata de utilizare din nou după resetare.

 

Indicație:

Senzorul de uzură al frânei de tambur 

nu are funcția „WARNING” (avertizare) 

pe monitorul de frână.

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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 Partea dispozitivului demontat de reglare a siste-
mului de pârghii

[6] Ungeți dinții axului cu came al frânei cu unsoare 
durabilă specială BPW ECO-LiPlus. 

[7] Împingeți bucșa adaptorului (3), senzorul de uzură 
(1) și dispozitivul automat de reglare a sistemului 
de pârghii ECO-Master (280) pe axul cu came.

[5] Reglați senzorul de uzură prin rotirea șaibei interi-
oare în funcție de grosimea plăcuței (A). 

14.2 Instrucțiuni de montaj

[1] Resetați dispozitivul de reglare a sistemului de pâr-
ghii (280, 281) și înlocuiți plăcuțele de frână (330), 
consultați capitolul 7.

[2] Montați indicatorul de uzură pe partea opusă 
pârghiei de comandă (280/1) (a se vedea săgea-
ta). Unul dintre cele două dispozitive de reglare a 
sistemului de pârghii trebuie demontat.

[3] Demontați piulița hexagonală (268, SW 32) și 
indicatorul de uzură al plăcuței de frână (266). (poz. 
266 nu se aplică.)

[4] Pe partea dispozitivului de reglare a sistemului de 
pârghii care trebuie demontat trageți șaiba (262), 
dispozitivul automat de reglare a sistemului de pâr-
ghii ECO-Master (280) și bucșa (260) de pe axul cu 
came al frânei. (poz. 260 este înlocuită.)

Figura 4

Figura 5

Figura 6

14 Senzori de uzură
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[12] Cu dispozitivul auxiliar de montaj (BPW cod de 
articol 02.1427.01.00) asigurați șaiba adaptorului 
împotriva rotirii și strângeți piulița hexagonală (268, 
fi gura 8) cu un cuplu de strângere de 80 - 90 Nm.

[13] Fixați cablul senzorului pe placa de bază cu un 
colier pentru cabluri. 
Acordați atenție mișcării libere a dispozitivelor 
automate de reglare a sistemului de pârghii.

 Partea dispozitivului montat de reglare a sistemului 
de pârghii (280)

[10] Reglați frâna, consultați pagina 124. 

[11] Împingeți senzorul de uzură (1) și șaiba adaptoruluii 
(2) pe axul cu came. 

[8] Reglați frâna, consultați pagina 124. 

 

Indicație de reparație!

Aveți grijă ca dispozitivul de reglare 

a sistemului de pârghii să nu se afl e 

încă pe senzorul de uzură, pentru a nu 

modifi ca reglarea șaibei interioare a 

senzorului de uzură (A, fi gura 5).

[9] Introduceți șaiba (262) și noua șaibă din plastic 
(4) pe axul cu came al frânei și strângeți piulița de 
siguranță (268, SW 32) cu cuplul de strângere de 
80 - 90 Nm.

Figura 7

Figura 8

Figura 9
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15.3 Montarea cilindrului cu membrană (410)

[1] Înșurubați contrapiulița și capul furcii bara de pre-
siune a cilindrului.

[2] Reglați lungimea prescrisă a barei de presiune pe 
partea inferioară a cilindrului (respectați spațiul 
liber de min. 40 mm, consultați fi gura 2!). Mai întâi 
asigurați manual capul furcii cu contrapiulița.

  Pentru cilindrul de frână acționat cu arc consultați 
capitolul 15.4

[3] Resetați dispozitivul de reglare a sistemului de 
pârghii.

[4] Montați cilindrul de frână pe placa de bază. Acor-
dați atenție lungimii pârghiei de frână care trebuie 
conectată și alocați bolțurile de fi xare modelului de 
găurire corespunzător.

15.2 Pregătiri pentru montaj

 - pentru funcționarea cilindrului de frână BPW, pe 
 placa de bază este necesară o suprafață de 
 contact cu o planeitate de 0,4 mm.

 - La reechipare sau ajustarea ulterioară asigu-
 rați-vă că nu există deteriorări ale plăcii de bază 
 sau ale suprafeței de contact.

 - Plăcile de bază pot fi  vopsite cu grund numai 
 înainte de montarea cilindrilor (grosimea max a 
 stratului de vopsea este de 100 μm).

 - Cilindrii de frână BPW trebuie montați numai cu 
 componentele de fi xare BPW furnizate. 
 Nu trebuie utilizate alte componente precum 
 șaibe, table, inele de siguranță etc.

15.1 Întreținerea

 Verifi cările prescrise legal trebuie respectate. Nu 
sunt necesare alte lucrări de întreținere speciale.

 Cilindrul cu membrană trebuie demontat și curățat 
cel târziu la fi ecare 2 ani. La montare trebuie utili-
zate numai piese de uzură noi.

 

Pericol!

PERICOL DE MOARTE!

Demontarea componentei de memorie 

a arcului nu este posibilă! 

Deschiderea forțată este absolut inter-

zisă. 

Figura 1

Figura 2

Figura 3

15 Cilindru de frână
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Indicație de reparație!

Pentru îmbinarea barei de presiune, 

resp a capului furcii și a dispozitivu-

lui de reglare a sistemului de pârghii 

trebuie respectate instrucțiunile de 

montaj ale dispozitivului de reglare a 

sistemului de pârghii, resp. capitolul 13.

În cazul lucrărilor de montaj, resp. de 

reglare, nu trebuie scoasă bara de 

presiune a cilindrului de frână.

 

Indicație:

În cazul cilindrilor de frână BPW cu cap 

al furcii cu orifi ciu rotund lipsește arcul 

de revenire exterior (295).

[8] În cazul utilizării unor capete ale furcii cu orifi ciu 
lung este necesar un arc de revenire exterior (295, 
fi gura 4 pagina 124) și trebuie avut grijă la calculul 
CE al performanței la frânare.

[9] Îndepărtați dopul orifi ciului de evacuare în locul cel 
mai adânc.

[5] Înșurubați piulițele de fi xare (410/1, SW 24) și 
strângeți ușor.

[6] Strângeți alternativ cu o cheie dinamometrică 
aplicând un cuplu de strângere de 
180 Nm (180 - 210 Nm).

[7] Strângeți contrapiulița (410/2) capului furcii 
aplicând un cuplu de strângere de 80 Nm.

Figura 4

Figura 5

Figura 6
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15 Cilindru de frână

[15] Demontați dispozitivul mecanic de decuplare după 
montarea cilindrilor și introduceți-l în dispozitivul 
de susținere corespunzător.

[16] Asigurați piulița (3) cu 20 Nm.

[17] Introduceți bușonul (6) în cilindrul de frână.

[18] Fixați și reglați dispozitivul de reglare a sistemului 
de pârghii conform capitolului 12.

[19] Înșurubați racordurile de aer comprimat (SW 24) și 
dopul cu 45 Nm.

 

Indicație:

În funcție de autovehicul trebuie 

montat numai cilindrul de frână al unui 

produs!

[11] Deschideți bușonul (6) de pe partea capului cilin-
drului acționat cu arc (410).

[12] Ventilați racordul de aer comprimat 1.2 cu min. 6 
bari.

[13] Introduceți și blocați bara fi letată (1) în cilindru.

[14] Așezați șaiba (2), înșurubați piulița 6kt (3) și tensio-
nați frâna cu arc cu o cheie inelară (SW 24) (reglați 
bara de presiune în poziția cursei 0).

 Pentru montajul ulterior consultați pasul de lucru 
[1] - [9] pentru cilindrii cu membrană.

15.4 Montarea cilindrului de frână acționat 

  cu arc (410)

[10] Luați dispozitivul mecanic de decuplare format din 
bară fi letată (1), șaibă (2), piuliță (3) și șplint (4) din 
dispozitivul de susținere.

 La variantele noi de execuție, șplintul a fost înlocuit 
cu un capac de protecție cu fi let (5).

Figura 7

Figura 8

Figura 9
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Indicație de reparație!

Montarea și demontarea, precum și 

reglarea ECOMETRULUI nu trebuie 

realizate în zone cu potențial exploziv.

În cazul în care carcasa, compartimen-

tul pentru baterii, resp. cablul bateriei, 

materialul de etanșare sunt deterio-

rate sau dacă există alte deteriorări la 

nivelul dispozitivului, acesta trebuie 

înlocuit. 

Protejați împotriva deteriorării contac-

tul Reed din capsulă. Nu stivuiți cap-

sulele introduse unele în celelalte sau 

altele similare. 

ECOMETRUL pentru osiile ECO Plus 

2 cu închizătoare tip baionetă trebuie 

montat cu o nouă garnitură inelară.

ECOMETRUL pentru osiile ECOPlus tre-

buie înșurubat și deșurubat numai cu 

șurubelnițe controlate prin cupluri de 

strângere (fără impact!), manual sau cu 

chei dinamometrice. 

La montare și demontare nu îndoiți 

magnetul cu arcul.

Figura 2

Figura 3

16.1 Mod de funcționare

 Un mini-computer impermeabil și etanș la mur-
dărie încorporat contorizează rotațiile roților prin 
intermediul unui magnet și al unui contact Reed. 

 Reglarea circumferinței de rulare a anvelopelor are 
loc o dată și nu poate fi  modifi cată mai târziu. 

 Există o zonă cu senzori în spatele discului cu dis-
play, indicată de cele două logouri BPW evidenți-
ate. Apropierea unui obiect metalic (feromagnetic) 
de zona cu senzori a logourilor activează afi șajul.

Figura 1

 ECOMETRU digital 16
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16 ECOMETRU digital

[1] Ghidați magnetul peste contactul Reed. Cifra 
intermitentă poate fi  mărită cu o singură cifră, prin 
activarea zonei cu senzori (cu obiect metalic) pe 
partea exterioară a display-ului (după 9 apare zero 
etc.).

[2] Ghidați din nou magnetul peste contactul Reed în 
interiorul capsulei. Luminează intermitent urmă-
toarea cifră. Reglați-le și prin activarea zonei cu 
senzori afl ate pe partea exterioară a display-ului. 
Repetați acest proces până când cifrele „3248” au 
fost modifi cate la circumferința necesară de rulare 
a anvelopelor. 

 Pentru circumferințele de rulare consultați tabelul 
de la pagina 133.

Reglarea circumferinței de rulare a pneurilor

 Înlocuirea în regimul de reglare se face prin atin-
gerea simultană a contactului Reed din capsulă 
cu magnetul (de pe inelul de siguranță tip cârlig) și 
prin apropierea unui obiect metalic (feromagnetic) 
de zona cu senzori din exterior de pe display. 

 În cazul unei întreruperi pe o perioadă mai lungă 
de timp a procesului de setare, afi șajul se stinge. 
Prin acționarea unui contact la alegere, setarea 
este reluată din punctul întrerupt.

 Ca indicator pentru regimul de reglare apare timp 
de cca 10 secunde afi șajul „9-U3248“:

16.2 Punerea în funcțiune/reglarea 

circumferinței de rulare a pneurilor

 După livrare, ECOMETRUL digital se afl ă în regim 
de testare. Apropierea cu un obiect metalic (fero-
magnetic) de zona cu senzori, pe display apare 
„CONT” și în cazul activării contactului Reed prin 
intermediul magnetului este afi șat „REED”.

Figura 4

Figura 5

Figura 6

contacte protejate 
ale senzorilor
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Circumferințe de rulare

 Informațiile se bazează pe dimensiunile standard 
ETRTO. Datele diferiților producători de anvelope 
pot varia ușor.

[3] Regimul de reglare se încheie prin modifi carea 
primei cifre din 9 în 0: 
dacă luminează intermitent cifra nouă, prin activa-
rea zonei cu senzori (cu obiect metalic) se poate 
număra descrescător de la nouă până la zero. Ast-
fel se confi rmă circumferința setată a anvelopelor.

 

Indicație:

Ulterior nu mai este posibilă modifi ca-

rea valorii setate pentru circumferința 

de rulare a anvelopelor! 

[4] Afi șajul se deconectează în mod automat.

Figura 7

Dimeniunile 

anvelopelor

Circumferința de 

rulare ± 2%

245/70 R 19,5 2559 mm

255/60 R 19,5 2469 mm

265/70 R 19,5 2644 mm

285/70 R 19,5 2730 mm

385/55 R 19,5 2785 mm

425/55 R 19,5 2937 mm

435/50 R 19,5 2840 mm

445/45 R 19,5 2730 mm

455/65 R 19,5 3251 mm

10.00 R 20 3209 mm

11 R 22,5 3203 mm

12 R 22,5 3306 mm

275/70 R 22,5 2922 mm

315/60 R 22,5 2879 mm

315/80 R 22,5 3282 mm

385/55 R 22,5 3018 mm

385/65 R 22,5 3248 mm

425/65 R 22,5 3406 mm

445/65 R 22,5 3485 mm

455/40 R 22,5 2850 mm

455/45 R 22,5 3013 mm
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16 ECOMETRU digital

ECOPlus

[2] Montați pana de asigurare a noului inel de siguran-
ță tip cârlig cu magnet integrat în nut între fuzetă și 
piuliță. (nu rotiți înapoi piulița osiei).

[3] Suspendați inelul de siguranță tip cârlig în spatele 
bordurării piuliței osiei. Prindeți în cârlig în mod 
obligatoriu închiderea de siguranță de pe inelul de 
siguranță tip cârlig.

[4] După reglarea circumferinței de rulare a anvelo-
pelor, ungeți în strat subțire ECOMETRUL în zona 
fi letului de conectare cu unsoare specială durabilă 
BPW ECO-LiPlus. 

[5] Înșurubați ECOMETRUL pe butucul roții și strân-
geți-l aplicând cuplul de strângere recomandat de 
800 Nm.

 

Atenție!

Nu utilizați o mașină de înșurubat cu 

impact.

 

Indicație de reparație!

La montare și demontare nu îndoiți 

magnetul cu arcul.

[3] Introduceți inelul de siguranță tip cârlig în nut la 
capătul cheii hexagonale a șurubului osiei și acor-
dați atenție așezării exacte, eventual apăsați fi rul în 
nut. 

[4] Introduceți noua garnitură inelară în nutul butucului 
de roată.

[5] După reglarea circumferinței de rulare a anvelope-
lor montați ECOMETRUL conform descrierii de la 
pagina 60 (pași de lucru 36 - 39).

16.3 Montarea

[1] Demontați capsulele și inelul de siguranță tip 
cârlig, consultați capitolul 6.1. 

ECO Plus 2

[2] Introduceți noua pană de asigurare cu magneții 
în decupajul șurubului osiei și în dantura discului 
dințat. (nu rotiți înapoi șurubul osiei)

Figura 8

Figura 9

Figura 10
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Înlocuirea bateriei

[1] Desfaceți ECOMETRUL de pe butuc.

[2] Înșurubați carcasa bateriei.

[3] Înlocuiți bateria (cod de articol 02.0130.97.00). 
Pe display apare tensiunea curentă a bateriei. 

 Tensiunea unei baterii noi nu trebuie să fi e mai 
mică de 3 volți.

[4] Închideți cu grijă capacul carcasei bateriei și 
prindeți-l în șuruburi.

16.4 Baterie

 Exploatarea ECOMETRULUI este permisă 
numai cu baterii BPW originale (cod de articol 
02.0130.97.00). 

 

Avertisment!

Montarea și demontarea bateriei nu 

trebuie realizate în zone cu potențial 

exploziv.

 Dacă tensiunea bateriei scade sub o anumită 
valoare, pe display începe să lumineze intermitent 
afi șajul kilometrajului în timpul citirii și bateria tre-
buie înlocuită.

Citire

 Pentru activare ghidați un obiect feromagnetic 
peste zona cu senzori: 

 Mai întâi apare kilometrajul, de ex. „000567.3” 
exprimat în km și apoi circumferința de rulare a 
anvelopelor, de ex. „-U3248” exprimată în mm.

 Dacă afi șajul kilometrajului luminează intermitent 
pe display în timpul citirii, tensiunea bateriei este 
prea redusă și bateria trebuie înlocuită.

Figura 11

Figura 12

Figura 13
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16.5 Modifi care

 În cazul modifi cării ECOMETRULUI digital în ECO-
METRU mecanic sau capsulă de roată BPW fără 
kilometraj, trebuie îndepărtat inelul de siguranță 
tip cârlig cu magnet și trebuie montat inelul de 
siguranță tip cârlig de serie fără magnet (consultați 
grafi cul).

 După înlocuirea bateriei, programul și afi șajul vor 
continua automat, kilometrajul va fi  salvat în me-
moria intermediară în mod continuu.

Deteriorări 

 În cazul deteriorării carcasei, a compartimentului 
pentru baterii resp. al cablului bateriei, al materi-
alului de etanșare sau în cazul altor deteriorări ale 
dispozitivului, acesta fi ind înlocuit.

Eliminarea

 Scoateți bateria din ECOMETRU. 
Eliminaţi ECOMETRUL și bateria conform regle-
mentărilor naționale.

Figura 14

16 ECOMETRU digital
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