SVAN Chrudim s.r.o.,
U Cukrovaru 789, 538 21 Slatiňany, IČO: 64793311
Informace o opravách a údržbě přívěsů řady SVAN TCH202, TCH303

1. ÚDRŽBA PŘÍVĚSU
1.1 Kontrola
- po ujetí 500 km proveďte kontrolu: - těsnosti brzdové soupravy
- funkce ABS
- kontrolu a dotáhnutí třmenů spojujících nápravu s pery
- dotažení matic kol
- dotáhnutí šroubů spojujících tažné oko s ojí
- kontrolu a dotažení šroubů točnice
- dotáhnutí ostatních šroubových spojů
- volného chodu brzdových klíčů nápravy
- tlaku v pneu
- vůle nábojů kol
- funkce ruční brzdy
- funkce elektroinstalace
- neporušenosti ocelové konstrukce (zejména oje)

- po ujetí 1 500 km proveďte kontrolu jako u 500 km
Další kontroly technického stavu provádějte vždy po 2 000 km se zaměřením na kontrolu tloušťky
brzdového obložení po každých 5 000 km.
1.2 Průběžná kontrola
Aby Vám přívěs sloužil spolehlivě, provádějte pravidelné kontroly a údržbu co nejčastěji. Např. po
ukončení týdenní přepravy.
1.3 Seřízení a kontrola brzdové soustavy
Seřízení a kontrolu brzdové soustavy může dělat pouze odpovědná osoba tzn. nejlépe speciální
servisní dílna. Seřízení BS je odvislé od okamžité hodnoty hmotnosti přívěsu. Nejlépe je provádět
kontrolu při pohotovostní hmotnosti přívěsu. Údaje pro pohotovostní hmotnost a celkovou hmotnost
jsou vyraženy na štítku brzdové soustavy umístěném v pravé přední části přívěsu.
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U brzdové soustavy lze zkontrolovat hodnoty plnícího tlaku (kontrolní přípojka na červené větvi) a
regulovaný tlak u brzdových válců (kontrolní přípojka). Nesouhlasí-li změřené hodnoty s hodnotami
uvedenými na štítku, je nutné kontaktovat servis, který odstraní závady. Je zakázáno manipulovat
samovolně s brzdovými přístroji a měnit jejich nastavení. U mechanického pérování je nastavení dáno
hodnotou ramene páky AZR, u vzduchového pérování se AZR nastavuje na seřizovací stolici.
1.4 Seřízení brzdové páky a brzdových čelistí
Hodnoty
- vůle mezi čelistí a bubnem
- volný chod brzdové páky

0,6 mm
35-50 mm na délce páky 250 mm

Nevykazuje-li nastavení uvedené hodnoty, poveďte seřízení dle následujících pokynů pro montáž
samonastavitelných pák HALDEX:
Stav brzdového obložení kontrolujte na ukazateli stavu opotřebení brzdové páky.
 Během montáže namažte vhodným mazacím tukem všechna místa, kde může dojít ke tření součástí a
drážkování brzdového klíče a brzdové páky.
 Použijte dodaného delšího šroubu M 10 a namontujte na konzolu ložiska brzdového klíče fixační
konzolu. NEDOTAHUJTE !!!
 Nasuňte brzdovou páky na drážkování brzdového klíče tak, aby šipka táhla na páce směřovala do
směru pohybu přibrzdění. Brzdovou páku nezajišťujte pojistným kroužkem.
 Pomocí očkového klíče M 12 mm natočte brzdovou páku do třmenu táhla brzdového válce a čepem
spojte třmen s brzdovou pákou přes otvor v páce, který přísluší potřebné vypočtené délce páky (152
mm). Optimálního brzdového výkonu je dosaženo v případě, že táhlo válce svírá s brzdovou pákou
95º. pokud nelze tuto podmínku dodržet vzhledem k délce táhla brzdového válce, zkraťte jej na
potřebnou délku (závit brzdového táhla musí být zašroubován v tělese třmenu min. 8 mm a konec
závitu táhla brzdového válce může vyčnívat max. 3 mm do třmenu). Dotáhněte přítužnou matici
k třmenu a dotáhněte upevnění brzdových válců momentem 210 Nm.
 DŮLEŽITÉ! Zatlačte na doraz ovládací rameno brzdové páky ve směru šipky. Nepoužívejte
kladivo!!!
 Natočte fixační konzolu do takové polohy, aby byly otvory v konzole a ovládacím rameni proti sobě.
Namontujte šroub s čepem, podložku s maticí.
 Dotáhněte šroub upevnění fixační konzoly a potom šroub s čepem tak, aby nedošlo k deformaci
ovládacího ramene.
 Ručně nastavte vůli brzdových čelistí pomocí 12 mm očkového klíče přibližně na správnou hodnotu
0,6 mm. Kontrolujte otvorem v krytu brzdy.
 Nasuňte ukazatel stavu opotřebení obložení na drážkování brzdového klíče tak, aby ukazatel
směřoval na čep třmenu brzdového válce. Zajistěte pojistným kroužkem.
1.5 Seřízení a údržba náprav
dle návodu výrobce
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1.6 Mazání
Po ujetí každých 5 000 km proveďte kontrolu a promazání všech pohyblivých částí, které jsou
opatřeny maznicemi (náprava, brzdové páky, čepy per,….)

2. Přístup k palubním diagnostickým informacím vozidla (ODR/ODB) data
Informace jsou dostupné nezávisle na výrobci prostřednictvým auoritzovaných servisních míst
WABCO viz. seznam servisních míst na www.svan.cz, více na
https://www.wabco-customercentre.com/solutioncentre/s/article/SystemDiagnostics?language=en_US

Pokud budete dodržovat uvedené zásady pro obsluhu, bude Vám přívěs sloužit
k plné spokojenosti !!!

Seznam přiložených dokumentů:
1) kuličkový věnec
2) schéma zapojení el. zásuvek
3) zapojení ABS, EBS
4) Stop ventil spouštění/zvedání
5) tažné zařízení 40
6) tažné zařízení 50
7) tažné zařízení 57,5
8) rozvod vzduchového pérování
9) rozvod vzduchového pérování se zvedáním nápravy
10) schéma –elektroinstalace
11) schéma brzdové soustavy
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Zapojení zásuvky ABS přípojného vozidla
číslo konektoru

barva kabelu

průřez

funkce

1

červený

6mm2

2

bílý

1,5mm2

napájení ECU

3

hnědo/modrý

1,5mm2

kostra ECU

4

hnědý

1,5mm2

kostra modulátoru

5

žluto/modrý

1,5mm2

napájení info žárovky v kabině

stálé napájení přes klíček

Zapojení zásuvky EBS přípojného vozidla
připojovací zásuvka EBS ISO 7638
číslo konektoru
barva kabelu
1
2
3
4
5
6
7

červený
černý
žlutý
hnědý
bílý
bílo/zelený
bílo/hnědý
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