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1060.1103

Alkutoimenpiteet

2.1 Yleistä
Tar vit ta essa pese jar ru rummut ja ajo neu vo/yh distel mä. Tar kas ta sil mä mää räi ses ti jar ru let ku jen, jar ru kello jen ja -vi pu jen kun to ja toi mi vuus. Sel vi tä mit taus liit ti mi en pai kat.

2.2 ALB-Venttiilin perussäädön ja toiminnan tarkastaminen
ALB -venttiilin toiminnan tarkasta minen
l
Tarkasta, että ALB-venttiilin säätövivusto toimii normaalisti.
ALB:n tar kas tus paine:
l
Varmista ALB:n tarkastuspaine ALB:kilvestä.
Ilmajousitteisissa Sisuissa ja E11T -maastokuorma-autoissa ja kaikissa Renaulteissa käytettävä
ALB:n tarkastuspaine on 6.4 bar paitsi levyjarrullisessa (levyjarrut kaikissa pyörissä) Midlumissa
8.0 bar. Muissa Sisuissa ALB:n tarkastuspaine on 6.0 bar. Alb:n tarkastus tehdään normaalisti
teli ylhäällä.
Huom! Tieliikenteen sallimaa max. akselimassaa (9,5 t) ei saa ylittää teli ylhäällä.
Jos max. akselimassa ylittyy teli ylhäällä, tehdään Alb:n tarkastus teli alhaalla. Tällöin punnitaan molempien akseleiden massat, lasketaan ne yhteen ja jaetaan kahdella. Alb:n tarkastus
tehdään näin saadulla laskennallisella vetoakselimassan arvolla.
l
Katso perävaunun ALB:n tarkastuspaine perävaunun ALB-kilvestä.
l
EBS -jarrullisessa autossa ei ALB:n -tarkastuspainetta voi mitata.
l
Tarkasta, että ALB -venttiili on säädetty oikein.
HUOM ! Katso valmis tajan ilmoitta mat kilpiar vot.
HUOM! Sisun ALB -venttiilien (leh ti- ja ilmajousitteisen) asen nus- ja sää tö oh jeet löy ty vät
paineilmajärjestelmän huolto-ohje kirjas ta.

Esi merk ki:
Vetä vä te li nen auto, puu ta va ranos tu ri pe räs sä.
l
Akselimassa teli ylösnostettuna 11 t mikä ylittää reilusti tieliikenteen salliman max 9,5 t.
l
Punnitaan teli alhaalla, jolloin telimassaksi
saadaan 10 t. Tämä jaetaan kahdella, joten
akselimassaksi saadaan 5 t.
l
a-käyrältä katsotaan 5 t kohdalta jarrukellolle
menevä paine, joka on 3,7 bar tässä tapauksessa.
Muista tar kas taa jar ru paine teli al haal la edel lä ku va tussa ti lan tees sa!
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b - c VETOAKSELIMASSA X 1000 kg

SISU
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a = Telivetoinen
b = Nostoteli tai 2-akseliset
c = R ja M-sarjan autot
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