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Yleistä
• Tuotteet, joita käytetään auton ja perävaunun yhte-
enliittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin 
suurelle rasitukselle. Säännöllinen huolto ja kunnossapito 
ovat edellytys sille, että kytkin toimii moitteettomasti koko 
käyttöikänsä ajan. Puhdista ja voitele vetokytkin joka viik-
ko.

• Huoltovälien pituus riippuu perävaunun tyypistä, kuor-
mista, tie- ja ilmasto-olosuhteista ym. Huolto kannattaa 
tehdä ajoneuvon muun huollon yhteydessä, esimerkiksi 60 
000 tai 90 000 km välein.

• Jos päivittäisissä tarkastuksissa havaitaan, että jokin 
kulumisrajoista on ylittynyt tai että osan toiminta on hei-
kentynyt, on huolto suoritettava välittömästi.

• Jonkin kulumisrajan ylittyminen on merkki siitä, että 
myös vetolaitteen muut osat tarvitsevat huoltoa.

• Tarkasta, että kaikki varoitus- ja tiedonantotarrat ovat 
luettavissa eivätkä peittyneet maaliin, irronneet tai muulla 
tavoin vahingoittuneet. Vahingoittuneet tarrat on vaihdet-
tava; uudet tarrat voi tilata VBG:ltä.

HUOM! Kaikista kytkinlaitteista on poistettava paineistus 
ja jännitteisyys ennen huoltotoimenpiteiden tekemistä. 
Toisin sanoen servokäyttöiset kytkimet ja vetoaisat on ir-
rotettava ilmansyötöstä ja niiden virta on katkaistava.

Vanhemmat servomallit: Katkaise paineilman syöttö syöttö-
letkun pikaliittimellä.

Jos kytkin on vaurioitunut ylitaittumi-
sen, ojaan ajamisen tai esteeseen 
peruuttamisen vuoksi, on ajo kes-
keytettävä ja kytkin vaihdettava.

Varoitus!
Älä koskaan työnnä sormia ki-
taan puristumisvaaran vuoksi. 
Avoimen kytkimen sulkevat voi-
makkaat jouset aiheuttavat aina 
puristumisvaaran.

Yleistä
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Malli 2.0-mekanismi

Malli 2.0 Malli 3.0

Malli 2.0 Malli 3.0
Malli 2.0 Malli 3.0

Malli 3.0Malli 2.0

• Kun vetokytkin on kiinni, tulee kahvassa olla n. 10 mm 
vapaa liike ennen kuin varmistusnasta alkaa aueta. Koskee 
vain mallia 2.0 - mekanismi.

Toiminnan tarkastus 
• Nosta kahva, tarkasta että vetokytkimen tappi nousee 
kevyesti ja että kytkintappi jää yläasentoon.

• Avaa ja sulje kytkin ja tarkasta, että se on alla olevien 
kuvien mukainen. Jos käytössä on induktiivinen anturi, 
myös kohdan (d) tulee toteutua.

Tarkasta AINA ennen ajoa, että kytkin on kiinni ja varmis-
tettu. Ajon saa aloittaa vasta, kun kaikki suljetulle kytkimel-
le asetetut ehdot on täytetty.

Auki oleva kytkin
• (a) Kahva on käännetty ylös 

noin 90°
• (b) Varmistusnasta on ulkona
• (c) Kytkintappi on ylhäällä
• (d) Punainen valo palaa 

ohjaamossa

Vetokytkin on kiinni ja 
varmistettu
• (a) Kahva on käännetty alas
• (b) Varmistusnasta on 

kokonaan sisällä
• (c) Kytkintappi on alhaalla
• (d) Vihreä valo palaa 

ohjaamossa

Varoitus!
Älä koskaan työnnä sormia ki-
taan puristumisvaaran vuoksi. 
Avoimen kytkimen sulkevat voi-
makkaat jouset aiheuttavat aina 
puristumisvaaran.

Servokytkimessä ja AM-mekanismilla varustetussa kytki-
messä paineilman tulo käyttöventtiiliin on katkaistava ennen 
huoltoa. Paineilma katkaistaan kääntämällä venttiilin punais-
ta kahvaa neljänneskierros vastapäivään OFF-asentoon.

Vanhemmat servomallit: Katkaise paineilman syöttö syöttö-
letkun pikaliittimellä.

Huoltoasento,
paineilma kiinni

Paineilma auki

VBG 750V/795V
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Kiinnitys
• Tarkasta että kytkin pääsee kiertymään kiinnityksessään. 
Kytkimen oltava suljettuna, kun kiertämistä kokeillaan.

Kulumarajat
A Kytkintappi min.  Ø 55,0 mm
B Vetosilmukka maks.  Ø 59,5 mm
Kytkintapin pystyvälys  maks. 5,0 mm

Lisää kulumisrajoja on sivulla 9.

Voitelu
Voitele kytkin joka viikko VBG:n mekanismiöljyllä tai muulla 
ohuella öljyllä. Puhdista kytkin liasta ennen voitelun aloitta-
mista. Jos kytkimeen tunkeutuu usein tieltä noussutta likaa, 
on voitelutiheyttä vähennettävä. Tehokkaan voitelun varmis-
tamiseksi kytkimen on oltava auki voitelun aikana.

VBG 750V/795V
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Mikäli kytkintappi ei pysy yläasennossa:
Liuota mahdollinen liikarasva mekanismin sisältä voitele-
malla mekanismi VBG:n mekanismiöljyllä.

VBG 750V/795V

e
f

h

g

d

Koskee induktiivisen anturin mallia 2.0.

d

noin 1 mm

Servon toiminnan tarkastus
• Käännä keltainen kahva (d) ulos. Paina kahvan merkin-
tää ”Press” ja käännä samalla vastapäivään ”OPEN”-asen-
toon. Käännä sen jälkeen takaisin ”CLOSE”-asentoon.
Kytkintapin tulee jäädä ylös auki-asentoon.
• Kytke ja irrota perävaunu Kuljettajan ohjeiden mukai-
sesti.

Ilmavuotojen tarkastus
• Tarkasta, ettei venttiilissä (e), auton ilmansyötön liitän-
nässä (f), letkuissa (g) tai vääntölaitteessa (h) ole korvin 
kuultavaa ilmavuotoa

• Erittäin kova pakkanen voi aiheuttaa pienen ilmavuodon. 
Se poistetaan katkaisemalla paineilma kääntämällä vent-
tiilin punaista kahvaa (d) neljänneskierros vastapäivään 
OFF-asentoon.

Kun kytkin on suljettu ja varmistettu, ohjaamon vihreän 
merkkivalon tulee palaa.
Kun kytkin on auki, ohjaamon punaisen merkkivalon tulee 
palaa.
Jos vihreä merkkivalo palaa, vaikka kytkin on auki: säädä 
anturin etäisyyttä varmistusnastaan kunnes punainen 
merkkivalo syttyy. 

Avaa kytkin ja kierrä induktiivista anturia kiinni, kunnes se 
vastaa varmistusnastaan. Kierrä anturia takaisin yksi kier-
ros (varmistusnastan ja induktiivisen anturin väliin jää noin 1 
mm). Kiristä lukkomutterit, kiristysmomentti maks 2 Nm.
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VBG 750V/795V
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Huolto

Yleistä
• Tuotteet, joita käytetään auton ja perävaunun yhte-
enliittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin 
suurelle rasitukselle. Säännöllinen huolto ja kunnossapito 
ovat edellytys sille, että kytkin toimii moitteettomasti koko 
käyttöikänsä ajan.

• Huoltovälien pituus riippuu perä-vaunun tyypistä, ku-
ormista, tie- ja ilmasto-olosuhteista ym. Huolto kannattaa 
tehdä ajoneuvon muun huollon yhteydessä, esimerkiksi 60 
000 tai 90 000 km välein.

• Kytkin on irrotettava vähintään kerran vuodessa ja tar-
kastettava, ettei siinä ole kulumia, korroosiovaurioita, hal-
keamia tai muodonmuutoksia. Vialliset tai kuluneet osat on 
vaihdettava

• Jos päivittäisissä tarkastuksissa havaitaan, että jokin 
kulumisrajoista on ylittynyt tai että kytkimen toiminta on 
heikentynyt, on huolto suoritettava välittömästi.

• Jonkin kulumisrajan ylittyminen on merkki siitä, että 
myös kytkimen muut osat tarvitsevat huoltoa. Irrota siksi 
kytkin vetopalkista aina mekanismin ja helojen huollon 
ajaksi. Tarkasta kiinnitys ja vetopalkki ja vaihda kuluneet 
kumivälikkeet ja helat.

Mekanismin ja helojen vaihto
Servokytkimessä paineilman tulo käyttöventtiiliin on katka-
istava ennen kytkimen huoltotyön aloittamista.

• Irrota mekanismi irrottamalla kaikki neljä pulttia ja nosta 
mekanismi irti kitakarasta
• Irrota kuluntalevyt.

Kulutusosat
(a)  Mekanismi 
(b) Ylä- ja alahelat 
(c) Vetosilmukan hela 
(d) Kumivälikkeet ja palkkilevyn helat 
(e) Kuluntalevyt (VBG 750V:ssä on vain yksi alempi ku-
luntalevy)

Kulumarajat
A sisähalkaisija maks. 59,5 mm
B ulkohalkaisija min. 57,0 mm
C sisähalkaisija maks. 45,7 mm
D ulkohalkaisija min. 42,5 mm
E ulkohalkaisija min. 55,0 mm
F Kuluntalevy kuluntalevyn merkintä
Tapin pystyvälys maks. 5,0 mm
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• Asenna kuluntalevyt. VBG 750V:ssä on vain alempi 
kuluntalevy. Kiristysmomentti 47 Nm.
• Aseta uusi mekanismi kitakaraan ja asenna pultit.
Kiristysmomentti M12 laatu 8.8, kuivana: 80 Nm.
• Suorita sivulla 6 esitetty toiminnan tarkastus.

Irrotus
alahela

Asennus
alahela

Irrotus
ylähela

Asennus
ylähela

• Vaihda helat VBG:n työkalusarjalla. Paina vanhat helat 
ulos alhaalta päin. Älä irrota tai asenna heloja lyömällä, se 
voi vahingoittaa kitakaraa.
• Vaihda tarvittaessa vaurioitunut kita. Pienet vauriot tai 
vääntymät vetokidassa eivät aiheuta toimenpiteitä. Kitaa 
ei ole integroitu kitakaraan ja niin kauan kun toiminta ei ole 
heikentynyt, kitaa ei tarvitse vaihtaa.
• Paina uudet helat paikalleen ylhäältä päin kuvan mukai-
sesti.
Heloja ei saa hitsata kiinni.

Käytä työkalua nro 9
alahelan 
ohjaamiseen.

Käytä työkalua 
nro 12 ylähelan 
ohjaamiseen. 
Sijoita hela työkaluun 
ennen asennusta.

Voitele kytkin VBG:n mekanismiöljyllä tai muulla ohuella 
öljyllä. Puhdista kytkin tieltä nousseesta liasta ennen voi-
telun aloittamista. Jos kytkimeen tunkeutuu usein tieltä 
noussutta likaa, on voitelutiheyttä vähennettävä. Tehok-
kaan voitelun varmistamiseksi kytkimen on oltava auki voi-
telun aikana.

3

5a

1
3

2

2

9

12a

1010
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VBG 750V/795V

F

G

• Tarkasta, ettei vetopalkissa ole halkeamia (i) tai muo-
donmuutoksia ja että palkkilevy (j) on kiristetty kunnolla. 
Jos vetokytkimen kiinnityksessä on väljyyttä joko pysty- 
tai pituussuunnassa, on kumivälikkeet ja palkkilevyn helat 
vaihdettava. Sekä pultinkannan että mutterin alle on asetet-
tava tasoaluslevyt, joiden laatu on väh. 200 HB.
Kiristysmomentti M20 laatu 8.8, kuivana: 370 Nm
Asenna kytkin takaisin kappaleen Kytkimen asennus mu-
kaan.

Kiinnityksen tarkastus
• Irrota ja puhdista kitakara hapettumista ja kumijääntei-
stä.
• Tarkasta, ettei kitakara ole vääntynyt tai ettei siinä ole 
halkeamia tai pintavirtavaurioita (h). 
• Tarkasta kulumisrajat alla olevan mukaisesti:

F maks. Ø 67,2 mm (ilman heloja)
G min. Ø 61,6 mm
Pintavirtavauriot, maks. syvyys  0,5 mm.

• Lukitse päätymutteri sokalla (d). On erittäin tärkeää, 
että sokka on kokonaan päätymutterin hahloissa ja varmis-
tettuna kuvan mukaisesti. 
• Voitele päätymutteri ja täytä mutterinsuojus rasvalla.
• Asenna mutterinsuojus.
• Kun kytkin asennetaan takaisin huollon jälkeen, on aina 
käytettävä uutta sokkaa.

Takaisinasennus
• Voitele kytkimen kara b) kokonaan, myös kierteet, ras-
valla. Tämä estää ruostevauriot ja helpottaa huoltoa.
• Asenna kiinnitysosat kuvan mukaisesti. *Mallissa VBG 
795V. Asenna tarvittaessa lisähuulet (c) ja muut lisäva-
rusteet kuvan mukaisesti. Päätymutterin kiristysmomentti 
1500–2000 Nm.

* Tukilevyt 4 mm
* Tukilevy 10 mm

i
j

h

b

*
c
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Varmistusnastan vaihtaminen, malli 2.0
• Irrota kannen kolme kiinnitysruuvia.
• Irrota muut osat.
• Puhdista varmistusnastan (k) laakerointipinnat ja  
 voitele ne ohuella öljyllä. Tarkasta, että keskitysnas 
 ta (l) on urassaan.
• Asenna osat kuvan mukaisesti. 
Jos käytät induktiivisen anturin kantta - säädä anturi 
niin, että oikea toiminta saavutetaan, katso sivu 49.

VBG 750V/795V

1. 2.
1.

1.

Malli 2.0 - mekanismi Varmistusnastan vaihtaminen, malli 3.0
• Irrota induktiivinen anturi ja varmistusnasta kuvien 1-9 
mukaisesti.

kuva 1

kuva 3

kuva 5

kuva 2

kuva 4

kuva 6

k

l
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VBG 750V/795V

1.

4 0 0 m l

1 
2 

90˚
kuva 7 kuva 8

kuva 9 kuva 10
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VBG 6000

Min Ø55 mm

Kunnossapito
Pisin mahdollinen käyttöikä saavutetaan, kun mekanismi 
puhdistetaan ja voidellaan viikoittain VBG:n mekanismiöljyl-
lä. Älä käytä rasvaa sen paksuuden vuoksi.
Voitelukohteet (•) katso kuva 1.

Tarkastus
Vetokytkin on tarkastettava liikenneturvallisuussyistä 
säännöllisin väliajon seuraavassa annettujen ohjeiden mu-
kaisesti.
• Kytkimessä on varmistusnasta, joka voi olla joko meka-
aninen (kuva 2) tai paineilmakäyttöinen (kuva 3). Tarkasta 
sen toiminta.
• Mekanismi on vaihdettava tai kunnostettava, kun kyt-
kintappi on kulunut Ø 55 mm:iin. Suurin sallittu välys kyt-
kintapin ja vetosilmukan välillä = 4,5 mm.
• Ylähelan kulumaraja on maks. Ø 59,5 mm. 
• Alahela tarkastetaan vetoaisan tulkilla, joka sisältyy työ-
kalusarjaan 39-004000. Tarkastus voidaan tehdä, kun kyt-
kintappi on lukittuna. Vie tulkki ylös alahelan alapuolelta, 
katso kuva 4. Jos tulkki pysähtyy kytkintapin alapintaa vas-
ten ennen kuin se osuu alahelan pintaan, on hela vaihdet-
tava.
• Jos rajoitin on vahingoittunut, se on vaihdettava ja kyt-
kin irrotettava. Tarkasta huolellisesti, ettei kytkimen kara 
ole vääntynyt tai vahingoittunut.
• Jos vetokytkimen kiinnityksessä on väljyyttä joko pysty- 
tai pituussuunnassa, on kumivälikkeet ja palkkilevyn helat 
vaihdettava. 
• Tarkasta säännöllisesti, että palkkilevy on hyvin kiris-
tetty, ja että kytkimen päätymutteri on kiinni.
Kiristysmomentti:
Palkkilevy: 370 Nm
Päätymutteri: 1500–2000 Nm

Varmistamaton, avoin 
asento

Lukittu asento

Kuva 1

Kuva 2

Varmistamaton, avoin 
asento

Lukittu asento

Kuva 3

Kuva 4

Kuva 5

Jos kytkin on vaurioitunut ylitaittumi-
sen, ojaan ajamisen tai esteeseen 
peruuttamisen vuoksi, on ajo kes-
keytettävä ja kytkin vaihdettava.

Maks. 59,5

Maks. 38,0

Tulkki

Älä koskaan työnnä sormia kitaan 
puristumisvaaran vuoksi. Käytä me-
kanismin kiinnikytkennän tarkasta-
misessa VBG:n suojusta, tuotenro 
09-013800 



VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-168304f 15

a

b

VBG 6000
Mekanismin irrottaminen
• Avaa kytkin ja katkaise sen jälkeen paineilman syöttö 
venttiilikoteloon ennen kytkimen huoltotyön aloittamista

• Irrota ilmaletkut kytkimestä.

• Avaa mekanismin kiinnittävät neljä kuusiopulttia ja nosta 
se pois kitakarasta.

Helojen vaihto
• Paina alahela ulos kitakaran alapuolelta ja paina sen 
jälkeen uusi hela paikalleen yläkautta. Käytä työkalusarjaa 
tuotenro 39-004000. 
On tärkeää, että helan harjat tulevat poikittain vetosuun-
taan nähden.
Alahelaa ei saa hitsata kiinni.
• Paina ylähela ulos kitakaran alapuolelta. Paina uusi hela 
sen jälkeen paikalleen yläkautta, helan yläreunassa olevan 
kolon tulee olla eteenpäin, ajosuuntaan käännettynä.
Käytä työkalusarjaa tuotenro 39-004000.
Helan kääntyminen on estetty lukituskuulalla.
Lukituskuula laitetaan paikalleen ylhäältä päin helan asen-
nuksen jälkeen, niin että se asettuu alas kitakaran pinnan 
alapuolelle.
Ylähelaa ei saa hitsata kiinni.

Kytkintapin/männänvarren/kalvon vaihtaminen
• Irrota kiristysvanne ja kansi. Avaa kytkintapin alapuo-
lella oleva pultti. HUOM! Ole huolellinen männänvarren 
vasteen kanssa, ettei kalvo vahingoitu! Käytä kuvan osoit-
tamaa avainotetta (a).

• Vapauta kytkintappi käyttämällä vapautusvipua (b).

• Irrota kytkintappi, aluslevy, vääntiö ja painejousi.

Kuva 8

Kuva 6

Kuva 7

varoitustarra

Älä koskaan työnnä sormia kitaan 
puristumisvaaran vuoksi. Käytä me-
kanismin kiinnikytkennän tarkasta-
misessa VBG:n suojusta, tuotenro 
09-013800.



VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-168304f16

c

• Avaa keskiruuvi kuusioavaimella. Käytä kuvan osoitta-
maa avainotetta (c) männänvarren vasteessa.

• Irrota osat kuvan mukaisesti.
• Asenna uusi männänvarsi ja sen kiinnittimet, sekä uusi 
kalvo ja O-rengas kuvan mukaisesti. 

• Kiristä keskiruuvi kuusioavaimella, käytä vasteena oi-
kean mallista kiintoavainta. Kiristysmomentti 60 Nm.

Mekanismin asennus
Aseta mekanismi paikoilleen kitakaraan. Asenna kuusio-
pultit, kiristysmomentti 80–90 Nm.
• Voitele kaikki kytkintapin, alahelan ja vetosilmukan väli-
set kosketuspinnat.

Kytkintapin asennus
• Avaa varmistusnasta.

• Voitele osat VBG:n mekanismiöljyllä.

• Asenna painejousi paikalleen.

• Aseta vääntiö kytkintapin uraan kuvan osoittamalla ta-
valla.

• Paina vapautusvipua (d) taaksepäin samalla kun kyt-
kintappi ja vääntiö painetaan sisään. Kun kytkintappi on 
ääriasennossaan, vääntiö voidaan lukita vapautusvivun 
hahloon.

• Kiinnitä välirengas ja kumivälike kuusioruuvilla, kiristys-
momentti 60 Nm.

HUOM! Ole huolellinen männänvarren vasteen kanssa, et-
tei kalvo vahingoitu! Käytä kuvan osoittamaa avainotetta 
(e).

• Asenna kansi ja kiristysvanne paikalleen. Tarkasta, että 
kalvo asettuu oikein ja kiinnitä pultit löyhästi. Naputa ki-
ristysvanteen ympäri samalla kun kiristät pultteja yhtä pal-
jon kummaltakin puolelta.

Korjauksen jälkeinen tarkastus
• Tarkasta, että mekanismi toimii ja että kytkintappi kulkee 
alahelassa oikein. Kytke paineilman syöttö venttiilikoteloon 
ja mekanismin liitäntöihin.
Kytkimen kunnostustöiden yhteydessä on vaihdettava 
myös vetosilmukan hela (tuotenro 15-010400), jotta 
käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä.

Kuva 9

Kuva 10

d

Katkaise paineilman syöttö vent-
tiilikoteloon aina ennen kytkimelle 
tehtävien toimenpiteiden aloitta-
mista.
Älä koskaan työnnä sormia kitaan 
puristumisvaaran vuoksi.
Käytä mekanismin kiinnikytkennän 
tarkastamisessa VBG:n suojusta, 
tuotenro 09-013800.

e

VBG 6000
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OPEN

DRIVE

POSITION

OPEN

DRIVE

POSITION

Vianetsintä
• Kytkintappi ei nouse
Tarkasta:
- paineilman syöttö.
- käyttöventtiilin toiminta.
- varmistusnastan toiminta.
• Kytkintappi ei lukitu
Tarkasta:
- paineilman syöttö.
- käyttöventtiilin toiminta.
- varmistusnastan toiminta.
- onko kytkintappiin, vapautusvipuun tai alahelaan syntynyt 
vaurioita tai rosoja.
• Ilmavuoto
Tarkasta:
- paineilman syöttö.
- letkuliitännät.
- käyttöventtiilin toiminta.
- varmistusnastan toiminta.
- mekanismin kiristysvanne.
- mekanismin kalvo.
• Mekanismia ei voi käyttää
Kytke irti seuraavasti:
- Avaa 4 ruuvia (A).
- Irrota kansi ja jousi (B, C).
- Irrota akseli (D).
- Avaa 4 pulttia (E).
- Nosta koko mekanismi ylös.

Paineilmanastan vaihto
Mistä: Paineilmanasta, 1 liitin
Mihin: Paineilmanasta, 2 liitintä

Sulje kytkin ja katkaise ilmansyöttö käyttöventtiiliin irrotta-
malla (a) ennen kytkimen huoltotyön aloittamista.
• Irrota letkut (b) (c) (d), y-liitin (e), paineilmanasta (f). Ir-
rota liitin (g) kytkimestä ja letkusta.
• Asenna uusi paineilmanasta (h) ja liitä ilmaletku (i) nas-
taan ja käyttöventtiilin liitäntään 2.
• Asenna uusi liitin (j) , Ø 6, ja asenna mukana tuleva il-
maletku (k) liittimen ja paineilmanastan väliin.
• Liitä syöttöilmaletku (Ø 8) käyttöventtiilin ulommaiseen 
liitäntään 1 (m) ja pikaliittimen urospuoleen (n) kuvan mu-
kaisesti.

Kuva 11

Irrotus

a b

c e

d f

g

Asennus

n

m

k

j

i

h

Tarkasta kytkimen toiminta kytkemällä ja irrottamalla 
perävaunu.
HUOM! Käyttöventtiilin kahvan tulee olla alaspäin 
lukitussa ajoasennossa ja varmistusnastan kuormit-
tamaton.

VBG 6000
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Toiminnan tarkastus
• Kun mekanismi on lukittu, kahvan täytyy päästä liikku-
maan vapaasti 15 o-20o ennen kuin tappi nousee ylöspäin. 
Katso kuva 1.

• Jos kahva ei pääse liikkumaan vapaasti tai jos mekanis-
mi ei muutoin toimi tyydyttävästi, vaikka se on huolellisesti 
voideltu, se on vaihdettava heti.

• Mekanismissa on varmistusnasta. Tarkista sen toiminta 
lukittuna ja avoimena (varmistamattomana). Katso kuvat 1 
ja 2.

• Jos mekanismissa on servo, tutustu sitä koskevaan 
ohjeeseen.

Kulumarajat
A Kytkintappi min. Ø 55,0 mm
B Vetosilmukka maks. Ø 59,5 mm
Kytkintapin pystyvälys maks. 5,0 mm
• Mekanismi on vaihdettava, kun kytkintappi on kulunut 
55 mm:iin. Voit tarkastaa kuluman helposti VBG:n tulkilla, 
tuotenro 18-004700.

Kulumarajat
A sisäläpimitta maks. 59,5 mm
B ulkoläpimitta min. 57,0 mm
C sisäläpimitta maks. 49,5 mm
D ulkoläpimitta min. 44,8 mm
E ulkoläpimitta min. 55,0 mm

Kulutusosat
(a)  Mekanismi 
(b) Ylä- ja alahelat 
(c) Vetosilmukan hela 
(d)  Kumivälikkeet

VBG 760

 Varmistamaton,      Lukittu asento
  avoin asento           Kuva 1

Malli 2.0 - mekanismi

Kuva 2
Malli 3.0 - mekanismi

Varmistamaton, avoin asento Lukittu asento

A

B

Kuva 3

15°- 20°

C
D

E

A

B

b

d

a

c
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Mekanismin vaihto

• Servolla tai AM-mekanismilla varustetussa kytkimessä 
paineilman tulo venttiilikoteloon on katkaistava ennen kyt-
kimen huoltotöiden aloittamista.

• Irrota mekanismi avaamalla kaikki neljä pulttia ja nosta 
mekanismi kitakarasta.

• Käytä helojen vaihdossa VBG:n työkalusarjaa, tuotenro 
39-004000. Irrota ala- ja ylähela vetämällä ylöspäin. Puh-
dista, tarkasta ja voitele kitakaran reikä. Aseta uudet helat 
paikoilleen painamalla alaspäin. 

• Kiinnitä mekanismi kohdan Mekanismin asennus mukaan.

Mekanismin kunnossapito 
• Voitele mekanismi säännöllisesti ohuella öljyllä. Suo-
sittelemme VBG:n mekanismiöljyä, joka on nimenomaan 
kehitetty tähän käyttötarkoitukseen. Se irrottaa ruostetta 
ja voitelee tehokkaasti. Älä käytä rasvaa sen paksuuden 
vuoksi. Voitelukohteet (•) katso kuva 3.

• Pisin mahdollinen käyttöikä saavutetaan, kun mekanis-
mi puhdistetaan ja voidellaan viikoittain. VBG ei suosittele 
keskusvoitelujärjestelmän asentamista.

•  Jos vetokytkimessä on servon versio 1.0 tai vanhempi, 
pikaliitin on voideltava säännöllisesti ohuella voiteluöljyllä.
Katso kuva 4 ja 5.

Älä koskaan työnnä sormia kitaan 
puristumisvaaran vuoksi.

Mekanismin asennus
• Aseta mekanismi paikoilleen kitakaraan. Kierrä pultit 
paikoilleen, mutta älä kiristä niitä lopulliseen momenttiin. 
Katso kuva 6.
• Varmista sen jälkeen, että mekanismi toimii moitteetto-
masti ja lukittuu kytkentäasentoon. 
• Kun mekanismi toimii virheettömästi, kiristä pultit 80–90 
Nm:n kiristysmomenttiin.
• Voitele mekanismi VBG:n mekanismiöljyllä.
Voitelukohteet katso kuva 4 ja 5.

 1. Mekanismi
 2. Kitakara
 3. Alahela
 4. Ylähela
 5. Ohjainlevy
 6. Kierteetön palkkilevy

 7. Kierteellinen palkkilevy
 8. Kumivälike
 9. Päätymutterin aluslevy
 10. Päätymutteri
 11.  Päätymutterin lukituspultti
 12. Mutterinsuojus

Kuva  6
Malli 3.0 - mekanismi

VBG 760

Kuva 4
Malli 2.0 - mekanismi 

Pikaliitin servolle

• Voitelukohteet

1.

4 0 0 m l

Kuva 5
Malli 3.0 - mekanismi

1

2
4

3

5
8

6
78

59
10

12
11
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Kiinnityksen tarkastus ja kunnossapito
• Kumivälikkeet ovat kulutusosia, jotka on vaihdettava heti 
kun niissä näkyy merkkejä kulumisesta, kuten halkeamia, 
muodonmuutoksia tms. Kaikki yli 2 vuotta vanhat kumiväl-
ikkeet on vaihdettava. Katso kuva 7.
• Tarkista kumivälikkeiden kireys säännöllisesti. Ensim-
mäinen tarkistus on syytä tehdä 5 000 ajokilometrin jäl-
keen.
• Varmista, etteivät ohjainlevyt ole vääntyneet tai ettei 
niissä ole halkeamia. Vialliset ohjainlevyt on vaihdettava.
• Aina kun vetokytkin irrotetaan esimerkiksi kumivälikkei-
den tai ohjainlevyjen vaihtoa varten, karan kiinnitys kitaan 
on tarkistettava.
Jos kytkimen kara on löystynyt tai vääntynyt tai kierteet 
ovat kuluneet tai vaurioituneet, tai jos kiinnitys on muuten 
vaurioitunut, kitakara on vaihdettava heti.
• Varmista samalla, ettei vetopalkissa ei ole halkeamia ja 
ettei siinä ole muodonmuutoksia. Katso kuva 8.

Takaisinasennus
• Kiinnitä palkkilevyt vetopalkkiin. Kierteellinen palkkilevy 
(pos. 7) kiinnitetään vetopalkin sisäpuolelle.
Kiristysmomentti on (kuivana) 190 Nm. Katso kuva 9.
• Asenna loput osat kuvan 6 mukaisesti. Varmista, että 
karan kierteet on rasvattu hyvin. Kannata kitakaraa vaaka-
asennossa samalla, kun kierrät päätymutterin käsin pai-
koilleen.
• Kiristä päätymutteria kumivälikkeeseen, kunnes ohjainle-
vyjen sisäreunojen välinen etäisyys on 16–21 mm. Käytä 70 
mm:n hylsyä. Katso kuva 10.
• Lukitse päätymutteri lukituspultilla 09-125000.
Pultin tulee olla kokonaan päätymutterin hahloissa. Katso 
kuva 11.
• Pultin asennus oikeaan asentoon voi edellyttää pääty-
mutterin alle asetettavaa aluslevyä (tuotenro 18-015700, 
katso varaosaluettelo), jonka enimmäispaksuus on 6 mm.
• Voitele päätymutteri kauttaaltaan rasvalla ja varmista, 
että mutterin suojus tulee kunnolla kiinni. Tämä ehkäisee 
mutterin kiinniruostumista ja helpottaa myöhempiä huolto-
töitä.
Varmista, ettei päällisrakenne tai alleajosuoja rajoita veto-
kytkimen kääntymiskulmaa. Jotta vetokytkin pääsisi kään-
tymään 25o pystysuunnassa ja kiertymään vaakatasossa 
360o, on kytkimen ylä- ja alapuolelle jäätävä vapaata tilaa 
100 mm. 

Kuva 9

Kuva 10

Kuva 11

Kuva 8

Kuva 7

VBG 760

4-8 mm

16-21 mm
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VBG 3000
15°-20°

Toiminnan tarkastus 
• Lukitussa asennossa kahvassa tulee olla 15–20° vapaa 
liike, ennen kuin tappi nousee ylöspäin. Jos kahvan vapaa 
liike puuttuu tai jos mekanismi ei muutoin toimi tyydyttä-
västi, se on vaihdettava.

• Tarkasta kulumisrajat kuvien 1a-b mukaan.

Tarkastuksen voi tehdä helposti VBG:n tulkilla: tuotenro 
39-004700.
Kytkintapin suurin sallittu pystyvälys: 5 mm.

• Tarkista varmistusnastan toiminta lukittuna ja varmista-
mattomana/avoimena. Katso kuva 2.

• Jos mekanismissa on servo, tutustu sitä koskevaan 
ohjeeseen.

Kunnossapito
• Pisin mahdollinen käyttöikä saavutetaan, kun meka-
nismi puhdistetaan ja voidellaan viikoittain VBG:n meka-
nismiöljyllä. Älä käytä rasvaa sen paksuuden vuoksi.
Voitelukohteet (•) katso kuva 3.

• Jos vetokytkimessä on servo, pikaliitin on voideltava 
säännöllisesti ohuella voiteluöljyllä. Katso kuva 3.

Varmistamaton, avoin asento  Lukittu asento

Kuva 2

Kuva 1a

Kuva 1b

Maks. 38

Maks. Ø 59,5

Maks. Ø 49,5

Pikaliitin servolle

• Voitelukohteet

Kuva 3

Kytkintappi
Min. Ø 55,0 mm

Vetosilmukka
Maks. Ø 59,5 mm

Älä koskaan työnnä sormia kitaan 
puristumisvaaran vuoksi.

Jos kytkin on vaurioitunut ylitait-
tumisen, ojaan ajamisen tai estee-
seen peruuttamisen vuoksi, on ajo 
keskeytettävä ja kytkin vaihdettava.
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1
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4 5

6

7
98

10 11

Kitakaran/palkkilevyn vaihtaminen
• Avaa päätymutteri ja irrota kitakara.

• Voitele uuden kitakaran kara kokonaan rasvalla. Se 
estää ruostevauriot ja helpottaa tulevia huoltoja. Asenna 
kitakara ja muut osat kuvan 5 mukaisesti. Varmista, että 
päätymutterin kierre on hyvin voideltu.
Kiristä päätymutteri Käytä 85 mm:n hylsyä.
Kiristysmomentti: 1500–2000 Nm.

• Lukitse päätymutteri kahdella lukkotapilla.

• Täytä mutterinsuojus osittain rasvalla. Kiristä mutterin-
suojus keskiruuvilla.

Mekanismin ja helojen vaihto
Servokytkimessä paineilman tulo venttiilikoteloon on kat-
kaistava ennen kytkimen huoltotyön aloittamista.

• Mekanismin irrottaminen, avaa mekanismin neljä kiin-
nityspulttia ja nosta mekanismi pois kitakarasta. Uuden 
mekanismin vaihdon yhteydessä on vaihdettava myös ala-
hela.

• Helojen vaihto, paina helat ulos alapuolelta ja paina sen 
jälkeen uudet helat paikoilleen yläpuolelta. Käytä työkalu-
sarjaa, tuotenro 39-004000. 

• Ylähelan kääntyminen on estetty lukituskuulalla. Helan 
asennuksen jälkeen lukituskuula viedään paikalleen ylhääl-
tä, niin että se asettuu alas kitakaran pinnan alapuolelle. 

• Helan harjat asennetaan poikittain vetosuuntaan näh-
den. Heloja ei saa hitsata kiinni. katso kuva 4.

• Sijoita mekanismi paikoilleen kitakaraan. Asenna pultit, 
mutta älä kiristä niitä lopulliseen momenttiin.

• Kun mekanismi toimii moitteettomasti ja lu-
kittuu kytkentäasentoon, pultit kiristetään momenttiin 
80–90 Nm.

•  Voitele mekanismi VBG:n mekanismiöljyllä.
Voitelukohteet (•) katso kuva 3.

Kuva 4

Kuva 5

1. Alahela
2. Ylähela
3. Mekanismi
4. Kitakara
5. Linkutusvaroitin
6. Palkkilevy

 7. Aluslevy
 8. Lukkotappi
 9. Päätymutteri
 10. Mutterinsuojus
 11. Pultti

VBG 3000
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VBG 620/623/627

15°-20°

Maks. 38 mm

Toiminnan tarkastus
•  Lukitussa asennossa kahvassa tulee olla 15–20° vapaa 
liike, ennen kuin tappi nousee ylöspäin. Jos kahvan vapaa 
liike puuttuu tai jos mekanismi ei muutoin toimi tyydyttä-
västi, se on vaihdettava.

• Tarkasta kulumisrajat kuvien 1a-b mukaan.

Tarkastuksen voi tehdä helposti VBG:n tulkilla: tuotenro 
39-004700.
Kytkintapin suurin sallittu pystyvälys: 5 mm.

• Kytkimen kunnostustöiden yhteydessä on vaihdet-
tava myös vetosilmukan hela (tuotenro 15-010400), jotta 
käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä.

• Tarkista varmistusnastan toiminta lukittuna ja varmista-
mattomana/avoimena. Katso kuva 2.

• Jos mekanismissa on servo, tutustu sitä koskevaan 
ohjeeseen.

Kunnossapito
• Pisin mahdollinen käyttöikä saavutetaan, kun meka-
nismi puhdistetaan ja voidellaan viikoittain VBG:n meka-
nismiöljyllä. Älä käytä rasvaa sen paksuuden vuoksi.
Voitelukohteet (•) katso kuva 3. 

• Jos vetokytkimessä on servo, pikaliitin on voideltava 
säännöllisesti ohuella voiteluöljyllä.
Katso kuva 3.

Mekanismin ja helojen vaihto
Servokytkimessä paineilman tulo venttiilikoteloon on kat-
kaistava ennen kytkimen huoltotyön aloittamista.

• Mekanismin irrottaminen, avaa mekanismin neljä kiinni-
tyspulttia ja nosta mekanismi pois kitakarasta. Uuden me-
kanismin vaihdon yhteydessä on vaihdettava myös ylä- ja 
alahela.

• Helojen vaihto, paina helat ulos alapuolelta ja paina sen 
jälkeen uudet helat paikoilleen yläpuolelta. Käytä työkalu-
sarjaa, tuotenro 39-004000.

• Ylähelan kääntyminen on estetty lukituskuulalla. Helan 
asennuksen jälkeen lukituskuula viedään paikalleen ylhääl-
tä, niin että se asettuu alas kitakaran pinnan alapuolelle.

• Helan harjat asennetaan kohtisuoraan vetosuuntaan 
nähden. Katso kuva 3. Heloja ei saa hitsata kiinni.

• Sijoita mekanismi kitakaraan. Asenna pultit, mutta älä 
kiristä niitä lopulliseen momenttiin.

• Varmista, että mekanismi toimii moitteettomasti ja lu-
kittuu kytkentäasentoon.

• Kun mekanismi toimii virheettömästi, kiristä pultit 80-90 
Nm:n kiristysmomenttiin.

• Voitele mekanismi VBG:n mekanismiöljyllä tai muulla 
ohuella öljyllä. Voitelupisteetkohteet (•) katso kuva 3.

Kuva 2

Kuva 3

Kuva 1a

Kuva 1b

Varmistamaton, avoin asento  Lukittu asento

Maks. Ø 59,5

Maks. Ø 49,5

Kytkintappi 
Min. 55

Vetosilmukka
Maks. 59,5

Pikaliitin servolle
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B Maks. 
Ø 67,2

A Min. 
Ø 61,8

Kiinnityksen tarkastus ja kunnossapito
• Tarkasta säännöllisesti, että palkkilevy ja karan pääty-
mutteri ovat hyvin kiinni.
Kiristysmomentti: 
Palkkilevy 370 Nm
Päätymutteri 1500–2000 Nm

• Jos vetokytkimen kiinnityksessä on väljyyttä joko pysty- 
tai pituussuunnassa, on palkkilevyn kumivälikkeet ja helat 
vaihdettava. Vaihda myös vääntynyt rajoitin.

• Irrota kitakara. Puhdista kara hapettumista ja kumijään-
teistä. 
Tarkasta, ettei karassa ole: 
- vääntymiä 
- hiushalkeamia (katso kuva 4.1)
- kulumia (kulumarajat, kuva 4.2)
- pintavirtavikojen aiheuttamia koloja (katso kuva 4.3)

• Vaihda vahingoittunut kitakara. Varmista samalla, ettei 
vetopalkissa ole halkeamia ja ettei se ole vääntynyt.

• Jos pintavirtavikoja esiintyy, on sähköliitin ja sen maa-
doitus tarkastettava. Karan vaurioita voidaan ehkäistä 
asentamalla maadoituskaapeli mekanismin ja palkkilevyn 
väliin.

• Asenna kitakara kohdan Kitakaran asennus mukaises-
ti.

Älä koskaan työnnä sormia kitaan 
puristumisvaaran vuoksi.

Jos kytkin on vaurioitunut ylitait-
tumisen, ojaan ajamisen tai estee-
seen peruuttamisen vuoksi, on ajo 
keskeytettävä ja kytkin vaihdettava.

Hiushalkeamia 
Kara

Kulumisvaurio
Kara (A)*
Palkkilevy (B)*
*Ilman helaa

Pintavirtavaurio Kolo
Kara

Maks. 0,5

Kuva 4.3

Kuva 4.1

Kuva 4.2

VBG 620/623/627
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 1. Ylähela
 2. Mekanismi
 3. Maadoituskaapeli
 4. Kita
 5. Alahela
 6. Kara
 7. Kumivälike

 8. Rajoitin
 9. Ohjainlevy, ulompi
 10. Palkkilevy
  hela ml.
 11. Ohjainlevy, sisempi
 12. Päätymutteri
12b. Päätymutterin lukituspultti
 13. Mutterinsuojus

Kuva 5

Kitakaran asentaminen
• Voitele kara kokonaan rasvalla. Se estää ruostevauriot 
ja helpottaa tulevia huoltoja. Asenna kitakarat ja muut osat 
kuvan 5 mukaisesti. Varmista, että päätymutterin kierre on 
hyvin voideltu. Kiristä päätymutteri Käytä 70 mm:n hylsyä.
Kiristysmomentti: 1 500–2 000 Nm.

• Lukitse päätymutteri lukituspultilla 09-125000. Pultin tu-
lee olla kokonaan päätymutterin hahloissa. Katso kuva 6.

• Täytä mutterinsuojus osittain rasvalla. Asenna mutterin-
suojus huolellisesti. Tämä estää ruostevauriot ja helpottaa 
huoltoa.

Kiristä pultit kiristysmomenttiin 80–90 Nm.

• Voitele kytkin VBG:n mekanismiöljyllä tai muulla ohuella 
öljyllä. Voitelukohteet (•) katso kuva 3.

Kuva 6

4-8 mm

1 2 3

4 5 6 7 8

9 10

7 11 12

12b

13

3

VBG 620/623/627
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10 mm

a
b

c

a
b

c

• Kun vetokytkin on kiinni, tulee kahvassa olla n. 10 mm 
vapaa liike ennen kuin varmistusnasta alkaa aueta. Koskee 
ainoastaan mallia 2.0 - mekanismi.

Auki oleva kytkin
• (a) Kahva on käännetty ylös noin 

90°
• (b) Varmistusnasta on ulkona
• (c) Kytkintappi on ylhäällä
• (d) Punainen valo palaa 

ohjaamossa

Toiminnan tarkastus
Tee turvatarkastus kerran viikossa. Jos tarkastuksessa 
ilmenee, että jokin kulumisrajoista on ylitetty tai että kyt-
kimen toiminta on heikentynyt, on huolto tehtävä välittö-
mästi.
Servolla tai AM-mekanismilla varustetussa kytkimessä 
paineilman tulo käyttöventtiiliin on katkaistava ennen kyt-
kimen huoltotöiden aloittamista. Paineilma katkaistaan 
kääntämällä venttiilin punaista kahvaa (a) neljänneskierros 
vastapäivään OFF-asentoon.

Toiminnan tarkastus 
• Kytkin voidaan avata, kun kita on suorassa tai käännet-
tynä ääriasentoon, katso vasemmalla oleva kuva.
• Nosta kahva, tarkasta että kytkintappi nousee kevyesti 
ja että kahva ja kytkintappi jäävät yläasentoon.

• Avaa ja sulje kytkin ja tarkasta, että se on alla olevien 
kuvien mukainen. Jos käytössä on induktiivinen anturi, 
myös kohdan (d) tulee toteutua.

Tarkasta AINA ennen ajoa, että kytkin on kiinni ja varmis-
tettu. Ajon saa aloittaa vasta, kun kaikki suljetulle kytkimel-
le asetetut ehdot on täytetty.

Vetokytkin on kiinni ja 
varmistettu
• (a) Kahva on käännetty alas
• (b) Varmistusnasta on kokonaan 

sisällä
• (c) Kytkintappi on alhaalla
• (d) Vihreä valo palaa ohjaamossa

Varoitus!
Älä koskaan työnnä sormia kitaan 
puristumisvaaran vuoksi.

Jos kytkin on vaurioitunut ylitait-
tumisen, ojaan ajamisen tai estee-
seen peruuttamisen vuoksi, on ajo 
keskeytettävä ja kytkin vaihdettava.

VBG 575V/590V

Serviceläge,
lufttillförsel av

Lufttillförsel på

a

90˚Max Max

Malli 2.0 Malli 3.0

Malli 2.0 Malli 3.0

Malli 2.0 - mekanismi

a
b

c

a

b
c

Malli 2.0 Malli 3.0

Malli 3.0Malli 2.0
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VBG 575V/590V

A

B

4 0 0 m l

1. 

Kiinnitys
• Tarkasta että kytkin pääsee kiertymään kiinnitykses-
sään. Kytkimen oltava suljettuna, kun kiertämistä kokeil-
laan.

• Tarkasta, että kita kääntyy.

Kulumarajat
A Kytkintappi min. 47,0 mm
B Vetosilmukka maks. 52,0 mm
Tapin pystyvälys  maks. 5,0 mm

Lisää kulumisrajoja on sivulla 29.

Voitelu
Voitele kytkin joka viikko VBG:n mekanismiöljyllä tai muulla 
ohuella öljyllä. Tehokkaan voitelun varmistamiseksi kytki-
men on oltava auki voitelun aikana.
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Mikäli kytkintappi ei pysy yläasennossa:
Liuota mahdollinen liikarasva mekanismin sisältä voitele-
malla mekanismi VBG:n mekanismiöljyllä.

d

e f

h

g

Malli 2.0

noin 1 mm

ca 1 mm

Servon toiminnan tarkastus
• Käännä keltainen kahva (d) ulos. Paina kahvan merkin-
tää ”Press” ja käännä samalla vastapäivään ”OPEN”-asen-
toon. Käännä sen jälkeen takaisin ”CLOSE”-asentoon.
Kytkintapin tulee jäädä ylös auki-asentoon.
• Kytke ja irrota perävaunu Kuljettajan ohjeiden mukai-
sesti.

Ilmavuotojen tarkastus
• Tarkasta, ettei venttiilissä (e), auton ilmansyötön liitän-
nässä (f), letkuissa (g) tai vääntölaitteessa (h) ole korvin 
kuultavaa ilmavuotoa.

• Erittäin kova pakkanen voi aiheuttaa pienen ilmavuodon. 
Se poistetaan katkaisemalla paineilma kääntämällä vent-
tiilin punaista kahvaa (d) neljänneskierros vastapäivään 
OFF-asentoon.
Katso servon ohjeet sivulta 48.

Kun kytkin on suljettu ja varmistettu, ohjaamon vihreän 
merkkivalon tulee palaa.
Kun kytkin on auki, ohjaamon punaisen merkkivalon tulee 
palaa.
Jos vihreä merkkivalo palaa, vaikka kytkin on auki: säädä 
anturin etäisyyttä varmistusnastaan kunnes punainen 
merkkivalo syttyy.

Induktiivisen anturin säätäminen, malli 2.0
Avaa kytkin ja kierrä induktiivista anturia kiinni, kunnes se 
vastaa varmistusnastaan. Kierrä anturia takaisin yksi kier-
ros (varmistusnastan ja induktiivisen anturin väliin jää noin 1 
mm). Kiristä lukkomutterit, kiristysmomentti maks. 2 Nm.

VBG 575V/590V
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d

e

cb

a

C

A

E

D

B

Kulutusosat
(a) Mekanismi 
(b) Ylä- ja alahelat 
(c) Vetosilmukan hela 
(d) Kumivälikkeet ja palkkilevyn helat
(e) Kuluntalevy 

Mekanismin ja helojen vaihto
Servolla tai AM-mekanismilla varustetussa kytkimessä 
paineilman tulo venttiilikoteloon on katkaistava ennen kyt-
kimen huoltotöiden aloittamista.

• Irrota mekanismi irrottamalla kaikki neljä pulttia ja nosta 
mekanismi irti kitakarasta.
• Irrota kita kuvan mukaisesti.

Huolto

Yleistä
• Tuotteet, joita käytetään auton ja perävaunun yhte-
enliittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin 
suurelle rasitukselle. Säännöllinen huolto ja kunnossapito 
ovat edellytys sille, että kytkin toimii moitteettomasti koko 
käyttöikänsä ajan.

• Huoltovälien pituus riippuu perävaunun tyypistä, kuor-
mista, tie- ja ilmasto-olosuhteista ym. Huolto kannattaa 
tehdä ajoneuvon muun huollon yhteydessä, esimerkiksi 60 
000 tai 90 000 km välein.

• Kytkin on irrotettava vähintään kerran vuodessa ja tar-
kastettava, ettei siinä ole kulumia, korroosiovaurioita, hal-
keamia tai muodonmuutoksia. Vialliset tai kuluneet osat on 
vaihdettava.

• Jos päivittäisissä tarkastuksissa havaitaan, että jokin 
kulumisrajoista on ylittynyt tai että kytkimen toiminta on 
heikentynyt, on huolto suoritettava välittömästi.

• Jonkin kulumisrajan ylittyminen on merkki siitä, että 
myös kytkimen muut osat tarvitsevat huoltoa. Irrota siksi 
kytkin vetopalkista aina mekanismin ja helojen huollon 
ajaksi. Tarkasta kiinnitys ja vetopalkki ja vaihda kuluneet 
kumivälikkeet ja helat.

Kulumarajat
A ulkohalkaisija min. 51,0 mm
B sisähalkaisija maks. 54,0 mm
C sisähalkaisija maks. 36,5 mm
D ulkohalkaisija min. 33,5 mm
E ulkohalkaisija min. 47,0 mm
 Tapin
 pystyvälys  maks. 5,0 mm

VBG 575V/590V
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2

3

1

• Vaihda helat VBG:n työkalusarjalla. Paina vanhat holkit 
irti alapuolelta ja uudet holkit paikoilleen yläpuolelta kuvan 
mukaisesti.
Heloja ei saa hitsata kiinni.

Huolto jatkuu

Irrotus
alahela

Asennus
alahela

Irrotus
ylähela

Asennus
ylähela

8a

3

3

7a

2

7a

7a

8a

3

Käytä työkalua nro 7
ylähelan ohjaamiseen.

VBG 575V/590V

• Voitele kitakaran ja kidan väliset laakerointipinnat. 

• Voitelukohteet.

• Sijoita kita (k) suoraan asentoon kitakaraan.
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1. 
4 0 0 m l

90˚ 

80 Nm
4xM12x60, 8.8

4xTBRB

•  Sijoita uusi mekanismi kitakaraan ja asenna pultit, mutta 
älä kiristä niitä lopulliseen momenttiin.
• Suorita sivulla 26 esitetty toiminnan tarkastus.
• Kiristä pultit.
Kiristysmomentti M12 laatu 8.8, kuivana: 80 Nm.

Voitele mekanismi VBG:n mekanismiöljyllä. Tehokkaan 
voitelun varmistamiseksi mekanismin on oltava auki voite-
lun aikana.

VBG 575V/590V
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• Tarkasta, ettei vetopalkissa ole halkeamia (h) tai väänty-
miä ja että palkkilevy (i) on kiristetty kunnolla. 
Kiristysmomentti M20 laatu 8.8, kuivana: 370 Nm.

Varmistusnastan vaihtaminen, malli 2.0
• Irrota kannen kolme kiinnitysruuvia.
• Irrota muut osat.
• Puhdista varmistusnastan (j) laakerointipinnat ja voitele 
ne ohuella öljyllä. Tarkasta, että keskitysnasta (k) on uras-
saan.
• Asenna osat kuvan mukaisesti. 
Jos käytät induktiivisen anturin kantta - säädä anturi niin, 
että oikea toiminta saavutetaan, katso sivu 28.

Kiinnityksen tarkastus
• Irrota kitakara ja puhdista se hapettumista ja kumijään-
teistä.
• Tarkasta, ettei kitakara ole vääntynyt tai halkeillut.

• Tarkasta kulumisrajat alla olevan mukaisesti:
F maks. Ø 67,2 mm (ilman heloja)
G min. Ø 61,6 mm

Kytkimen asennus
• Voitele kara (b) kokonaan, myös kierteet, rasvalla. Tämä 
estää ruostevauriot ja helpottaa huoltoa.

• Asenna kiinnitysosat kuvan mukaisesti.
Päätymutterin kiristysmomentti 1500–2000 Nm.
• Lukitse päätymutteri saksisokalla. On erittäin tärkeää, 
että sokka on kokonaan päätymutterin hahloissa ja varmis-
tettuna kuvan mukaisesti. 

• Voitele päätymutteri ja täytä mutterinsuojus rasvalla.

• Asenna mutterin suojus.

• Kun kytkin asennetaan takaisin huollon jälkeen, on aina 
käytettävä uutta sokkaa.

Palkkilevyn asennus
• Asenna palkkilevy (a) neljällä pultilla kuvan mukaisesti. 
Sekä pultinkannan että mutterin alle on asetettava tasoa-
luslevyt, joiden laatu on väh. 200 HB.
Kiristysmomentti M20, laatu 8.8, kuivana: 370 Nm.

VBG 575V/590V

370 Nm

VBG 575V
VBG 590V

4xM20, 8.8
4x200 HB

Malli 2.0

h
i

j

k

F

G
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1. 2.
1.

1.

VBG 575V/590V
Varmistusnastan vaihtaminen, malli 3.0
• Irrota induktiivinen anturi ja varmistusnasta kuvien 1-9 
mukaisesti.

kuva 1

kuva 3

kuva 5

kuva 2

kuva 4

kuva 6
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1.

4 0 0 m l

1 
2 

90˚

VBG 575V/590V
Varmistusnastan vaihtaminen, malli 3.0

kuva 7 kuva 8

kuva 9 kuva 10
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VBG 8500

Huoltoasento,
paineilma kiinni

Paineilma auki

15°-20°

Kuva 1

 Varmistamaton,        Lukittu asento
 avoin asento           

Kuva 2
Malli 3.0 - mekanismi

B

A
Kuva 3

Toiminnan tarkastus
• Kun mekanismi on lukittu, kahvassa tulee olla 15o–20o 
vapaa liike ennen kuin tappi nousee ylöspäin. Katso kuva 1.

• Jos kahvassa ei ole vapaata liikettä, 

tai jos mekanismi ei muutoin toimi tyydyttävästi, vaikka se 
on huolellisesti voideltu, se on vaihdettava heti.

• Mekanismissa on varmistusnasta. Tarkista sen toiminta 
lukittuna ja avoimena (varmistamattomana). Katso kuva 2.

• Jos mekanismissa on servo, tutustu sitä koskevaan 
ohjeeseen.

Varoitus!
Älä koskaan työnnä sormia ki-
taan puristumisvaaran vuoksi. 
Avoimen kytkimen sulkevat voi-
makkaat jouset aiheuttavat aina 
puristumisvaaran.

Servokytkimessä ja AM-mekanismilla varustetussa kytki-
messä paineilman tulo käyttöventtiiliin on katkaistava ennen 
huoltoa. Paineilma katkaistaan kääntämällä venttiilin punais-
ta kahvaa neljänneskierros vastapäivään OFF-asentoon.

Vanhemmat servomallit: Katkaise paineilman syöttö syöttö-
letkun pikaliittimellä.

Varmistamaton, avoin asento  Lukittu asento

Kulumarajat
A Kytkintappi min. Ø 47,0 mm
B Vetosilmukka maks. Ø 52,0 mm
Kytkintapin pystyvälys maks. 5,0 mm
• Mekanismi on vaihdettava, kun kytkintappi on kulunut 
47 mm:iin, katso kuva 3. Voit tarkastaa kuluman helposti 
VBG:n tulkilla, tuotenro 18-004700.
Muut kulumarajat, katso sivu 36.
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Mekanismin kunnossapito 
• Voitele mekanismi säännöllisesti ohuella öljyllä. Suo-
sittelemme VBG:n mekanismiöljyä, joka on nimenomaan 
kehitetty tähän käyttötarkoitukseen. Se irrottaa ruostetta 
ja voitelee tehokkaasti. Älä käytä rasvaa sen paksuuden 
vuoksi. Voitelukohteet (•) katso kuva 4 ja 5.

• Pisin mahdollinen käyttöikä saavutetaan, kun mekanis-
mi puhdistetaan ja voidellaan viikoittain. VBG ei suosittele 
keskusvoitelujärjestelmän asentamista. 

• Jos vetokytkimessä on servo, pikaliitin on voideltava 
säännöllisesti ohuella voiteluöljyllä. 
Katso kuva 4.

VBG 8500

Kuva 4
Malli 2.0-  mekanismi

• Voitelukohteet

C

A

E

D

B

b

c

a

1.

4 0 0 m l

Kuva 5
Malli 3.0 - mekanismi

Kulutusosat
(a)  Mekanismi 
(b) Ylä- ja alahelat 
(c) Kumivälikkeet

Kulumarajat
A ulkohalkaisija min. 51,0 mm
B sisähalkaisija maks. 54,0 mm
C sisähalkaisija maks. 41,3 mm
D ulkohalkaisija min. 38,5 mm
E ulkohalkaisija min. 47,0 mm
Tapin pystyvälys  maks. 5,0 mm
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VBG 8500

Kiinnityksen tarkastus ja kunnossapito
• Kumivälikkeet ovat kulutusosia, jotka on vaihdettava heti 
kun niissä näkyy merkkejä kulumisesta, kuten halkeamia, 
muodonmuutoksia tms. Kaikki yli 2 vuotta vanhat kumiväl-
ikkeet on vaihdettava. Katso kuva 8.

• Tarkista kumivälikkeiden kireys säännöllisesti. Ensim-
mäinen tarkistus on syytä tehdä 5 000 ajokilometrin jäl-
keen.

• Varmista, etteivät ohjainlevyt ole vääntyneet tai ettei 
niissä ole halkeamia. Vialliset ohjainlevyt on vaihdettava.

• Aina kun vetokytkin irrotetaan esimerkiksi kumivälikkei-
den tai ohjainlevyjen vaihtoa varten, karan kiinnitys kitaan 
on tarkistettava.
Jos kara on löystynyt tai vääntynyt tai kierteet ovat kulu-
neet tai vaurioituneet, tai jos kiinnitys on muuten vaurio-
itunut, kitakara on vaihdettava heti.

• Varmista samalla, ettei vetopalkissa ei ole halkeamia ja 
ettei se ole vääntynyt. Katso kuva 9.

Älä koskaan työnnä sormia kitaan 
puristumisvaaran vuoksi.

Mekanismin vaihto

• Servokytkimessä paineilman tulo venttiilikoteloon on 
katkaistava ennen kytkimen huoltotyön aloittamista.

• Irrota mekanismi avaamalla kaikki neljä pulttia ja nosta 
mekanismi kitakarasta.

• Käytä helojen vaihdossa VBG:n työkalusarjaa, tuotenro 
39-004000. Irrota ala- ja ylähela vetämällä ylöspäin. Puh-
dista, tarkasta ja voitele kitakaran reikä. Aseta uudet helat 
paikoilleen painamalla alaspäin. Kiinnitä lukkorengas (1) 
takaisin paikoilleen. Katso kuva 6.

• Kiinnitä mekanismi kohdan Mekanismin asennus mu-
kaan.

Mekanismin asennus
• Aseta mekanismi paikoilleen kitakaraan. Kierrä pultit 
paikoilleen mutta älä kiristä niitä lopulliseen momenttiin. 
Katso kuva 7.

• Varmista sitten, että mekanismi toimii moitteettomasti ja 
lukittuu kytkentäasentoon. 

• Kun mekanismi toimii virheettömästi, kiristä pultit 80 
Nm:n kiristysmomenttiin.

• Voitele mekanismi VBG:n mekanismiöljyllä.
Voitelukohteet katso kuva 5.

Kuva 8

1

4

3

5

2

1

Kuva 6

Kuva 9

 1. Mekanismi
 2. Ylähela
 3. Kitakara
 4. Alahela
 5. Lukkorengas

Kuva 7
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Palkkilevyjen asennus
• Kiinnitä palkkilevyt vetopalkkiin. Kierteelliset palkkilevyt 
(pos. 8) kiinnitetään vetopalkin sisäpuolelle. Kiristysmo-
mentti on (kuivana) 190 Nm. Katso kuva 10.

Kitakaran ja muiden kiinnitysosien asennus
• Kiinnitä muut osat kuvan 11 mukaisesti. Varmista, että 
karan kierteet on rasvattu hyvin. Kannata kitakaraa vaaka-
asennossa samalla, kun kierrät päätymutterin käsin pai-
koilleen.

• Kiristä päätymutteria kumivälikkeeseen, kunnes ohjain-
levyjen sisäreunojen välinen etäisyys on 16–21 mm. Käytä 
70 mm:n hylsyä. Katso kuva 12.
• Lukitse päätymutteri lukituspultilla 09-125000.

Pultin tulee olla kokonaan päätymutterin hahloissa. Katso 
kuva 13.
• Pultin asennus oikeaan asentoon voi edellyttää pääty-
mutterin alle asetettavaa aluslevyä (tuotenro 18-015700, 
katso varaosaluettelo), jonka enimmäispaksuus on 6 mm.

• Voitele päätymutteri kauttaaltaan rasvalla ja varmista, 
että mutterin suojus tulee kunnolla kiinni. Tämä ehkäisee 
mutterin kiinniruostumista ja helpottaa myöhempiä huolto-
töitä.

Varmista, ettei päällisrakenne tai alleajosuoja rajoita 
vetokytkimen kääntymiskulmaa. Jotta vetokytkin 
pääsisi kääntymään 25o pystysuunnassa ja kierty-
mään vaakatasossa 360o, on kytkimen ylä- ja ala-
puolelle jäätävä vapaata tilaa 100 mm.

VBG 8500

Kuva 11

Kuva 10

Kuva 12

Kuva 13

12
10

9

5 

6 

8
7

6 

5 

2

3

4

13

 

111

4-8 mm

 1. Mekanismi
 2. Ylähela
 3. Kitakara
 4. Alahela
 5. Ohjainlevy
 6. Kumivälike
 7.  Kierteetön palkkilevy

 8. Kierteellinen palkkilevy
 9.  Päätymutterin aluslevy
 10. Päätymutteri
 11. Päätymutterin lukituspultti
 12. Mutterinsuojus
 13. Lukkorengas



VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-168304f 39

 Varmistamaton,        Lukittu asento
 avoin asento           

Kuva 2
Malli 3.0 - mekanismi

Varmistamaton, avoin 
asento

Lukittu asento

VBG 8040

Huoltoasento,
paineilma kiinni

Paineilma auki

Kuva 1
Malli 2.0 - mekanismi

15°- 20°

B

A

Kuva 3    Pikaliitin servolle

1.

4 0 0 m l

A       Ø 36,5 mm
B       Ø 42,0 mm
C       5,0 mm

Varoitus!
Älä koskaan työnnä sormia ki-
taan puristumisvaaran vuoksi. 
Avoimen kytkimen sulkevat voi-
makkaat jouset aiheuttavat aina 
puristumisvaaran.

Servokytkimessä paineilman tulo käyttöventtiiliin on katka-
istava ennen kytkimen huoltotöiden aloittamista. Paineilma 
katkaistaan kääntämällä venttiilin punaista kahvaa neljän-
neskierros vastapäivään OFF-asentoon.

Vanhemmat servomallit: Katkaise paineilman syöttö syöttö-
letkun pikaliittimellä.

Toiminnan tarkastus
• Kun mekanismi on lukittuna, kahvassa tulee olla 15°–
20° vapaa liike, ennen kuin tappi nousee ylöspäin.Katso 
kuva 1.

• Jos vapaa liike puuttuu tai jos mekanismi ei muutoin 
toimi tyydyttävästi, vaikka se on huolellisesti voideltu, se 
on vaihdettava heti.

• Mekanismissa on varmistusnasta. Tarkista sen toiminta 
lukittuna ja avoimena (varmistamattomana). Katso kuva 1 
ja 2.

• Jos mekanismissa on servo, tutustu sitä koskevaan 
ohjeeseen.

Kulumarajat
• Mekanismi on vaihdettava, kun kytkimen tappi on ku-
lunut 36,5 mm:iin. Tarkastuksen voi tehdä helposti VBG:n 
tulkilla, tuotenro 18-004800.
Kytkintapin suurin sallittu pystyvälys: 5 mm
Ylähelan suurin sallittu kuluma: 54,1 mm
Alahelan suurin sallittu kuluma: 31,5 mm

Mekanismin kunnossapito 
• Voitele mekanismi säännöllisesti ohuella öljyllä. Suo-
sittelemme VBG:n mekanismiöljyä, joka on nimenomaan 
kehitetty tähän käyttötarkoitukseen. Se irrottaa ruostetta 
ja voitelee tehokkaasti. Älä käytä rasvaa sen paksuuden 
vuoksi. Voitelukohteet katso kuva 3.

• Pisin mahdollinen käyttöikä saavutetaan, kun mekanis-
mi puhdistetaan ja voidellaan viikoittain. VBG ei suosittele 
keskusvoitelujärjestelmän asentamista.

• Jos vetokytkimessä on servo, pikaliitin on voideltava 
säännöllisesti ohuella voiteluöljyllä.
Katso kuva 3.
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Mekanismin vaihto

• Servokytkimessä paineilman tulo venttiilikoteloon on 
katkaistava ennen kytkimen huoltotyön aloittamista.

• Irrota mekanismi avaamalla kaikki neljä pulttia ja nosta 
mekanismi kidasta.

• Käytä helojen vaihdossa VBG:n työkalusarjaa, tuotenro 
39-004000. Irrota ala- ja ylähela vetämällä ylöspäin. Puh-
dista, tarkasta ja voitele kitakaran reikä. Aseta uudet helat 
paikoilleen painamalla alaspäin. Katso kuva 4.

• Kiinnitä mekanismi kohdan Mekanismin asennus mu-
kaan.

Mekanismin asennus
• Aseta mekanismi paikoilleen kitakaraan. Kierrä pultit 
paikoilleen mutta älä kiristä niitä lopulliseen momenttiin. 
Katso kuva 5.

• Varmista sitten, että mekanismi toimii moitteettomasti ja 
lukittuu kytkentäasentoon. 

• Kun mekanismi toimii virheettömästi, kiristä pultit 80 
Nm:n kiristysmomenttiin.

• Voitele mekanismi VBG:n mekanismiöljyllä.
Voitelukohteet katso kuva 3.

Kiinnityksen tarkastus ja kunnossapito
• Kumivälikkeet ovat kulutusosia, jotka on vaihdettava heti 
kun niissä näkyy merkkejä kulumisesta, kuten halkeamia, 
muodonmuutoksia tms. Kaikki yli 2 vuotta vanhat kumiväl-
ikkeet on vaihdettava. Katso kuva 6.

• Tarkista kumivälikkeiden kireys säännöllisesti. Ensim-
mäinen tarkistus on syytä tehdä 5 000 ajokilometrin jäl-
keen.

• Varmista, etteivät ohjainlevyt ole vääntyneet tai ettei 
niissä ole halkeamia. Vialliset ohjainlevyt on vaihdettava.

• Aina kun vetokytkin irrotetaan esimerkiksi kumivälikkei-
den tai ohjainlevyjen vaihtoa varten, karan kiinnitys kitaan 
on tarkistettava.
Jos kara on löystynyt tai vääntynyt tai kierteet ovat kulu-
neet tai vaurioituneet, tai jos kiinnitys on muuten vaurio-
itunut, kitakara on vaihdettava heti.

• Varmista samalla, ettei vetopalkissa ei ole halkeamia ja 
ettei se ole vääntynyt. Katso kuva 7.

Älä koskaan työnnä sormia kitaan 
puristumisvaaran vuoksi.

1

2

3

4

Kuva 5

Kuva 4

Kuva 7

Kuva 6

 1. Mekanismi
 2. Ylähela
 3. Kitakara
 4. Alahela

VBG 8040



VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-168304f 41

VBG 820

15°-20°
Toiminnan tarkastus
•  Kun mekanismi on lukittuna, kahvassa tulee olla 15°–
20° vapaa liike ennen kuin tappi nousee ylöspäin. Katso 
kuva 1.

Jos vapaa liike puuttuu tai jos mekanismi ei muutoin toi-
mi tyydyttävästi, vaikka se on huolellisesti voideltu, se on 
vaihdettava heti.•

•  Mekanismi on vaihdettava, kun kytkintappi on kulunut 
47 mm:iin. Tarkastuksen voi tehdä helposti VBG:n tulkilla, 
tuotenro 18-004700.

Kytkintapin suurin sallittu pystyvälys: 5 mm
Ylähelan suurin sallittu kuluma 54,0 mm.
Alahelan suurin sallittu kuluma 41,3 mm (aiemmassa mal-
lissa 39,5 mm).

•  Mekanismissa on varmistusnasta. Tarkista sen toiminta 
lukittuna ja avoimena (varmistamattomana). Katso kuva 2.

Servokytkimessä paineilman tulo käyttöventtiiliin on katka-
istava ennen kytkimen huoltotöiden aloittamista. Paineilma 
katkaistaan kääntämällä venttiilin punaista kahvaa neljän-
neskierros vastapäivään OFF-asentoon.

Vanhemmat servomallit: Katkaise paineilman syöttö syöttö-
letkun pikaliittimellä.

Varoitus!
Älä koskaan työnnä sormia ki-
taan puristumisvaaran vuoksi. 
Avoimen kytkimen sulkevat voi-
makkaat jouset aiheuttavat aina 
puristumisvaaran.

Kuva 1

Varmistamaton, avoin asento Lukittu asento

Kuva 2

Huoltoasento,
paineilma kiinni

Paineilma auki
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4

Mekanismin irrotus
• Avaa mekanismin kiinnittävät neljä pulttia ja nosta se 
pois kitakarasta.

Helojen vaihto
• Käytä helojen vaihdossa VBG:n työkalusarjaa, tuotenro 
39-004000. Irrota ala- ja ylähela vetämällä ylöspäin. Puh-
dista, tarkasta ja voitele kitakaran reikä.
Aseta uudet helat paikoilleen painamalla alaspäin. Katso 
kuva 3.

Mekanismin ja välilevyjen asentaminen
• Sijoita välilevy ja mekanismi kitaan. Kierrä pultit paikoil-
leen, mutta älä kiristä niitä lopulliseen momenttiin. Katso 
kuva 4.

• Varmista sitten, että mekanismi toimii moitteettomasti ja 
lukittuu kytkentäasentoon.

• Kun mekanismi toimii virheettömästi, kiristä pultit 80-90 
Nm:n kiristysmomenttiin.

• Asennuksen ja toiminnan tarkastamisen jälkeen meka-
nismi voidellaan ohuella öljyllä. Parhaiten tarkoitukseen 
sopii VBG:n mekanismiöljy. 

Kuva 3

Kuva 4

VBG 820
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VBG 1050

15°-20°

Min Ø47

Max Ø52

M
ax

 5
6

Max 51,5

Max 35,5

Servokytkimessä paineilman tulo käyttöventtiiliin on katka-
istava ennen kytkimen huoltotöiden aloittamista. Paineilma 
katkaistaan kääntämällä venttiilin punaista kahvaa neljän-
neskierros vastapäivään OFF-asentoon.

Vanhemmat servomallit: Katkaise paineilman syöttö syöttö-
letkun pikaliittimellä.

Toiminnan tarkastus 
• Lukitussa asennossa kahvassa tulee olla 15–20° vapaa 
liike, ennen kuin tappi nousee ylöspäin. Jos kahvan vapaa 
liike puuttuu tai jos mekanismi ei muutoin toimi tyydyttä-
västi, se on vaihdettava.

• Tarkasta kulumisrajat kuvien 1 ja 2 mukaan.

Tarkastuksen voi tehdä helposti VBG:n tulkilla: tuotenro 
18-004700.
Kytkintapin suurin sallittu pystyvälys: 5 mm.

• Tarkista varmistusnastan toiminta lukittuna ja varmista-
mattomana/avoimena. Katso kuva 3.

• Jos mekanismissa on servo, tutustu sitä koskevaan 
ohjeeseen.

Kuva 3

Kuva 1

Kuva 2

Voitelukohteet

Huoltoasento,
paineilma kiinni

Paineilma auki

Varmistamaton, avoin 
asento

Lukittu asento

Varoitus!
Älä koskaan työnnä sormia ki-
taan puristumisvaaran vuoksi. 
Avoimen kytkimen sulkevat voi-
makkaat jouset aiheuttavat aina 
puristumisvaaran.
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Kunnossapito
• Pisin mahdollinen käyttöikä saavutetaan, kun meka-
nismi puhdistetaan ja voidellaan viikoittain VBG:n meka-
nismiöljyllä. Älä käytä rasvaa sen paksuuden vuoksi.
Voitelukohteet (•) katso kuva 4. 

• Jos vetokytkimessä on servo, pikaliitin on voideltava 
säännöllisesti ohuella voiteluöljyllä.
Katso kuva 4.

Mekanismin ja helojen vaihto
Servokytkimessä paineilman tulo venttiilikoteloon on kat-
kaistava ennen kytkimen huoltotyön aloittamista.

• Mekanismin irrottaminen, avaa mekanismin kolme ki-
innityspulttia ja nosta mekanismi pois kitakarasta. Uuden 
mekanismin vaihdon yhteydessä on vaihdettava myös ala-
hela.

• Irrota jousenkiinnike ja kita. Irrota ala-/ylähela ylöspä-
in vetämällä. Käytä VBG.n työkalusarjaa, tuotenro 39-
004000. Puhdista, tarkasta ja voitele kitakaran reikä.

• Aseta uudet helat paikoilleen painamalla alaspäin.
Helan harjat asennetaan kohtisuoraan vetosuuntaan näh-
den. Heloja ei saa hitsata kiinni.

• Voitele jousenkiinnikkeen ulkohalkaisija rasvalla. Vältä 
rasvan joutumista jousenkiinnikkeen muille pinnoille. Asen-
na kita. Tarkasta, että kidan lukitusmäntä menee vetokidan 
uraan.

• Kiinnitä jousipaketti pulteilla ja aluslevyillä. Kiristysmo-
mentti: 48 Nm.

• Aseta mekanismi paikoilleen kitakaraan. Asenna pultit, 
mutta älä kiristä niitä lopulliseen momenttiin.

• Varmista, että mekanismi toimii moitteettomasti ja lu-
kittuu kytkentäasentoon. Kiristä pultit kiristysmomenttiin 
80–90 Nm.

• Voitele mekanismi VBG:n mekanismiöljyllä tai muulla 
ohuella öljyllä. Voitelukohteet (•) katso kuva 4.

Kuva 4
Pikaliitin servolle

• Voitelukohteet

VBG 1050
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VBG 1050
Kiinnityksen tarkastus ja kunnossapito
Tarkasta säännöllisesti, että palkkilevyn ja karan pääty-
mutteri ovat hyvin kiinni.
Kiristysmomentti:
Palkkilevy 370 Nm
Päätymutteri  1500–2000 Nm

• Jos vetokytkimen kiinnityksessä on väljyyttä joko pysty- 
tai pituussuunnassa, on palkkilevyn kumivälikkeet ja helat 
vaihdettava. 

• Irrota kitakara. Puhdista kara hapettumista ja kumijään-
teistä. 
Tarkasta, ettei karassa ole: 
- vääntymiä 
- hiushalkeamia (katso kuva 5.1)
- kulumia (kulumarajat, kuva 5.2)
- pintavirtavikojen aiheuttamia koloja (katso kuva 5.3)

Vaihda vahingoittunut kitakara. Varmista samalla, ettei ve-
topalkissa ei ole halkeamia ja ettei se ole vääntynyt.

• Jos pintavirtavikoja esiintyy, on sähköliitin ja sen maa-
doitus tarkastettava. Karan vaurioita voidaan ehkäistä 
asentamalla maadoituskaapeli mekanismin ja palkkilevyn 
väliin.

• Asenna kitakara kohdan ”Kitakaran asennus” mukai-
sesti.

Kitakaran asentaminen
• Voitele kara kokonaan rasvalla. Se estää ruostevauriot 
ja helpottaa tulevia huoltoja. Asenna kitakara ja muut kiin-
nitysosat. Varmista, että päätymutterin kierre on hyvin voi-
deltu. Kiristä päätymutteri Käytä 70 mm:n hylsyä.
Kiristysmomentti: 1 500–2 000 Nm.

• Lukitse päätymutteri lukituspultilla 09-125000. Pultin tu-
lee olla kokonaan päätymutterin hahloissa.Katso kuva 6.

• Täytä mutterinsuojus osittain rasvalla. Asenna mutterin-
suojus huolellisesti. Tämä estää ruostevauriot ja helpottaa 
huoltoa.Kuva 5.3

Kuva 5.1

Kuva 5.2

Pintavirtavaurio Kolo
Kara

Kulumisvaurio
Kara (A)*
Palkkilevy (B)*
*Ilman helaa

Hiushalkeama 
Kara

Maks. 0,5

B Maks. 
Ø 67,2

A Min. 
Ø 61,8

Kuva 6

Jos kytkin on vaurioitunut ylitait-
tumisen, ojaan ajamisen tai estee-
seen peruuttamisen vuoksi, on ajo 
keskeytettävä ja kytkin vaihdettava.

Älä koskaan työnnä sormia kitaan 
puristumisvaaran vuoksi.

4-8 mm
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AM-yksikkö
AM-yksikön asennus
• Asenna AM-yksikkö kuvien 1-9 mukaisesti.

kuva 1 kuva 2

2. 
1. 

kuva 3 kuva 4

25 Nmkuva 5 kuva 6

3.

2.

1.
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AM-yksikkö

A mm

A=B

B mm

kuva 7 kuva 8

kuva 9

1.

4 0 0 m l
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Avaa kytkin käyttöventtiilillä. Kytkintapin tulee jäädä ylös 
auki-asentoon.
Pienin käyttöpaine on 5,5 baaria. Normaali työpaine on 8 
baaria.

Käännä keltainen kahva ulos. Paina kahvan merkintää ”Press” 
ja käännä samalla vastapäivään ”OPEN”-asentoon. Käännä sen 
jälkeen takaisin ”CLOSE”-asentoon.

Tarkasta, että asennusjalusta ja vääntölaite on hyvin kiris-
tetty Vääntölaitteen kiristysmomentti: M8, laatu 8.8, kuiva-
na: 25 Nm. Asennusjalustan kiristysmomentti: M12, laatu 
8.8, kuivana: 80 Nm. 

Jos kytkintappi ei nouse ylös, kun venttiili on auki:
• Tarkasta, että paineilman syöttö on kunnossa.
• Tarkasta, että sulkuventtiili on auki.
• Tarkasta, ettei missään letkussa ole taitetta, joka estää 
ilmanvirtauksen.

Servo

1 3

4

2

VBG 575V/590V
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Mikäli kytkintappi ei pysy yläasennossa:
Tarkasta, ettei vääntölaitteen ja mekanismin välinen liitin-
holkki ole kulunut (suuri välys).
Jos käytössä on vanhempi vääntölaitteen asennusjalusta, 
jossa on säädettävä kiinnitys:
Tarkasta, ettei laite ole väärin säädetty.
Liuota mahdollinen liikaöljy mekanismin sisältä voitelemal-
la mekanismi VBG:n mekanismiöljyllä.

Jos kytkin toimii oikein ilman, että servo on kytketty: Vaih-
da vääntölaite.

Servo

1.

4 0 0 m l

Malli 2.0 Malli 3.0

kuva 1 kuva 2

kuva 3

Kun kytkin on suljettu ja varmistettu, ohjaamon vihreän 
merkkivalon tulee palaa.
Kun kytkin on auki, ohjaamon punaisen merkkivalon tulee 
palaa.
Jos vihreä merkkivalo palaa, vaikka kytkin on auki: säädä 
anturin etäisyyttä varmistusnastaan kunnes punainen 
merkkivalo syttyy. 

Induktiivinen anturi, malli 2.0
Avaa kytkin ja kierrä induktiivista anturia kiinni, kunnes se 
vastaa varmistusnastaan. Kierrä anturia takaisin yksi kier-
ros (varmistusnastan ja induktiivisen anturin väliin jää noin 1 
mm). Kiristä lukkomutterit, kiristysmomentti maks. 2 Nm.

Induktiivinen anturi, malli 3.0
Asennus kuvien 1-3 mukaan.

1 
2 

90˚

noin 1 mm
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Jos ilmaa vuotaa:
Tarkasta, että venttiilissä on VBG:n alkuperäisnipat. Alku-
peräisnippoja tulee käyttää aina. On hyvin todennäköistä, 
ettei muiden nippojen tiivistyskyky ole yhtä hyvä kuin alku-
peräisnippojen.

Jos vuoto jatkuu nippojen tarkastuksen jälkeen, tarkaste-
taan vääntölaite.
Tarkasta, onko vuoto riippuvainen käyttöventtiilin asen-
nosta (auki/kiinni). Vääntölaitteen sisäinen vuoto poistuu 
venttiilin palautusliitäntöjen kautta.
Jos sisäisiä vuotoja esiintyy, vääntölaite on vaihdettava. 

Katso servon ohjeet servon asennukseen Servon 
asennusohjeista.

Tarkasta, ettei venttiilissä, liitännöissä, letkuissa tai vään-
tölaitteessa ole korvin kuultavaa ilmavuotoa.

Erittäin kova pakkanen voi aiheuttaa ilmavuotoa. Se poistetaan 
katkaisemalla paineilma kääntämällä venttiilin punaista kahvaa 
neljänneskierros vastapäivään OFF-asentoon tai avaamalla ja 
sulkemalla kytkin muutaman kerran.

Servo
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1

2

2
3

3

Ls

Yleistä
VBG Multi XF-vetoaisa koostuu erilaisista reisiosista, sil-
mukoista ja vetokorvakkeista, jotka kiinnitetään toisiinsa 
pulttiliitoksilla. Reisiosia yhdistämällä saadaan vetoaisapi-
tuudeksi 1269-4358 mm n. 62 mm:n jaotuksella. Pituus 
riippuu c/c-mitasta, joka voi olla 700–1300 mm. 
Tunnista kaikki osat ennen asennusta. 
Asennus ja huolto on suoritettava huolellisesti ja ammat-
timaisesti. 
Noudata ohjeita. Varaosien vaihdossa vaihdetaan myös 
pulttiliitokset. 

Vetoaisaa ei saa hitsata eikä porata esim. kiinnikkeiden tai 
lisävarusteiden asentamiseksi. 
HUOM! Vetoaisan osien kiinnittämiseen käytettävät pultit, 
M14, on käsitelty vahalla ja ne on kiristettävä kuivina ilman 
voiteluaineita.
Jälkikiristys on tehtävä 2500 km:n ajon jälkeen.

Vetokorvakkeen asennus (kumihela)
Sovita vetokorvake (1) perävaunuun. Öljyä vetoaisan tappi 
ja mutteri (M27) kevyesti ja asenna ne. Älä kiristä vielä täy-
teen momenttiin. Lopullinen kiristys tehdään vetoaisan ke-
skittämisen ja kaikkien osien asennuksen jälkeen.

Vetokorvakkeen asennus (Briab)
Sivele kartiomaisille kumiholkeille (2) renkaanasennustah-
naa tai muuta vesiliukoista luistoainetta. 
HUOM! Mineraaliöljyä ei saa käyttää.
Öljyä koko pultti sekä aluslevyjen (3) ja kartioholkkien väli-
nen pinta kevyesti. Sovita vetokorvake aisan kiinnityskor-
vaan ja asenna kiinnitysosat kuvan mukaisesti. Älä kiristä 
vielä täyteen momenttiin. Lopullinen kiristys tehdään veto-
aisan keskittämisen jälkeen.

Reisiosat
Sovita reisiosat työntämällä tarvittavaan reisipituuteen. 
Niiden tulee mennä päällekkäin vähintään viiden reiän ver-
ran. Reisipituus riippuu lopullisesta vetoaisapituudesta, 
katso taulukkoa sivulla 69. 
Reisiosia voidaan tarvittaessa lyhentää kuvan osoittamal-
la tavalla. Ensisijaisesti suositellaan takimmaisen reisio-
san katkaisua. Katkaisu on tehtävä leikkaavalla työkalulla 
(ei polttamalla), aina reikäparien keskeltä ja vähintään 25 
mm:n päästä reiästä, katso kuva. 
Reuna on viistettävä kauttaaltaan, 1 mm(±0,5) x 45°. Muista 
ruostesuojata katkaisupinta.

min. 25 mm

Multi XF -vetoaisa
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Varmista, että etu- ja takareisi ovat yhdensuuntaiset. 
Asenna välikkeet ja viisi M14x130-pulttia, minimilaatu 8.8, 
etuosan viimeiseen viiteen reikään. Sekä pultinkannan että 
mutterin alle on lisättävä aluslevyt. Pultit sijoitetaan kuvan 
mukaisesti. Älä kiristä vielä täyteen momenttiin. Lopullinen 
kiristys tehdään vetoaisan keskittämisen jälkeen.

Reisiosien asennus
Nosta reisiosat pukin varassa ajoasentoon kuvan mukai-
sesti. Asenna reisiosat 5 pultilla, M14x130, minimilaatu 8.8, 
molemmilta puolilta. Sekä pultinkannan että mutterin alle 
on lisättävä aluslevyt. Älä kiristä vielä täyteen momentti-
in. Lopullinen kiristys tehdään vetoaisan keskittämisen jäl-
keen.

Silmukan asennus
Silmukka asennetaan merkki ja mahd. etureunan viisteitys 
ylöspäin. Asenna kymmenellä M14x130-pultilla, minimi-
laatu 8.8. Sekä pultinkannan että mutterin alle on lisättävä 
aluslevyt. Älä kiristä vielä täyteen momenttiin. Lopullinen 
kiristys tehdään vetoaisan keskittämisen jälkeen.

Multi XF -vetoaisa
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90˚90˚

reisiosat
poikkipalkki

välilevyt

kuva a

kuva b

vähintään 6 mm

Riittävän lukituksen varmistamiseksi pultin päästä tulee 
näkyä vähintään 6 mm. Tarkasta pulttiliitoksen lukitus ku-
van a mukaisesti.

Jos pulteissa on liian lyhyt kierre, mutteri voi lukkiutua ve-
toaisan sijasta pultin runkoon. Katso kuva b.

Poikkipalkin asennus
Tarkista, että asennat oikean poikkipalkin (katso luettelo 
sivulla 70).
Aseta poikkipalkki samansuuntaisesti vetokorvakkeiden 
kanssa (katso kuva). 
Poikkipalkin pituus ratkaisee sijoituksen. Jos poikkipalkki 
sijoitetaan reisiosien pulttiliitokseen, M14x130 korvataan 
kahdella M14x40:llä (väliputki jää pois). Tarvittaessa poik-
kipalkin ja reisiosien väliin asennetaan välilevyt, Ø 44.
Asenna jokainen poikkipalkki neljällä M14x40 mm pultilla, 
minimilaatu 8.8. Sekä pultinkannan että mutterin alle on li-
sättävä aluslevyt.

Multi XF -vetoaisa
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90˚90˚
Keskilinja

kuva c

keskilinja

VBG:llä on erityinen keskittämistyökalu (DIN Ø 40 mm - 
tuotenro 25-055000, ISO Ø 50 mm - tuotenro 25-055100, 
VBG Ø 57 mm - tuotenro 25-055200), joka helpottaa ke-
skittämistä. Lukitse työkalu vetosilmukkaan ruuvipuristi-
men avulla. Kiinnitä mittanauha keskitystyökaluun (a) ja 
”ristimittaa” vetoaisa pitämällä taaempia pultinkantoja (b) 
vertailupisteenä.

Kiristysmomentti
Aseta vetoaisa ajoasentoon kuvan mukaisesti. Kiristä kaik-
ki pulttiliitokset. HUOM! Pultit on käsitelty vahalla ja ne on 
kiristettävä kuivina ilman voiteluaineita. Jos pultit on josta-
kin syystä kuitenkin öljytty, on kiristysmomentti pienennet-
tävä M14-pulteissa 94 Nm:iin, jotta kierteisiin ei kohdistu 
liian voimakas kuormitus. Jälkikiristys on tehtävä 2500 km:
n ajon jälkeen.

Silmukka  M14, 125 Nm (kuivana)
Reisiosat  M14, 125 Nm (kuivana)
Poikkipalkki M14, 125 Nm (kuivana)
Vetokorvake  M14, 125 Nm (kuivana)
Vetoaisan tappi M27, 600-650 Nm (öljytty)

Silmukan keskitys
Suuntaa silmukka vetosuuntaan. Vetosilmukan keskikoh-
dan suurin sallittu poikkeama keskilinjasta on ± 2 mm. 
Varmista, että etäisyys keskilinjasta ja silmukan reiästä on 
molemmilla puolilla sama, katso kuva c. Vetoaisaa ei saa 
säätää väärän etuakseliasennon korjaamiseksi.

a

b

b

Multi XF -vetoaisa
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1584

1840
1776
1712
1648

2094
2030
1967
1903

2284
2221
2157

2347

2600
2537
2473
2410

2852
2789
2726
2663

2977
2915

c/c=1200mm c/c=1300mmc/c=1100mmc/c=700mm c/c=900mm c/c=980mm

4060
3997,5
3935

3872,5
3810

3747,5
3685

3622,5
3560

3497,5
3435

3372,5
3310

3247,5
3185

3122,5
3060

2997,5
2935

2872,5
2810

2747,5
2685

2622,5
2560

2497,5
2435

2372,5
2310

2247,5
2185

2122,5
2060

1997,5
1935

1872,5
1810

1747,5
1685

1622,5
1560

1497,5
1435

1372,5
1310

1247,5
1185

1122,5
1060

1727
1795
1862
1929
1995
2062
2128
2193
2259
2324
2389
2454
2519
2584
2648
2713
2777
2841
2906
2970
3034
3098
3162
3226
3289
3353
3417
3480
3544
3608
3671
3735
3798
3861

3988
3925

4115
4051

4241
4178

4304

1747
1815
1882
1949
2015
2082
2148
2213
2279
2344
2409
2474
2539
2604
2668
2733
2797
2861
2926
2990
3054
3118
3182
3246
3309
3373
3437
3500
3564
3628
3691
3755
3818
3881

4008
3945

4135
4071

4198
4261
4324

1613
1680
1747
1814
1881
1947
2012
2078
2143
2208
2273
2338
2403
2468
2532
2596
2661
2725
2789
2853
2917
2981
3044
3108
3172
3235
3299
3363
3426
3489
3553
3616
3680
3743
3806
3870
3933
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4059
4122
4185
4249
4312

1633
1700
1767
1834
1901
1967
2032
2098
2163
2228
2293
2358
2423
2488
2552
2616
2681
2745
2809
2873
2937
3001
3064
3128
3192
3255
3319
3383
3446
3509
3573
3636
3700
3763
3826
3890
3953
4016
4079
4142
4205
4269
4332

1498
1566
1633
1699
1766
1832
1897
1963
2028
2093
2158
2222
2287
2351
2416
2480
2544
2608
2672
2736
2799
2863
2927
2990
3054
3118
3181
3244
3308
3371
3434
3498
3561
3624
3687
3751
3814
3877
3940
4003
4066
4129
4192
4255
4318

1518
1586
1653
1719
1786
1852
1917
1983
2048
2113
2178
2242
2307
2371
2436
2500
2564
2628
2692
2756
2819
2883
2947
3010
3074
3138
3201
3264
3328
3391
3454
3518
3581
3644
3707
3771
3834
3897
3960
4023
4086
4149
4212

4338
4275

1388
1455
1522
1588
1654
1719
1785
1850
1915
1980
2044
2109
2173
2237
2301
2365
2429
2493
2556
2620
2684
2747
2811
2874
2938
3001
3064
3128
3191
3254
3317
3380
3444
3507
3570
3633
3696
3759
3822
3885
3948

4074

4200

4325
4262

4137

4011

1408
1475
1542
1608
1674
1739
1805
1870
1935
2000
2064
2129
2193
2257
2321
2385
2449
2513
2576
2640
2704
2767
2831
2894
2958
3021
3084
3148
3211
3274
3337
3400
3464
3527
3590
3653
3716
3779
3842
3905
3968

4094

4220

4345
4282

4157

4031

3586
3523
3460
3397

3837
3774
3711
3649

4338
4276
4213
4150
4088
4025
3962
3900

1628
1564

2010
1947
1883
1820
1756
1692

2390
2327
2264
2201
2137
2074

2643
2580
2517
2453

3020
2957
2895
2832
2769
2706

3335
3272
3209
3146
30833103

3040

3355
3292
3229
3166

3606
3543
3480
3417

3857
3794
3731
3669

4108
4045
3982
3920

4358
4296
4233
4170

L

1601
1535
1470

2118
2054
1990
1925

2373
2310

1861
1796
1731
1666

2246
2182

2627
2564
2500
2437

2881
2818
2754
2691

3134
3070
3007
2944

3386
3323
3260
3197

3638
3575
3512
3449

3890
3827
3764
3701

4141
4078
4015
3953

1490

2010
1945
1881
1816

2520
2457
2393
2330

3027
2964
2901
2838

3532
3469
3406
3343

3784
3721
3658
3595

4350
4287
4224

4330
4267
4204

4161
4098
4035
3973
3910
3847

1621
1555

1751
1686

2138
2074

2266
2202

2647
2584

2774
2711

3154
3090

3280
3217
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25-0750xx 25-0751xx 25-0752xx 25-0753xx
25-0742xx + 25-0741xx25-0754xx 25-0755xx 25-0756xx 25-0757xx

25-0758xx 25-0759xx 25-0760xx 25-0761xx
25-0762xx 25-0763xx 25-0764xx 25-0765xx

25-0742xx + 25-0740xx25-0774xx 25-0775xx 25-0776xx 25-0777xx
25-0778xx 25-0779xx 25-0780xx 25-0781xx

25-0766xx 25-0767xx 25-0768xx 25-0769xx

25-0741xx + 25-0739xx
25-0770xx 25-0771xx 25-0772xx 25-0773xx
25-0782xx 25-0783xx 25-0784xx 25-0785xx
25-0786xx 25-0787xx 25-0788xx 25-0789xx

25-0790xx 25-0791xx 25-0792xx 25-0793xx

25-0740xx25-0794xx 25-0795xx 25-0796xx 25-0797xx
25-0806xx 25-0807xx 25-0808xx 25-0809xx
25-0810xx 25-0811xx 25-0812xx 25-0813xx

25-0798xx 25-0799xx 25-0800xx 25-0801xx

25-0739xx25-0802xx 25-0803xx 25-0804xx 25-0805xx
25-0814xx 25-0815xx 25-0816xx 25-0817xx
25-0818xx 25-0819xx 25-0820xx 25-0821xx

XS (417 mm):  25-0742xx 
S  (588 mm):  25-0741xx 
M  (738 mm):  25-0740xx 
L  (987 mm):  25-0739xx 

S
XS

M
L

Multi XF -vetoaisa
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Kuvaus
VBG Multi -vetoaisa koostuu erilaisista reisiosista, etuo-
sista ja vetokorvakkeista, jotka kiinnitetään toisiinsa pult-
tiliitoksilla. Osia yhdistämällä saadaan vetoaisapituudet 
1200–3000 mm 50 mm:n jaotuksella. Reisiosat on sovi-
tettu c/c-mitoille 980–1300 mm. Vetoaisaa ei saa hitsata 
eikä porata esim. kiinnikkeiden tai lisävarusteiden asenta-
miseksi. 

Tunnista kaikki osat ennen asennusta. Asennus ja huolto 
on suoritettava huolellisesti ja ammattimaisesti. Noudata 
ohjeita. Luovuta kaikki ohjeet asiakkaalle säilytettäväksi 
ajoneuvossa tulevaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Vetokorvakkeen asennus (kumihela)
• Sovita vetokorvake (1) perävaunuun. 
Öljyä ja asenna pultti ja mutteri (M27).

• Älä kiristä vielä täyteen momenttiin. Lopullinen kiristys 
tehdään vetoaisan keskittämisen ja kaikkien osien asen-
nuksen jälkeen. 

Vetokorvakkeen asennus (Briab)
• Sivele kartiomaisille kumiholkeille (2) renkaanasennus-
tahnaa tai muuta vesiliukoista luistoainetta. Mineraaliöljyä 
ei saa käyttää.

• Öljyä koko pultti sekä aluslevyjen (3) ja kartioholkkien 
välinen pinta.

• Sovita vetokorvake aisan kiinnityskorvaan ja asenna ki-
innitysosat kuvan mukaisesti.

• Älä kiristä vielä täyteen momenttiin. Lopullinen kiristys 
tehdään vetoaisan keskittämisen jälkeen.

3
2

2
3

1
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HUOM! Vetoaisan osien kiinnittämiseen käytettävät 
pultit on käsitelty vahalla ja ne on kiristettävä kuivina 
ilman voiteluaineita.

Reisiosien asennus
• Nosta reisiosat pukin varassa ajoasentoon vasemmalla 
olevan kuvan mukaisesti.
• Asenna reisiosat (6) viidellä M14x130-pultilla, minimi-
laatu 8.8, molemmille puolille. Sekä pultinkannan että mut-
terin alle on asennettava aluslevyt.

• Älä kiristä vielä täyteen momenttiin. Lopullinen kiristys 
tehdään vetoaisan keskittämisen jälkeen.

Poikkipalkin asennus (vain D-arvo:179 kN)
• Asenna profi ilit (4) kahdella M14x40-pultilla, minimilaatu 
8.8, vetokorvakkeisiin. Sekä pultinkannan että mutterin alle 
on lisättävä aluslevyt.
• Asenna profi ilit (5) neljällä M14x40-pultilla, minimilaatu 
8.8, kuvan mukaisesti. Sekä pultinkannan että mutterin alle 
on lisättävä aluslevyt.

• Älä kiristä vielä täyteen momenttiin. Lopullinen kiristys 
tehdään vetoaisan keskittämisen ja kaikkien osien asen-
nuksen jälkeen.

• Tarkasta pulttiliitoksen lukitus kuvan mukaisesti. Jos 
pulteissa on liian lyhyt kierre, mutteri voi lukkiutua vetoai-
san sijasta pultin runkoon.

Oikein Väärin

Väh. 6 mm

Kuvassa
Multi-vetoaisa, D-arvo: 146 kN

4
4

5

6

6
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7 8

8

Kuvassa Multi-vetoaisa, D-arvo: 179 kN

Etuosan asennus
• Työnnä etuosa (7) haluttuun pituuteen. Aseta tukilevyt 
(8) ylä- ja alapuolelle.
Tukilevyt on pintamaalattu vain toiselta puolelta, aseta po-
hjamaalatut pinnat reisiosia vasten. Reisiosia vasten tule-
vaa tukilevyjen kosketuspintaa ei saa pintamaalata.
• D-arvo 130/146 kN: Asenna etuosa ja tukilevyt kuudella 
M14x130-pultilla, minimilaatu 8.8. Sekä pultinkannan että 
mutterin alle on lisättävä aluslevyt.
D-arvo 179 kN: Asenna etuosa ja tukilevyt kahdeksalla 
M16x140-pultilla, minimilaatu 8.8. Sekä pultinkannan että 
mutterin alle on lisättävä aluslevyt.
• Älä kiristä vielä täyteen momenttiin. Lopullinen kiristys 
tehdään vetoaisan keskittämisen jälkeen.
• Etuosaa voidaan tarvittaessa lyhentää vasemmalla ole-
van kuvan mukaisesti.
Katkaisu on tehtävä leikkaavalla työkalulla (ei polttamalla), 
aina reikäparien keskeltä ja vähintään 75 mm:n päästä ta-
aemmasta pulttiparista, katso kuva.
Reuna on viistettävä kauttaaltaan, 1 (±0,5) x 45°.

• Tarkasta pulttiliitoksen lukitus kuvan mukaisesti. Jos 
pulteissa on liian lyhyt kierre, mutteri voi lukkiutua vetoai-
san sijasta pultin runkoon.

Väh. 75 mm

Etuosan lyhennys

Oikein Väärin

Väh. 6 mm

Multi -vetoaisa
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90°90°

Vetoaisan keskittäminen
• Kohdista etuosa niin, että silmukka tulee vetosuunnassa 
keskelle. Vetosilmukan keskikohdan suurin sallittu poik-
keama keskilinjasta on ± 2 mm.
 Vetoaisaa ei saa säätää väärän etuakseliasennon korjaa-
miseksi.

Pulttiliitosten viimeistely
• Käytä tukilevyihin valmiiksi porattuja reikiä reisiosien lä-
piporaukseen. 

• Sijoita kuhunkin reikään pultti sitä mukaa kun reikä on 
porattu. D-arvo 130/146 kN: Poraa ensin ylä- ja alapuolelta 
8 mm poralla ja tee reiät lopuksi Ø 14,0 mm poralla. Suo-
jaa maalatut pinnat kuumilta lastuilta. Poista poranlastut ja 
purseet sekä vetoaisan ylä- että alapuolelta.

• Asenna neljällä M14x130-pultilla, minimilaatu 8.8. Sekä 
pultinkannan että mutterin alle on lisättävä aluslevyt.

D-arvo 179 kN: Poraa ensin ylä- ja alapuolelta 8 mm poral-
la ja tee reiät lopuksi Ø 16,0 mm poralla. Suojaa maalatut 
pinnat kuumilta lastuilta. Poista poranlastut ja purseet sekä 
vetoaisan ylä- että alapuolelta.

• Asenna neljällä M16x1340-pultilla, minimilaatu 8.8. 
Sekä pultinkannan että mutterin alle on lisättävä aluslevyt.

• VBG:llä on erityinen keskitystyökalu (katso lisätietoja 
tuote-esitteestä ”Multi-vetoaisa”), joka helpottaa keskittä-
mistä. Lukitse työkalu (9) vetosilmukkaan ruuvipuristimen 
avulla. Kiinnitä mittanauha keskitystyökaluun ja ”ristimit-
taa” vetoaisa pitämällä taaempaa pultinkantaa (10) vertai-
lupisteenä.

• Kiristä kaikkia pulttiliitoksia sen verran, etteivät osat 
pääse liikkumaan tukilevyjä myöhemmin porattaessa.

Keskilinja

9

10

10
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Kiristysmomentti

  D: 130 kN D: 146 kN D: 179 kN
A Tukilevyt M14, 125 Nm (kuivana) M14, 125 Nm (kuivana) M16, 195 Nm (kuivana)
B Reisiosat M14, 125 Nm (kuivana) M14, 125 Nm (kuivana) M14, 125 Nm (kuivana)
C Vetokorvakkeet M27, 600-650 Nm (öljytty)  M27, 600-650 Nm (öljytty) M27, 600-650 Nm (öljytty)

• Aseta vetoaisa ajoasentoon kuvan mukaisesti.
HUOM! Pultit on käsitelty vahalla ja ne on kiristettävä kui-
vina ilman voiteluaineita.

Jos pultit jostakin syystä kuitenkin on öljytty, on kiristys-
momentti pienennettävä 94 Nm:ään M14- ja 145 Nm:ään 
M16-pulteille, etteivät kierteet kuormitu liian voimakkaasti.

Jälkikiristys on tehtävä 2500 km:n ajon jälkeen.

Vetoaisa ajoasennossa

A

B C

B C

Multi -vetoaisa



VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-168304f62

A
B

D

C

26-089800

1

2

H=max 37 mm

E

F

Kulumarajat
Tappi, alapää A min. 72,5 mm
Tappi, keskellä B min. 78,5 mm
Alahela C maks. 75,0 mm
Hela etuosa D maks. 81,5 mm
Vaakavälys yht. (kuva 2) E maks. 5 mm
Kuluntalevyt (pos.3 kuva 5)  min. 3 mm
Pystyvälys etuosa/takaosa (kuva 2) F*
Sivuttaisvälys etuosa/takaosa (katso alla)
Tapin pystyvälys Paineilma vaikuttaa  
 tappiin jatkuvasti, ja  
 eliminoi välyksen.
* Välystä pienennetään säätölevyillä nro 26-089800. Ne 
voidaan asentaa sekä ylös että alas, ja tarvittaessa use-
ampia säätölevyjä voidaan asentaa päällekkäin. Katso 
kuva 4.

Sivuttaisvälys
Mahdollisimman pitkän käyttöiän turvaamiseksi etuosan ja 
takaosan välillä ei saa olla yhtään sivuttaisvälystä. Säätä-
minen, katso kuva 5. Jälkikiristys on tehtävä säännöllisesti. 
Kun ajetaan samalla pituudella pitkään, tulee säätöpultit 
kiristää kulumisen ja välyksen vähentämiseksi. Vanhem-
missa malleissa suositellaan muutossarjan 26-075700 
käyttämistä. 

Toiminnan tarkastus
• Kiristä säätöpultit (kuva 1, pos. 1) niin, ettei välystä ole 
lainkaan. Tarkasta, että etuosan pituussäätö toimii.
• Tarkasta, että lukituslaitteen tappi painuu alas lukitu-
sasentoon kaikissa säätöpituuksissa. Lukitussa asen-
nossa kuvan 2 mukainen H-mitta saa olla enintään 
37 mm.
• Voitele kevyesti kuvaan 2 merkitty voitelupiste joka viikko. 
Ylimääräinen öljy voi aiheuttaa toimintahäiriöitä
Voitelu on tehtävä tapin ollessa ylhäällä.
Tarkasta tapin toiminta voitelun jälkeen. Tappi ja helat 
voidellaan huoltovälien välillä alapuolelta VBG:n meka-
nismiöljyllä.

Varoitus: mekanismissa puristumis-
vaara.

Kuva 4

Kuva 3

Kuva 1

Kuva 2

Tapin
voitelunippa

1

Automaattiaisa 26-080000
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1
2

3

4

5

3

2

1

Kulutuspalojen vaihto
• Irrota säätöpultit (kuva 5, pos. 1), rajoitinlevyt (2) sekä 
kulutuspalat (3) ja mahd. säätölevyt (kuva 11).
• Asenna uudet kulutuspalat ja säätölevyt.
• Asenna säätöpultit kuvan 5 mukaisesti.
• Kiristä säätöpultit niin, että välys poistuu kokonaan. Tar-
kasta, että etuosan pituussäätö toimii. Tarkastus, puhdis-
tus ja jälkisäätö on tehtävä säännöllisesti.

Kalvon vaihto
• Irrota lukituslaite ja nosta yläosa pois.
• Irrota kuusioruuvi (kuva 6 pos. 1). Pidä vastaan männän-
varresta (4).
• Tarkasta jälleenasennuksessa, että tiivistysaluslevyt (2, 
3) eivät ole vahingoittuneet. Aluslevy, jossa on ura O-ren-
kaalle (2), asennetaan kalvon yläpuolelle kuvan 6 mukai-
sesti. Pidä vastaan männänvarresta (4) kiristäessäsi kuu-
sioruuvia.
Kiristysmomentti kuusioruuvi 50 Nm.
• Lukituslaitteen jälleenasennuksessa pultit tulee kiristää 
vuorotellen. Se ehkäisee ilmavuotojen ja kalvon vahingoit-
tumisen vaaraa.
• Tarkasta toiminta

Tapin vaihto 
• Irrota lukituslaite vetoaisasta.
• Irrota lukkomutteri (5). Pidä vastaan männänvarresta (4).
• Asenna uusi tappi. Tapin on päästävä pyörimään männän-
varren ympäri mutterin (5) kiristyksen jälkeen.
Kiristysmomentti 50 Nm.

Kuva 5

Kuva 6

Automaattiaisa 26-080000
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a3 135-wc4x
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Alahelan vaihto
• Alahelan vaihtamiseksi on irrotettava etuosan hela, katso 
kappale ”Etuosan irrotus/asennus”. 
• Lyö hela paikaltaan alakautta.
• Asenna uusi hela 26-084400.

Etuosan helan vaihto
• Hio pois helaa kiinnittävä hitsaussauma.
• Lyö hela paikaltaan alakautta.
• Valmistele hitsaussauma helaa varten.
• Asenna ja hitsaa hela 26-083000 paikalleen kuvan 7 mu-
kaisesti.
• Hitsaussauma hiotaan matalaksi.

Etuosan irrotus/asennus
• Irrota säätöpultit. 
• Leikkaa irti taaempi rajoitin 26-081400, katso kuva 8. 
HUOM! Jos etuosa aiotaan asentaa takaisin, on varottava 
ettei etuosan profi ilista leikata liikaa materiaalia pois. Irrota 
mahdolliset säätölevyt.
• Asenna etuosa takaisin, lukitse etuosa tapilla pisimpään 
asentoon ja heftaa taaempi rajoitin kiinni. 
• Siirrä etuosaa taaksepäin helpottaaksesi rajoittimen hit-
sausta kuvan 8 mukaisesti.

Kuva 7

Kuva 8

Näkymä altapäin

Vetosuunta

Automaattiaisa 26-080000
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Etuosan rei’itys
• Mittaa ja merkitse reikien keskikohdat etuosaan.
Pienin sallittu etäisyys ensimmäisen reiän keskikohdasta 
silmukan keskikohtaan on 680 mm. Kahden reiän keski-
kohtien pienin sallittu etäisyys on 150 mm.

• Tee reikä, jonka läpimitta on 117±1 mm. Hio purseet reiän 
ympäriltä, katso kuva 9.

• Kiinnitä rengas 26-092400 alakautta reikään, varmista, 
että rengas asettuu tiiviisti keskiosalle ja ettei mahdolliset 
purseet vaikuta siihen.

• Asenna etuosa kokeeksi takaosaan, tarkasta että rengas 
on keskitetty sivusuunnassa tapin reikään nähden.

• Irrota etuosa ja hitsaa rengas.
Hitsaa 90° kerrallaan, ja jäähdytä märällä rievulla. Katso 
kuva 10.

• Paina hela suoraan alaspäin niin, että helan yläreuna on 
samassa tasossa etuosan yläreunan kanssa. Hitsaa hela 
kiinni kuvan 11 mukaisesti.
Huomaa, että hitsauksen tulee tapahtua kohtisuoraan ve-
tosuuntaan nähden.

• Hitsaussauma hiotaan matalaksi.

• Asenna etuosa takaisin, tarkasta toiminta. Hitsaa taaempi 
rajoitin kiinni (hitsausohjeet sivulla 78).

• Suojaa etuosan työstetyt alueet pohjamaalilla ja viimeis-
tele pintavärillä.

Kuva 9

Kuva 10

Kuva 11

Vetosuunta

Näkymä sivulta

Näkymä altapäin

Rengasta varten 
tehty reikä 
lisärei’ityksessä

Etuosan
keskiosa

Automaattiaisa 26-080000
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Venttiilin huoltoasento
Paineilman on oltava aina katkaistuna kaikkien vetoaisan 
työstö- ja huoltotehtävien aikana. Paineilma katkaistaan 
kääntämällä venttiilin punaista kahvaa (h) neljänneskierros 
vastapäivään OFF-asentoon.

Toiminnan tarkastus
Käännä keltainen kahva (i) ulos. Paina kahvan merkintää 
”Press” ja käännä samalla vastapäivään ”OPEN”-asen-
toon. Käännä sen jälkeen takaisin ”CLOSE”-asentoon.

• Kiristä säätöpultit (kuva 1, pos. 1) niin, ettei välystä ole 
lainkaan. Tarkasta, että etuosan pituussäätö toimii.
• Tarkasta, että lukituslaitteen tappi painuu alas lukitusa-
sentoon kaikissa säätöpituuksissa. Lukitussa asennossa 
kuvan 2 mukainen H-mitta saa olla enintään 37 mm.
• Voitele kevyesti kuvaan 2 merkitty voitelupiste joka viik-
ko. Ylimääräinen öljy voi aiheuttaa toimintahäiriöitä
Voitelu on tehtävä tapin ollessa ylhäällä.
Tarkasta tapin toiminta voitelun jälkeen. Tappi ja helat 
voidellaan huoltovälien välillä alapuolelta VBG:n meka-
nismiöljyllä.

Huoltoasento, 
paineilma kiinni

h

Paineilma auki

Kuva 1

Kuva 2

Tapin
voitelunippa

Öljy

1

Varoitus: mekanismissa puristumis-
vaara.

Automaattiaisa 26-100000
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• Kiristä säätöpultit (kuva 1, pos. 1) niin, ettei välystä ole 
lainkaan. Tarkasta, että etuosan pituussäätö toimii.
• Tarkasta, että lukituksen tappi painuu alas lukitusasen-
toon kaikissa säätöpituuksissa. Lukitussa asennossa kuvan 
2 mukainen H-mitta saa olla enintään 37 mm.
• Voitele kevyesti kuvaan 2 merkitty voitelupiste joka viik-
ko.
Voitelu on tehtävä tapin ollessa ylhäällä.
Tarkasta tapin toiminta voitelun jälkeen. Tappi ja helat 
voidellaan huoltovälien välillä alapuolelta VBG:n meka-
nismiöljyllä.

Kulumarajat
Tappi, alapää A min. 72,5 mm
Tappi, keskellä B min. 78,5 mm
Alahela C maks. 75,0 mm
Hela etuosa D maks. 81,5 mm
Vaakavälys yht. (kuva 2) E maks. 5 mm
Kulutuslevyt (pos.3 kuva 5)  min. 3 mm
Pystyvälys etuosa/takaosa (kuva 2) F*
Sivuttaisvälys etuosa/takaosa (katso alla)
Tapin pystyvälys Paineilma vaikuttaa  
 tappiin jatkuvasti, ja  
 eliminoi välyksen.
* Välystä pienennetään säätölevyillä nro 26-089800. Ne 
voidaan asentaa sekä ylös että alas, ja tarvittaessa use-
ampia säätölevyjä voidaan asentaa päällekkäin. Katso 
kuva 4.

Sivuttaisvälys
Mahdollisimman pitkän käyttöiän turvaamiseksi etuosan ja 
takaosan välillä ei saa olla yhtään sivuttaisvälystä. Säätä-
minen, katso kuva 5. Jälkikiristys on tehtävä säännöllisesti. 
Kun ajetaan samalla pituudella pitkään, tulee säätöpultit kiri-
stää kulumisen ja välyksen vähentämiseksi. 

Kulutuspalojen vaihto
• Irrota säätöpultit (kuva 5, pos. 1), rajoitinlevyt (2) sekä 
kulutuspalat (3) ja mahd. säätölevyt (kuva 11).
• Asenna uudet kulutuspalat ja säätölevyt.
• Asenna säätöpultit kuvan 5 mukaisesti.
• Kiristä säätöpultit niin, että välys poistuu kokonaan. 
Tarkasta, että etuosan pituussäätö toimii. Tarkastus, puh-
distus ja jälkisäätö on tehtävä säännöllisesti.

Kuva 3

Kuva 4

Kuva 5

Lukituslaitteen huoltotöissä paineilman 
on oltava kiinni.

Automaattiaisa 26-100000
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Alahelan vaihto
•  Alahelan vaihtamiseksi on irrotettava etuosan hela, 
katso kappale ”Etuosan irrotus/asennus”.
• Lyö hela paikaltaan alakautta.
• Asenna uusi hela 26-084400

Etuosan helan vaihto
• Hio pois helaa kiinnittävä hitsaussauma.
• Lyö hela paikaltaan alakautta.
• Valmistele hitsaussauma helaa varten.
• Asenna ja hitsaa hela 26-083000 paikalleen kuvan 7 
mukaisesti. 
• Hitsaussauma hiotaan matalaksi.

Kalvon vaihto
• Irrota lukituslaite ja nosta yläosa pois.
• Irrota kuusioruuvi (kuva 6 pos. 1). Pidä vastaan männän-
varresta (4).
• Tarkasta jälleenasennuksessa, että tiivistysaluslevyt 
(2, 3) eivät ole vahingoittuneet. Aluslevy, jossa on ura 
O-renkaalle (2), asennetaan kalvon yläpuolelle kuvan 13 
mukaisesti. Pidä vastaan männänvarresta (4) kiristäessäsi 
kuusioruuvia.
Kiristysmomentti kuusioruuvi 50 Nm.
• Lukituslaitteen jälleenasennuksessa pultit tulee kiristää 
vuorotellen. Se ehkäisee ilmavuotojen ja kalvon vahingoit-
tumisen vaaraa.
• Tarkasta toiminta

Tapin vaihto 
• Irrota lukituslaite vetoaisasta.
• Irrota lukkomutteri (5). Pidä vastaan männänvarresta 
(4).
• Asenna uusi tappi. Tapin on päästävä pyörimään 
männänvarren ympäri mutterin (5) kiristyksen jälkeen.
Kiristysmomentti 50 Nm.

Kuva 7

Näkymä altapäin

Vetosuunta

Kuva 6

Automaattiaisa 26-100000
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Alahelan vaihto
• Alahelan vaihtamiseksi on irrotettava etuosan 
hela, katso kappale Etuosan irrotus/asennus. 
• Lyö hela paikaltaan alakautta.
• Asenna uusi hela 26-084400.

Etuosan helan vaihto
• Hio pois helaa kiinnittävä hitsaussauma.
• Lyö hela paikaltaan alakautta.
• Valmistele hitsaussauma helaa varten.
• Asenna ja hitsaa hela 26-083000 paikalleen kuvan 7 
mukaisesti. 
• Hitsaussauma hiotaan matalaksi.

Etuosan irrotus/asennus
• Irrota säätöpultit. 
• Leikkaa irti taaempi rajoitin 26-081400, katso kuva 8.
HUOM! Jos etuosa aiotaan asentaa takaisin, on varottava 
ettei etuosan profi ilista leikata liikaa materiaalia pois. Irrota 
mahdolliset säätölevyt.
• Asenna etuosa takaisin, lukitse etuosa tapilla pisim-
pään asentoon ja heftaa taaempi rajoitin kiinni. 
• Siirrä etuosaa taaksepäin helpottaaksesi rajoittimen 
hitsausta kuvan 8 mukaisesti.

Kuva 8

Automaattiaisa 26-100000
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Helan vaihtaminen 57 mm:n vetosilmukaan
• Leikkaa helaa kaasuhitsillä 5-6 kohdasta jännitteen 
poistamiseksi. Katso kuva 1. Parhaimmillaan hela irtoaa 
itsestään katkaisun jälkeen. Mikäli se ei irtoa, ”naputa” 
helaa varovasti. HUOM! Älä lyö helaa paikaltaan. Silloin 
silmukan materiaalia hankautuisi pois, ja uusi hela 
kiinnittyisi huonosti. 
• Kuumenna vetosilmukan etuosa 400°:een 
(tummanpunainen), katso kuva 1. Korkeampi lämpötila 
vahingoittaa karkaisua. Asenna uusi hela alakautta 
silmukkaan ja pidä se paikallaan. Helaa ei saa lyödä 
silmukkaan. Jäähdytä silmukka veteen kastetuille rievuilla. 
Älä jäähdytä vesiletkulla ruiskuttamalla.
Helan hitsaaminen ei ole sallittua, sillä se voi heikentää 
vetosilmukkaa.

Helojen vaihto 40/50 mm:n vetosilmukkaan
• Napauta vanha hela varovasti ulos.
• Asenna uusi hela silmukkaan alakautta niin, että laippa 
on alapuolella. HUOM!  Käytä Ø 50 mm:n pultattavassa 
silmukassa 16-091700 halkaisematonta helaa nro 18-
088600,  (EU-direktiivi 94/20/EY).

Kulumarajojen tarkastus
• Mahdollisimman pitkä käyttöikä saavutetaan huolehti-
malla viikoittaisesta puhdistamisesta ja voitelusta öljyllä. 
• Helojen kulumarajat on annettu taulukossa 2a. Helat on 
vaihdettava, kun enimmäismitta D on ylittynyt. Kuva 2b. 
Koko kytkennän mahdollisimman pitkän käyttöiän sekä 
ajomukavuuden vuoksi suosittelemme helojen vaihtoa jo 
ennen kuin kulumaraja on saavutettu. Kuluman voi tar-
kastaa helposti VBG:n tulkilla, tuotenro 39-004700 (50/57 
mm) tai 39-004800 (40 mm). Tarkasta myös vetosilmukan 
paksuus. Katso kuva 2c. Paksuus mitataan kuluneimmasta 
kohdasta silmukan keskeltä. Jos silmukan paksuus alit-
taa taulukossa 2a annetun pienimmän mitan, silmukka on 
vaihdettava. HUOM! Korjaaminen täytehitsaamalla on kiel-
lettyä.

Vaurioiden tarkastus
Hitsattavat vetosilmukat
Tarkasta vetosilmukka ja hitsaussaumat halkeamien 
ja vääntymien varalta. Jos vetosilmukka on taipunut 
ylikuormituksen, ylitaittumisen tai vastaavan vuoksi, se 
on vaihdettava heti. HUOM! Korjaaminen hitsaamalla ja 
oikomalla on kielletty. 

Ruuvattavat vetosilmukat
• Tarkasta, että ruuvatun vetosilmukan kiristysmomentti 
(1500 Nm) on oikea. Tarkasta myös päätymutterin lukitus 
(lukitse päätymutteri sokalla 7x80). Vetosilmukan ja asen-
nusholkin välillä ei saa olla välystä. Mahdolliset kulumisjäl-
jet asennusholkin ja vetosilmukan välisillä kosketuspinnoil-
la kertovat, että silmukka on ollut löysällä. Kuluneet osat 
on vaihdettava.
Pultattavat vetosilmukat
• Tarkasta, että pultattavan vetosilmukan M16-pulttien 
kiristysmomentti on oikea. Kiristä pultit järjestyksessä 1-6 
tai 1-8 kuvan 3 mukaisesti. Ensimmäinen kiristys 50 Nm, 
toinen kiristys 100 Nm ja kolmas kiristys kiristysmomenttiin 
390 Nm. HUOM! Vastepintoja ei saa pintakäsitellä. 
Jälkikiristys on tehtävä 2500 km:n ajon jälkeen.

Varoitus!

Helan hitsaus, korjaaminen hitsaa-
malla tai oikomalla ei ole sallittua, 
koska ne voivat heikentää vetosil-
mukkaa. 

Kuva 2c

Taulukko 2a

Vetosilmukka Läpimitta Paksuus
Tyyppi   Maks. D (mm)  Min. T (mm)
VBG 57 59,5 19
ISO 50 52 41,5
DIN 40 42 28

Kuva 2b

Kuva 1

Kuva 3

Vetosilmukat
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Vetosilmukat
DBE 157 -vetosilmukan
• Asenna liitospannat ja sen mukana toimitetut pultit 
(M16x90, luokka 8.8) ja lukkomutterit (luokka 8) kuvan 4 
mukaisesti.

• Kiristä pultit ristikkäin kuvan 5 mukaisesti. Kiristysmo-
mentti 180 Nm. Varmista, että kaikkien pulttien kiristysmo-
mentti on oikea kiristämällä ne vielä kerran ristikkäin. 
Jälkikiristys on tehtävä 1000-2000 km:n ajon jälkeen.

Kuva 4

1
1

3
3

4
4

2
2Kuva 5
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Sähköliitin 14/17
Kuvaus
Liittimessä on kaksi osaa:
Ajoneuvo-osa - rasia
Perävaunuosa - pistoke

Pistokkeessa ja rasiassa on kaapeliläpiviennit kaapeleille 
Ø 10,5 mm–Ø 15,0 mm.

VBG Sähköliitin 14–17 on suunniteltu niin, että se irtoaa 
automaattisesti perävaunusta, jos se unohdetaan kytkeä 
irti perävaunua irrotettaessa.

Tunnista kaikki osat ennen asennusta. Asennus ja huolto 
on suoritettava huolellisesti ja ammattimaisesti. Noudata 
ohjeita.
Noudata aina ajoneuvon valmistajan ajoneuvon sähköa-
sennuksista antamia ohjeita.
Luovuta kaikki ohjeet asiakkaalle säilytettäväksi ajoneu-
vossa tulevaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Yleistä
• Kaapelipinta-ala on aina valittava virrankulutuksen mu-
kaan. Huomioi kaapelin mitoituksessa mahdolliset myö-
hemmin asennettavat lisävarusteet.

• Älä liitä 14-napaista pistoketta 17-napaiseen rasiaan, tai 
päinvastoin. Oikosulun vaara!
17-napaisessa pistokkeessa 8. nastan väli on suljettu se-
kaannuksen välttämiseksi.

14-napainen Musta liitinlevy
17-napainen Punainen liitinlevy

• Puhdista ja suojaa sähköliittimen kosketuspinnat kor-
roosiolta joka viikko VBG:n elektroöljyllä.

• Pistokkeen liittäminen rasiaan oikealla tavalla voidaan 
varmistaa lukitushaalla, joka on saatavana lisävarusteena, 
tuotenumero 28-027600.

• Erityisen vaikeissa käyttöolosuhteissa rasia on varus-
tettava sähkövastuksella, tuotenumero 28-029900.
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Sähkörasian asentaminen
1. Asenna autoon sopiva kannatin.
Aseta se vaakasuoraan ja niin, ettei mikään estä pistok-
keen automaattista irtikytkentää.
2. Pujota kaapeliläpivienti kaapeliin.
- tiivistysmutteri - aluslevy - tiiviste.
3. Ellei molempia läpivientejä käytetä: asenna toiseen pe-
itetulppa sekä aluslevy ja tiiviste.
4. Avaa kansi, mutta älä käännä sitä liikaa. 
5. Poista liitinlevy ja vedä kaapeli vastaavan kaapelinvien-
nin läpi. Vedä kaapelia ulos niin paljon, että liitännät on hel-
ppo tehdä.
6. Kuori kaapelin vaippaa noin 60 mm. 
7. Tarkasta ja merkitse kaapeleiden toiminta.
8. Kuori johtoja noin 5 mm. Asenna kaapelikengät mitoi-
tussuositusten mukaisesti.
9. Liitä kaapelit liitinlevyn lattanastoihin kytkentäkaavion 
mukaisesti. Kaapelikengät ja lattanastat kannattaa suojata 
korroosiolta suihkuttamalla niille ohut kerros VBG:n elek-
troöljyä.
10. Työnnä liitinlevy rasiaan ja kiinnitä se kahdella ruuvilla.
Huom! Liitinlevyn yläreuna on sijoitettava rasian yläreu-
nassa olevan tukikiskon (10b) sisäpuolelle.
Sulje kansi.
11. Säädä kaapelin pituus kaapelinviennin kautta, älä vedä 
liian voimakkaasti.
12. Työnnä kaapeliläpivienti sisään ja kiristä se tiiviiksi so-
pivalla voimalla.
13. Kiinnitä rasia kannattimeen kolmella ruuvilla, lukkoa-
luslevyllä ja mutterilla. Rasia on sijoitettava vaakasuoraan 
tarra ylöspäin, tämä on tärkeää, jotta pistoke pääsee irtoa-
maan automaattisesti.
• Kytke tarvittaessa sähkövastus rasian takavalon ja 
maan väliin.

Kytkentäkaavio

Nasta 14-napainen rasia (musta) 17-napainen rasia (punainen)

 1 Maa  Maa
 2 V Suuntavalot  V Suuntavalot
 3 O Suuntavalot  O Suuntavalot
 4 Jarruvalo  Jarruvalo
 5 V Takavalo  V Takavalo
 6 O Takavalo  O Takavalo B Varalla
 7 A Peruutusvalot B Takasumuvalo A Peruutusvalot B Takasumuvalo
 8 A Varalla B Varalla A Varalla 
 9 Varalla  A Varalla B Varalla
 10 Varalla  A Varalla B Varalla
 11 Varalla  A Varalla B Varalla
 12 Latausvirta  Latausvirta

• Nastat 1 ja 12 vaativat suuremman kaapelikengän, 9,5 mm. Kaapelipinta-ala on 
aina valittava virrankulutuksen mukaan.
Huomioi kaapelin mitoituksessa mahdolliset myöhemmin asennettavat lisävarusteet.

Kuori 5 mm

Sähköliitin 14/17
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Sähköliitin 14/17
Pistokkeen asentaminen
1. Irrota liitinlevy. Estä nastojen putoaminen ulos kiertä-
mällä ympärille kierros sähköteippiä.
2. Pujota kaapeliläpivienti kaapeliin.
- tiivistysmutteri - aluslevy - tiiviste.
3. Ellei molempia läpivientejä käytetä: asenna toiseen pe-
itetulppa sekä aluslevy ja tiiviste.
4. Vedä kaapeli vastaavan kaapelinviennin läpi. Vedä kaa-
pelia ulos niin paljon, että liitännät on helppo tehdä.
5. Kuori kaapelin vaippaa noin 60 mm.
6. Tarkasta ja merkitse kaapeleiden toiminta.
7. Kuori johtoja noin 5 mm. Asenna kaapelikengät mitoi-
tussuositusten mukaisesti.
8. Kiinnitä vedonpoistaja 85 mm:n päähän kaapelikengistä 
ja kiristä ruuveja, kunnes vedonpoistaja on kunnolla kiinni 
kaapelissa.
9. Liitä kaapelit liitinlevyn lattanastoihin kytkentäkaavion 
mukaisesti. Kaapelikengät ja lattanastat kannattaa suojata 
korroosiolta suihkuttamalla niille ohut kerros VBG:n elek-
troöljyä.
10. Työnnä liitinlevy pistokkeeseen ja kiinnitä se kahdella 
ruuvilla. 
11. Tarkasta kaapelia nykäisemällä, että vedonpoistaja on 
asennettu oikein.
12. Työnnä kaapeliläpivienti sisään ja kiristä se tiiviiksi so-
pivalla voimalla.
13. Asenna alapuolelle tarvittaessa lukitushaka.

Kytkentäkaavio

Nasta 14-napainen rasia (musta) 17-napainen rasia (punainen)
1 Maa  Maa
2 V Suuntavalot  V Suuntavalot 
3 O Suuntavalot  O Suuntavalot 
4 Jarruvalo  Jarruvalo 
5 V Takavalo  V Takavalo 
6 O Takavalo  O Takavalo B Varalla
7 A Peruutusvalot B Takasumuvalo A Peruutusvalot B Takasumuvalo
8 A Varalla B Varalla A Varalla 
9 Varalla  A Varalla B Varalla
10 Varalla  A Varalla B Varalla
11 Varalla  A Varalla B Varalla
12 Latausvirta  Latausvirta

• Nastat 1 ja 12 vaativat suuremman kaapelikengän, 9,5 mm. Kaapelipin-
taala on aina valittava virrankulutuksen mukaan. Huomioi kaapelin mitoi-
tuksessa mahdolliset myöhemmin asennettavat lisävarusteet.

85 mmKuori 5 mm
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Kuvaus
Liittimessä on kaksi osaa:
Ajoneuvo-osa - rasia
Perävaunuosa - pistoke

Pistokkeessa ja rasiassa on kaapeliläpiviennit kaapeleille 
Ø 10,5 mm–Ø 15,0 mm.

Liitinlevyt on varustettu tiivisteillä ja pistokkeen alapuolelle 
on asennettu lukitushaka ADR-vaatimusten täyttämiseksi.

Tunnista kaikki osat ennen asennusta. Asennus ja huolto 
on suoritettava huolellisesti ja ammattimaisesti. Noudata 
ohjeita.
Noudata aina ajoneuvon valmistajan ajoneuvon sähköa-
sennuksista antamia ohjeita.
Luovuta kaikki ohjeet asiakkaalle säilytettäväksi ajoneu-
vossa tulevaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Yleistä
• Kaapelin pinta-alaa ja kaapelikenkiä valittaessa on aina 
huomioitava virrankulutus. Huomioi kaapelin mitoituksessa 
mahdolliset myöhemmin asennettavat lisävarusteet. VBG:
n sähköpistokkeiden sallittu virranvoimakkuus on maadoi-
tusliitännän vuoksi rajoitettu maks. 25 A:iin.

• Puhdista ja suojaa sähköliittimen kosketuspinnat kor-
roosiolta joka viikko VBG:n elektroöljyllä.

• Erityisen vaikeissa käyttöolosuhteissa rasia on varus-
tettava sähkövastuksella, tuotenumero 28-029900.

• Älä liitä 14-napaista pistoketta 17-napaiseen rasiaan, tai 
päinvastoin. Oikosulun vaara!

14-napainen Valkoinen liitinlevy
17-napainen Keltainen liitinlevy

17-napaisessa pistokkeessa on 8. nastan väli suljettu se-
kaannuksen välttämiseksi.

Sähköliitin 14/17 ADR
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Sähköliitin 14/17 ADR

b

Sähkörasian asentaminen1
1. Asenna autoon sopiva asennuslevy vaakasuoraan.
2. Pujota kaapeliläpivienti kaapeliin kuvan mukaisesti. 
Kaapelin suojavaipan koko on NW 17 (ulkohalkaisija 17 
mm).
3. Ellei molempia läpivientejä käytetä: asenna toiseen pe-
itetulppa.
4. Lukitse kansi auki-asentoon. 
5. Poista liitinlevy ja vedä kaapeli vastaavan kaapelinvien-
nin läpi. Vedä kaapelia ulos niin paljon, että liitännät on hel-
ppo tehdä.
6. Kuori kaapelin vaippaa noin 60 mm. 
7. Tarkasta ja merkitse kaapeleiden toiminta.
8. Kuori johtoja noin 5 mm. Asenna kaapelikengät mitoi-
tussuositusten mukaisesti.
9. Liitä kaapelit liitinlevyn lattanastoihin kytkentäkaavion 
mukaisesti. Kaapelikengät ja lattanastat kannattaa suojata 
korroosiolta suihkuttamalla niille ohut kerros VBG:n elek-
troöljyä.
10. Työnnä liitinlevy rasiaan ja kiinnitä se kahdella ruuvilla. 
Varo vaurioittamasta tiivistettä.
Huom! Liitinlevyn yläreuna on sijoitettava rasian yläreu-
nassa olevan tukikiskon (10b) sisäpuolelle.
Sulje kansi.
11. Säädä kaapelin pituus kaapelinviennissä kevyesti ve-
tämällä.
12. Työnnä kaapeliläpivienti sisään ja kiristä se tiiviiksi so-
pivalla voimalla.
13. Kiinnitä rasia kannattimeen kolmella ruuvilla, lukkoa-
luslevyllä ja mutterilla. Rasia on sijoitettava vaakasuoraan 
tarra ylöspäin.
• Kytke tarvittaessa sähkövastus rasian takavalon ja 
maan väliin.

Kytkentäkaavio

Nasta 14-napainen rasia (valkoinen) 17-napainen rasia (keltainen)
1 Maa  Maa
2 V Suuntavalot  V Suuntavalot
3 O Suuntavalot  O Suuntavalot 
4 Jarruvalo  Jarruvalo 
5 V Takavalo  V Takavalo 
6 O Takavalo  O Takavalo B Varalla
7 A Peruutusvalot B Takasumuvalo A Peruutusvalot B Takasumuvalo
8 A Varalla B Varalla A Varalla 
9 Varalla  A Varalla B Varalla
10 Varalla  A Varalla B Varalla
11 Varalla  A Varalla B Varalla
12 Latausvirta  Latausvirta

• Nastat 1 ja 12 vaativat suuremman kaapelikengän, 9,5 mm. Kaapelipinta-ala on 
aina valittava virrankulutuksen mukaan.
Huomioi kaapelin mitoituksessa mahdolliset myöhemmin asennettavat lisävarus-
teet. VBG:n sähköpistokkeiden sallittu virranvoimakkuus on maadoitusliitännän 
vuoksi rajoitettu maks. 25 A:iin.

Liitinlevy

Rasia

Kuori 5 mm
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85 mm
Skala 5 mmKuori 5 mm

Pistokkeen asentaminen
1. Irrota liitinlevy. Estä nastojen putoaminen ulos kiertä-
mällä ympärille kierros sähköteippiä. Tarkasta, että tiiviste 
on paikallaan liitinlevyssä.

2. Pujota kaapeliläpivienti kaapeliin kuvan mukaisesti. 
Kaapelin suojavaipan koko on NW 17 (ulkohalkaisija 17 
mm).

3. Ellei molempia läpivientejä käytetä: asenna toiseen pe-
itetulppa sekä aluslevy ja tiiviste.

4. Vedä kaapeli vastaavan kaapelinviennin läpi. Vedä kaa-
pelia ulos niin paljon, että liitännät on helppo tehdä.

5. Kuori kaapelin vaippaa noin 60 mm.

6. Tarkasta ja merkitse kaapeleiden toiminta.

7. Kuori johtoja noin 5 mm. Asenna kaapelikengät mitoi-
tussuositusten mukaisesti.

8. Kiinnitä vedonpoistaja 85 mm:n päähän kaapelikengistä 
ja kiristä ruuveja, kunnes vedonpoistaja on kunnolla kiinni 
kaapelissa.

9. Liitä kaapelit liitinlevyn lattanastoihin kytkentäkaavion 
mukaisesti. Kaapelikengät ja lattanastat kannattaa suojata 
korroosiolta suihkuttamalla niille ohut kerros VBG:n elek-
troöljyä.

10. Työnnä liitinlevy pistokkeeseen ja kiinnitä se kahdella 
ruuvilla. Varo vaurioittamasta tiivistettä.

11. Tarkasta nykäisemällä kevyesti kaapelista, että vedon-
poistaja on asennettu oikein.

12. Työnnä kaapeliläpivienti sisään ja kiristä se tiiviiksi so-
pivalla voimalla.

Kytkentäkaavio

Nasta 14-napainen rasia (valkoinen) 17-napainen rasia (keltainen)
 1 Maa  Maa
 2 V Suuntavalot  V Suuntavalot 
 3 O Suuntavalot  O Suuntavalot 
 4 Jarruvalo  Jarruvalo 
 5 V Takavalo  V Takavalo 
 6 O Takavalo  O Takavalo B Varalla
 7 A Peruutusvalot B Takasumuvalo A Peruutusvalot B Takasumuvalo
 8 A Varalla B Varalla A Varalla 
 9 Varalla  A Varalla B Varalla
 10 Varalla  A Varalla B Varalla
 11 Varalla  A Varalla B Varalla
 12 Latausvirta  Latausvirta

• Nastat 1 ja 12 vaativat suuremman kaapelikengän, 9,5 mm. Kaapelipinta-
ala on aina valittava virrankulutuksen mukaan. Huomioi kaapelin mitoitukses-
sa mahdolliset myöhemmin asennettavat lisävarusteet. VBG:n sähköpistok-
keiden sallittu virranvoimakkuus on maadoitusliitännän vuoksi rajoitettu maks. 
25 A:iin.

Sähköliitin 14/17 ADR
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38-168304f

Retail dealer:

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB
Herman Kreftings gata 4
Box 1216
SE-462 28  VÄNERSBORG
Tel +46 521 27 77 00
info@vbg.se
www.vbg.se

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB
Umestans Företagspark Hus 2
SE-903 47  UMEÅ
Tel +46 90 271 10
info@vbg.se
www.vbg.se

H KRAATZ OY
Ruukinmestarintie 9
FI - 02330  ESPOO
Puh (09) 8093100
Fax (09) 80931099
www.kraatz.fi 


