SAFETY CHECK

YLEISTÄ
Tarkasta säännöllisesti, kuitenkin vähintään
kerran viikossa, sekä silloin kun epäilet, että
vetolaiteisiin on kohdistunut tavanomaisesta
poikkeavaa rasitusta, ettei siinä ole vääntymiä,
halkeamia tai ruostevaurioita.
Vääntymiä tai halkeamia voi syntyä
ylitaittumisen, esteeseen peruuttamisen tai
muun ulkoisen vaikutuksen seurauksena.
Jos havaittavissa on pieniäkin merkkejä
vääntymistä tai halkeamista, ajo on
keskeytettävä välittömästi ja vaurioituneet
osat on vaihdettava.
Laitteistoa ei saa yrittää korjata hitsaamalla tai
oikomalla millään tavalla.

• Auton ja perävaunun yhteen kytkemiseen käytettävät komponentit ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle. Säännöllinen huolto ja kunnossapito
ovat edellytys sille, että tuotteet toimivat moitteettomasti koko käyttöikänsä ajan. Puhdista
ja voitele vetokytkin kerran viikossa. Asennuksen jälkikiristys on tehtävä 2500 km:n jälkeen.
• Huoltovälien pituus riippuu perävaunun tyypistä, kuormista, tie- ja ilmasto-olosuhteista ym.
Huolto kannattaa tehdä ajoneuvon muun huollon yhteydessä, esimerkiksi 60 000 tai 90 000
km välein.

• Vetokytkin on irrotettava vetopalkista
vähintään kerran vuodessa ja tarkastettava
ettei siinä ole kulumia, korroosiovaurioita,
halkeamia tai muodonmuutoksia. Vialliset tai
kuluneet osat on vaihdettava.
• Jos päivittäisissä tarkastuksissa havaitaan,
että jokin kulumisrajoista on ylittynyt tai että
osan toiminta on heikentynyt, on huolto
suoritettava välittömästi.
• Jonkin kulumisrajan ylittyminen on merkki
siitä, että myös vetolaitteen muut osat
tarvitsevat huoltoa.

Sivulevyt

• Tarkasta,
että
kaikki
varoitusja
tiedonantotarrat ovat luettavissa eivätkä
peittyneet maaliin, irronneet tai muulla tavoin
vahingoittuneet. Vahingoittuneet tarrat on
vaihdettava; uudet tarrat voi tilata VBG:ltä.

Vetopalkki

Vetokytkin
Vetosilmukka

Vetoaisa

Vetokorvake
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YLEISTÄ VETOKYTKIMISTÄ
Tarkasta vetokytkin säännöllisesti, kuitenkin
vähintään kerran viikossa sekä silloin, kun
epäilet, että vetokytkimeen on kohdistunut
tavanomaisesta poikkeavaa rasitusta, joka voi
vaikuttaa sen toimintaan.
Mikäli vetokytkin ei toimi kuten kohdassa
Toiminnan tarkastus on kuvattu, toimita auto
huoltokorjaamolle korjausta varten.

HUOM!
Paineilmatoimisessa
vetokytkimessä paineilman tulo venttiilikoteloon
on katkaistava ennen vetokytkimen huoltotyön aloittamista.

Tarvittavan kääntymiskulman varmistamiseksi
VBG:n vetokytkinten kanssa saa käyttää vain
silmukoita, joiden rakenne vastaa ilmoitettua
standardia. Standardin täyttämättömät silmukat voivat vahingoittaa vetokytkintä.

VAROITUS!

VBG:n vetykytkimeen liitettyä
servoa EI saa käyttää
sähkötoimisella
venttiilillä,
sillä sähkövika voi ohjata
ilmanvirtausta
väärällä
tavalla.

VAROITUS!

Älä koskaan työnnä sormia
kitaan puristumisvaaran vuoksi.
Avoimen kytkimen sulkevat
voimakkaat jouset aiheuttavat
aina puristumisvaaran.

38-123304g

2010-11-26

3

TOIMINNAN TARKASTUS

(1) Kytkin on auki

Tarkasta,
että
varmistusnasta
moitteettomasti eikä ole vaurioitunut.

a

STOP

GO

toimii

Manuaalinen vetokytkin

b

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

09-115400

• Avaa ja sulje vetokytkin ja tarkasta, että se
on alla olevien kuvien mukainen.
c

AM- ja Servo-mallit
• Toiminta
tarkastetaan
kytkennän yhteydessä.

perävaunun

• EU-direktiivin vaatimus ohjaamossa olevasta
merkkivalosta edellyttää, että myös kohta (d)
täyttyy.
d

VARMISTUSNASTAN
40
20

60 80
100
120

Kytkin on auki (1)
• (a) Kahva on ylhäällä n. 90°
• (b) Varmistusnasta on ulkona
• (c) Kytkintappi on ylhäällä
• (d) Ohjaamossa palaa punainen merkkivalo
(ei pakollinen käsikäyttöisissä 		
vetokytkimissä)

(2) Vetokytkin on kiinni ja varmistettu

Vetokytkin on kiinni ja varmistettu (2)
• (a) Kahva on alhaalla
• (b) Varmistusnasta on kokonaan sisällä
• (c) Kytkintappi on alhaalla
• (d) Ohjaamossa palaa vihreä merkkivalo
(ei pakollinen käsikäyttöisissä 		
vetokytkimissä)

a

STOP

b

GO
09-115400

c

Kaikkien suljettua ja varmistettua vetokytkintä
koskevien kohtien (a-d) tulee täyttyä, ennen
kuin yhdistelmällä voidaan lähteä liikkeelle.

d

40
20

60 80
100
120
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VOITELUKOHTEET

1.

Voitele vetokytkin ohuella öljyllä, mieluiten
VBG:n mekanismiöljyllä.
Voitelukohteet

malli 2.0

4
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malli 3.0

VBG 575V/590V
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KULUMARAJAT
Kun kytkintappi on kulunut alimpaan sallittuun
rajaan asti, mekanismi on vaihdettava. TarkasBtuksen voi tehdä helposti VBG:n tulkilla, tuotenro 18-004600 (50 & 57 mm:n vetokytkimet)
tai tuotenro 18-004800 (40 mm:n vetokytkin).

A

Kytkintappi

A min

Ø 57		

55 mm

Ø 50		

47 mm

Ø 40		

36,5 mm

KIINNITYS KYTKIMET
VBG 575V/590V, 		
750V/795V/795VR, 		
620/623, 6000, 1050
Tarkasta että kytkin pääsee kiertymään
kiinnityksessään. Kytkimen oltava suljettuna,
kun kiertymistä kokeillaan. Kytkimen kiinnitys
vetopalkkiin on hyvä tarkistaa kulumisen,
korroosion ja muiden vaurioiden varalta
korjaamolla auton normaalin huollon aikana.
Lisätietoja: katso VBG:n Korjaamokäsikirja.
Tarkasta, että sokka on kokonaan päätymutterin
hahloissa ja oikein varmistettuna kuvan
mukaisesti.

KULUNTALEVY
VETOKYTKIMET
VBG 750V/795V/795VR
B

Kuluntalevyn merkintää (B) ei saa ylittää.
Liiallinen kuluminen aiheuttaa ongelmia perävaunua kytkettäessä.

B
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KITA VBG 575V/590V,
VBG 590VR, VBG 575V AM,
VBG 590 V AM AUS
Tarkasta, että kita ei ole vaurioitunut ja että se
kääntyy käsivoimin, kun vetokytkin on kiinni.
Vetokytkimen kita tulee kääntämisen jälkeen
palautua perusasentoon jousivoiman avulla.
Kun vetokytkin on auki, kita ei saa kääntyä.
Kytkin kiinni

Kytkin auki

KULUNTALEVY
VETOKYTKIMET
VBG 575V/590V, 		
VBG 590VR, VBG 575V AM,
VBG 590V AM AUS
Kuluntalevy on vaihdettava, kun se on kulunut
kuluntalevyn pitimen tasolle. Liiallinen kuluminen aiheuttaa ongelmia kidan toimintaan
ja estää kitaa palautumasta perusasentoon.
Tämä voi puolestaan vaikeuttaa perävaunun
irtikytkentää.

a

b

16-21 mm
b

a

KUMIVÄLIKKEET/			
PALKKILEVYT
VBG 760/8500/8040/5190D
Tarkasta, että etäisyys ohjainlevyjen (a)
sisäreunan ja palkkilevyjen (b) välillä on 16-21
mm. Tarkasta myös, että ohjainlevyt eivät ole
vääntyneet. Tarkasta, etteivät kumivälikkeet
ole kuluneet tai vahingoittuneet.

Tarkasta, että pultti on kokonaan päätymutterin hahloissa ja oikein varmistettuna kuvan
mukaisesti.

4-8 mm
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max 8 bar

f

h

e
g

SERVO
Tarkasta säännöllisesti, kuitenkin vähintään
kerran viikossa, sekä silloin kun on syytä
epäillä laitteistovikaa, ettei venttiilissä (e),
kuorma-auton ilmaliitännässä (f), letkuissa (g)
tai vääntölaitteessa ole kuuluvaa ilmavuotoa.

Kova pakkanen voi aiheuttaa ilmavuotoa. Se
poistetaan avaamalla ja sulkemalla vetokytkin
useamman
kerran,
tai
katkaisemalla
paineilma:

Vaihtoehto 1

4

Joko 1 kääntämällä venttiilin punaista
kahvaa neljänneskierros vastapäivään OFFasentoon.
Tai 2 avaamalla pikaliitin.

Turvasalpa

4

Käyttövipu

VENTTIILIKOTELO
Turvasalpa

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 1 ja 2
Tarkasta, että käyttövipu toimii moitteettomasti
ja eikä ole löysä.
Tarkasta
turvasalvan
ja
karbiinihaan
toiminta. Vaurioituneet tai vioittuneet osat on
vaihdettava välittömästi.

OPEN

DRIVE N
IO
PO SIT

Vaihtoehto 2

Käyttövipu
OPEN

Tarkasta, että pikaliitin toimii

DRIVE N
IO
PO SIT

Pikaliitin

VÄÄNTÖLAITTEEN JA 		
ASENNUSJALUSTAN 		
KIINNITYS
Tarkasta vääntölaitteen ja asennusjalustan
kiinnityspultit.
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VETOSILMUKAT

D

VETOSILMUKAN HELA		
T

T

Vetosilmukan kulumarajat voi tarkastaa
helposti tulkilla.
57 mm

D

Tarkasta, ettei pulttiliitos tai päätymutteri ole
löystynyt.

D

Vetosilmukka
50 mm

40 mm

T

Tyyppi

Maks. D (mm)

Min. T (mm)

NATO 76

-

37

VBG 57

59,5

19

ISO 50

52

42,5

DIN 40

42

28

T

76 mm VG 74059

T

57 mm VBG:n alkuperäismitoitus

50 mm ISO 1102

T

D

40 mm ISO 8755 ja DIN 74054, tyyppi A

D
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VETOAISAT
YLEISTE
Asennuksen jälkikiristys on tehtävä 2500 km:n
jälkeen.

PULTTILIITOS
Kontrollera att ingen rörelse har förekommit i
bultförband.

ETUOSAT
Tarkasta kriittiset kohdat.

TAKAOSA/REISIOSAT
Tarkasta kriittiset kohdat.

Kriittiset pisteet

VETOKORVAKKEET
Tarkasta kangen avulla, ettei vetokorvakkeissa
ole välystä.

Kriittiset pisteet
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VETOPALKKI/
SIVULEVYT
YLEISTE
Asennuksen jälkikiristys on tehtävä 2500 km:n
jälkeen.

VETOPALKKI
Varmista, ettei vetopalkissa ei ole halkeamia
ja tai vääntymiä.

PULTTILIITOKSET
Tarkasta, ettei pulttiliitos ole alkanut liikkua.

SÄHKÖLIITTIMET
SÄHKÖLIITTIMET
Puhdista
ja
suojaa
sähköliittimen
kosketuspinnat korroosiolta joka viikko VBG:n
elektroniikkaöljyllä.
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Tarkastuslista Jälkikiristys
Pulttiliitokset		

Päivämäärä

Vetoaisa

2500 km

Vetopalkki/sivulevyt

2500 km

Vetosilmukka

2500 km

Vetokytkin

2500 km

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB
Box 1216
SE-462 28 VÄNERSBORG
Tel +46 521 27 77 00
www.vbg.se
VBG GROUP SALES AS
Postboks 94 Leirdal
NO-1009 OSLO
Tel. +47 23 14 16 60
www.vbg.no
VBG GROUP SALES A/S
Industribuen 20-22
DK-5592 Ejby
Tel +45 64 46 19 19
www.vbg.dk

VBG GROUP SALES BENELUX NV
Industrie Zuid Zone 2.2
Lochtemanweg 50
BE- 3580 Beringen
Tel +32 11 458 379
Fax +32 11 458 378
www.vbggroup.be
VBG GROUP SALES LIMITED
Unit 9 Willow Court
West Quay Road
Winwick Quay
Warrington
Cheshire WA2 8UF
Tel +44 1925 234111
www.vbgltd.co.uk

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT GMBH
Oberschlesienstrasse 15
DE - 47807 KREFELD
Tel +49 2151 835 0
Fax +49 2151 835 200
www.ringfeder.de

Member of VBG GROUP
www.vbg.eu

The strong connection

