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ELLENŐRZŐ-MÉRŐMŰSZEREK ; VEZÉRLŐSZERVEK ÉS

A KOCSISZEKRÉNY SZERELVÉNYI
(1. -ábra)

KÜLSŐ VILÁAGÍTÁSKAPCSOLÓ
(2. ábra)
A kapcsológomb kihúzásakor

az első

helyzetbe kigyulladnak a

mells0 és hátsó helyzetjelző lámpák, a rendszámtáblát megvilágító
lámpák és az ellenőrzo-méröműszerek lapjait megvilágító lámpák,
feszültség alá kerül a fényszórók fényátkapcsolója; a gomb kihúzásakor a második helyzetbe (parkolás) a. fényszórók fényátkapcsolója
nem kerül feszültség alá.

A FÉNYSZÖROK FENYATKAPCSOLÓ KARJA
(3.

"ÁDBAN

1 - a fényszórók kikapcsolva (a kar felső helyzetben van);
2 - a tompított fény bekapcsolva (a kar középső helyzetben
van);
3 - az országúti fény bekapcsolva (a kar alsó helyzetben van).

Ha az országúti fényt rövid időre kívánjuk bekapcsolni, húzza maga felé az 1. vagy 2, helyzetben levő kart.

IRÁNYJELZŐK KAPCSOLCKARJA
1

(4. ábra)

1 - jobbra fordulás; 2 - balra fordulás. A gépkocsi kanyárodásának befejezésekor a kar önmagától visszatér középső helyzetébe.
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1. ábra. Vezérlőszervek és ellenőrzó-méröműszerek:

1 - külső vilásításkapcsoló; 2 - a fényszórók fényátkapcsoló karja;
3 - az irányjelzők kapcsolókarja; 4 - az ablaktörlő kapcsológombja;

5 - kürtkapcsoló; 6 - kombinált műszer; 7 - napellenző; 8 - visszapillantó tükör; 9 - a folyadékot a hűtőrenászerből a fűtőtestbe áteresztő csap vezériő karja; 10 - rádió-vevőkészülék; 11 - a kocsiszekrény fűtőberendezésének ventillátorát működtető villamos motor kapcsológombja; 12 - hamutartó; 13 - sebességváltókar; 14 - kézifékkar;
15 - a szellőzónyílás fedelének működtető karja; 16 - szivargyűjtó;
17 - a vészjelző rendszer kapcsológombja; 18 - a porlasztó légosap-

pantyúját működtető gomb; 19 - gyújtáskapcsoló; 20 - a motorháztető
zárjának karja

2. ábra. Külső világításkapcsoló

3. ábra, A fényszórók fényátkapcsoló karja
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4. ábra. Irányjelzők kapcsolókarja
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5. ábra. Ablaktörlő kapcsológombja

ABLAKTÖRLŐ KAPCSOLÓGOMBJA
(5. ábra)

Az ablaktörlő kikapcsolásakor a kefék automatikusan visszatérnek kiindulási helyzetükbe,
0 - kiindulási helyzet;

1 - az ablaktörlő kis sebességgel működik;
2 - az ablaktörlő nagy sebességgel működik;
3 - az ablaktörlő szünettel működik a kefék oda-vissza történő mozgása között;
A
4 — bekapcsolt az ablakmosó szivattyújának villamos motorja

és az ablaktörlő, amely automatikusan kikaposol,

KÜRTKAPCSOLÓ
A kürt bekapcsolására nyomjuk le a gyűrűt.

KOMBINÁLT MŰSZER
(5. ábra)
1 - az irányjelzók ellenőrző lámpája zöld fényszűrövel megismétli az irányjelzők villogó fényét,

2 - ampermérő,
Az ampermérő számlapja -20; 0; 420 osztásokkal van ellátva,
Ha az áramot az akkumulátor adja, akkor a műszer mutatója a
számlap nullajelzésétől balra mozdul el, ha pedig a generátor, ak-

kor jobbra mozdul el a számlap nullajelzésétől.
3
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6. ábra. Kombinált műszer:
1 - az irányjelzők ellenőrzó lámpája; 2 - amperméró; 3 - az országú-

ti fény bekapcsolását ellenőrző lámpa; 4 - a tartályban levő üzemanyag szintjelzője; 5 - sebességmérő; 6 - megtett út kilométerszámlá-

lója; 7 - a motor kenési rendszerében levő olaj nyomásjelzóje; 8 aA kézifék bekapcsolását és a fékek veszélyes állapotát ellenőrző

lámpa; 9 - a hűtdfolyadék hőmérője

3 - az országúti fény bekapcsolását ellenőrző lámpa kék fényszűrővel megismétli a fényszórók országúti fényét.
4 - a tartályban levő üzemanyag szintjelzője.
A tartályban levő üzemanyag szintjét jelző műszer skálája az
alábbi osztásokkal van ellátva: "O" - a tartály üres; "O5" - a

tartály félig van feltöltve; "F" - a tartály tele van. A jelzómüszer
csak bekaposolt gyűjtásnál mí(ködik.
5 - sebességmérő,

A sebességmérő skáláján 10 km/h osztási értékekkel 0-tól
160 km/h értékig vannak feltüntetve az osztások,
6 - megtett út kilométerszámlálója.
A megtett út összegező számlálójának skálája kilométerekben

mutatja a gépkocsi által lefutott utat, a jobb szélső dobon levő
piros számjegyek százméterenként számlálják a megtett utat,
7 - a motor kenési rendszerében levő olaj nyomásjelzóje.
Az olajnyomás jelző skálája négy számjegyes osztással van

ellátva (MPa): 0; 0,2; 0,4; 0,6,
A műszer csak bekapcsolt gyújtás mellett működik.
8 - a kézifék bekapcsolását és fékek veszélyes állapotát

ellenőrző lámpa.

A piros fényű fényszűrővel ellátott lámpa a kézifék bekapcsolásakor és a fékek veszélyes állapotát jelző szignalizátor

működésbe lépésénel gyullad ki.
9 - a hűtőfolyadék hómérője.
A motor híítőfolyadékának hőmérő skálája négy számjegyes

osztással van ellátva (90): 40; BO; 100; 110.
A hóméró csak bekapcsolt gyújtás mellett mílködik; a gyújtás
kikapcsolásakor a mutató a "110" számjeggyel ellátott osztás
mellett áll meg.

;

NAPELLENZŐK
A napellenzők osuklókon vannak rögzítve. A osukló szerkezete

lehetővé teszi a napellenzők beállítását a szembe és oldalról tűző
napsugarak ellen.

VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR
A tükröt házába beépített kapcsoló segítségével két rögzített
helyzetbe beállítható: nappali és éjszakai közlekedésre, Ha a
kapcsolót maga felé mozdítja el, a tükör olyan helyzetét foglal
el, amely kiküszüböli a követő gépköcsi fényszórójának vakító hatását .

A MOTOR HÍÍTTÓRENDSZERÉBŐL A: FOLYADÉKOT AFŰTŐTESTBE
ÁTERESZTŐ CSAP VEZÉRLŐ KARJA
A osap nyitása a kar bal szélső helyzetéből jobb szélső hely-

zetébe mozdításának segítségével történik.

RÁDIÓ-VEVŐKÉSZÜLÉK
(külön megrendelésre szerelik fel)
Lásd a rádió-vevőkészülék használati utasítását.

A KOCSISZEKRÉNY FŰTÓBERENDEZÉSÉNEK VENTILLÁTORÁT
HAJTÓ VILLAMOS MOTOR KAPCSOLOGOMBJA

(7. ábra)
0 - a ventillátor villamos motorja kikapcsolva;
41 - a ventillátor villamos motorja ventillátor nagy forgási
sebességére van bekapcsolva;

2 - a ventillátor villamos motorja a ventillátor kisebb forgási sebességére van bekapcsolva.

7. ábra. A kocsiszekrény fűtőberendezésének ventillátorát működtető
villamos motor kapcsológombja

HAMUTARTÓ

Ujjával nyomja: meg a homlokfal jobb szélét és a hamutartó ki-

nyílik. Tisztítás céljából vegye ki a hamutartót a fészkéből, maga
felé húzva a kiálló részét,

A SEBESSÉGVÁLTÁS VÁZLATA
(8. ábra)

R - hátramenet;"
0 - üresállás.

Ű

2

R

8. ábra. A sebességváltás vázlata

A KÉZIFÉK KARJA
(9. ábra)
A gépkoosi lefékezésére mozdítsa el a kart felfelé, A fék
kioldására nyomja meg a gombot és eressze le a kart.

A SZELLŐZÓNYÍLÁS FEDELÉT MŰKÖDTETŐ KAR
Ha a kart jobbra mozdítják. el a nyílásfedél kinyílik, ha pedig balra - a fedél zár,

sa

9. ábra. Kézifékkar

SZIVARGYÚJTÓ
A szivargyújtó bekaposolására nyomja le ütközésig a gombját
és engedje el. Felmelegédése után a szivargyűjtó automatikusan
kiugrik eredeti helyzetébe enyhe kattanással és kész a használatra.
Nem szabad kézzel tartani a szivargyűújtó foglalatát a házban,
megakadályozva annak automatikus kiugrását. Ilyen eljárás a spirál
kiégéséhez vezethet,

A VÉSZJELZÓ RENDSZER KAPCSOLÓGOMBJA
(10. ábra)
A gomb lenyomásánál villagó üzemmódban égnek az irányjelzők,
az irányjelzők ellenőrző lámpaja a kombinált míszerben és a gombon
belül elhelyezett égő. A gomb ismételt eret a jelzés ki-

tárjákazztszáásl

10. ábra. A vészjelző rendszer
kapcsológombja

A PORLASZTÓ LÉGSZELEPÉT VEZÉRLŐ GOMB

Ha ütközésig kihúzza maga felé a gombot, a légszelep zár.

GYÚJTAÁSKAPCSOLÓ

(11. ábra)
0 - KIKAPCSOLVA - az áramfogyasztók ki vannak kaposolva, a

kormányzár ninos bekaposolva;

11. ábra. Gyújtáskapcsoló

4—
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I - GYÚJTÁS - a gyújtás bekapcsolva;
II - ÖNINDÍTÓ - a gyújtás és az önindító bekapcsolva;
III - PARKOLÁS - a külső világítás áramellátása bekapcsólva,
kihúzott indítókulos esetén a kormányzár be lesz kapcsolva,

Gépkoosijára kormányzárral ellátott gyújtáskapcsoló van felszerelve. Győződjön meg a gyújtáskaposoló és a kormányzár megfelelő
működésére, húzza meg a kormányzár rögzító osavarjait a ocsavarfe-

jek "lenyiródásáig!. Ez lehetetlenné teszi a gyújtáskapcsoló lesze-

relését.

Minden gépkocsihoz két-két kulcsból álló kettő darab kulcskészletet adnak. Jegyezze meg a kulcsok számait, Ez a kulcsok elvesztése esetén szükséges a kulcsok megrendelésére a gépkocsit ela-

dó cégnél; Az egyik kulcs a gyújtásra, a másik a bal (mellső)
hátsórész ajtajának zárására szolgál.

és a

12. ábra. A motorháztető zárjá és működtető karja:
1 - a zár háza; 2 - a zár villája; 3 - zárópecek; 4 - rugó; 5 - mú-

ködtető kar

A MOTORHÁZTETŐ ZÁRJÁNAK KARJA
(12. ábra)
A motorháztető kinyitásához húzza ki magafelé a 20 kart

C1. ábra). Eközben a 3 zárópeocek (12. ábra) és a 2 villa közötti
kapcsolódás megszíínik és a 2 villa a 4 rugó hatása miatt emelik

fel a motorháztető hátsó szélét, ami lehetőve teszi a motorháztető
kézzel megválósító kinyitását.
AZ AJTÓK ÉS ÜVEGEK NYITÁSA
Az ajtó kinyításához belülről fordítsa felfelé a 2 kilincset
(13. ábra). Az ajtó reteszelésére fordítsa lefelé a 2 kilincset.

5

A bal mellső ajtónak ninos reteszelése.

J

A bal mellső ajtó és a hátsórész ajtaja zárral rendelkeznek,

;

Hogy kívülről kinyíthassa az ajtót, előbb meg kell szüntetni

1

az ajtó reteszelését, majd emelje felfelé a külső ajtókilincset,
A bal mellsó ajtó kinyitásakor automatikusan kigyullad a
kocsiszekrény világítása.

Az üveg leeresztésére vagy felemelésére forgassa az 1 kart.

a

Z

13. ábra. Az ajtók nyitása:

1 - az üvegemelő karja; 2 - kilincs az ajtó kinyitására

ÜLÉSEK
A vezető és az utas magasságának megfelelő beszabályozására
az ülések elmozdíthatók a kocsiszekrény mentén az 1 kar lefelé

fordításával (14. ábra).
A háttámla dőlésszögének megváltoztatására emelje fel a
2 kart.

A fejtámasz magasság szerint szabályozható a mellső ülés

háttámlájának vezetőiben.
9

14. ábra. A mellső ülés szabályozása:
1 - a vezetősín rögzítőjének karja; 2 - a háttámla dőlésszögét
rögzítő kar

BIZTONSÁGI ÖVEK
Minden gépkocsiban a biztonsági övek rögzítésére szolgáló

helyek vannak kialakítva. A biztonsági övek rögzítésére szolgáló
furatok menete 7/16"! 20UNF-2B.

A KOCSISZEKRÉNY FÍÍTŐTESTÉNEK ÉS A SZÉLVÉDŐ ÜVEG LEFÚVATÓ
BERENDEZÉSÉNEK HASZNÁLATA
Zárja le a folyadékot a motor hűtőrendszeréből leváiasztó
csapot. Melegítse fel a motort legalább 80 90 nőmérsékletre.
A motor felmelegedése után bekaposolhatja a fűtőtestet. E
célból karok segítségével nyissa ki a szellőzőnyílás fedelét, a
folyadékleválasztó osapot, kapcsolja be a ventillátor villamos

motorját és nyissa ki a flítőtest csappantyúit,
Erős fagy esetén ajánlható, hogy a szellőzónyílás zárt fedelével induljon.
A KOCSISZEKRÉNY SZELLŐZÉSE

Huzatmentes helyi szellőzés a mellső ajtók üvegeinek leresztésével érhető el.

Teljes szellőzés céljából eresszek le az üvegeket és nyissa
ki a szellőzőnyílást. A gépkocsi kis sebességgel való haladásánál,
IO

amikor a szembejövő levegő nyomása alacsony, kapcsolja be a
. kiegészítő huzatot létrehozó ventillátort,
Különösen poros útszakaszon való haladásnál a kocsiszekrény

összes üvegét húzza fel, nyissa ki a kocsiszekrény szellőzőnyílásának fedelét, kaposolja be a ventillátort és nyissa ki a fűtőtest
csappantyúit.

HASZNOS TANÁCSOK

!

A súrlődó alkatrészek hosszú élettartamát biztosító helyes
összedolgozására a gépkocsi bejáratási időszaka 3000 km-ben van
meghatározva, A bejáratás ideje alatt a következő km/h-ban megadott
sebességtartományokat tartsa be (1. táblázat).
1, táblázat

Sebességfokozatok

A gépkocsi futása, km

1000—-ig

1000-2000

307)

3

2000-3000

40

Első

20

Második

45

vál

50

70

Harmadik

65

ő

80

95

Negyedik

80

100

120

Helyesen tartsa be a motor üzemének hóállapotát (80-95 MO,
amely lényegesen befolyásolja az üzemanyagfogyasztás gazdaságossá-

gát, a fő súrlódó alkatrészek kopásának intenzitását,
A motor működése hóállapotának szabályozása automatikusan történik.
Hideg motor beindítása után ne növelje a főtengely fordulat-

számát, ami a motor szerkezeti egységeinek és fődarabjainak meghibásodásához vezethet. Megfelelően válassza meg a gépkocsi sebességfokozatát és sebességét a közlekedési viszonyoktól függően.
A gépkocsi hosszú idejí haladása álacsony sebességfokozaton a
főtengely fokozott fordulatszámával a motor hőállapotának meghibásodásákoz vezethet.
Lejtőkön nem szabad kikapcsolni a izéget; ha pedig a lejtő
a
hosszú és meredek, kapcsoljon át alacsonyabb sebességfokozatra

motorral történő fékezés biztosítására. Indulás előtt ellenőrizze
ha a gépkocsi
a fékek hatékonyságát, különösen mosás után és télen,
A gépkocsi
fagy),
dér,
(kondenzvÍz,
parkolt
utcán
az
hosszú ideig
ismételt
lemosása után szárítsa meg a fékeket, gyors szárításuk

könnyű fékezéssel érhető el.
Haladás közben figyelje az ellenőrző műszerket.
NT

j

Sohase kapcsolja ki az akkumulátort működő motornál,
Minden tulajdonos kívánsága a megbízhatóan üzemelő, javítás
szempontjából gazdaságos gépkocsi, ezért az alábbiakat javasoljuk:
biztosítsa gépkocsija rendszeres mííszaki karbantartását, a javasolt

olajokat és kenőanyagokat (2. táblázat) alkalmazza, tartsa be a
kenőanyagok cseréjének idejét a szervizkönyvnek megfelelően,

A gépkocsit folyamatosan korszerfísítik, ezért a gépkocsi üzemelését nem befolyásoló egyes szerkezeti változások az utasításban
nincsenek feltüntetve.

2. táblázat
Gépcsoport, szerkezeti részegység vagy
szerkezet

Nyáron 5 90-nál meger

Télen 5 90-nál

sabb levegő hómérs

alacsonyabb levegő

leténél

hőmérsékleténél

a—

API osztályozás szerint

Motor

I SAR 20

SAE 30

Téli-nyári SAE 20 W/30
A KGST ajánlások szerint PC 2976-71 I. csoport
Viszkozitási osztálya szerint

10

s

] 6-8

Sebességváltómű és

Téli-nyári 6W/10

kormányszerkezet

EP SAE 90

EP SAE 80

Hátsóhíd

Hipoid olaj

Hipoid olaj

HP SAE 90

HP SAE 80

Kerékagy csapágyak
Gyújtáselosztó

Az alváz futóművének
és a kocsiszekrény
felszereléseinek
csuklói
A fék és a tengely-

kapcsoló kioldó

Lítium alapú kenőzsír

Kenőzsír villamos műszerek számára
Kenőzsír a présolajozók számára

Nyersolaj alapú fékfolyadék az SAE 1703

szabványnak megfelelően

hidraulikus. szerkezete

A GÉPKOCSI FELTÖLTÉSE

AZ ÜZEMANYAG BETÜLTÉSE
Figyelem!

A 429 típusú motor legalább 93 oktánszámú benzinnel

való üzemelésre van előirányozva,

A gépkocsik benzintartályának feltöltésére (15. ábra) csavarjuk
le a kocsiszekrény bal oldalán elhelyezett töltőnyílás zárócsavar-—

ját.

Ig

15. ábra. A gépkocsik feltöltése
üzemanyaggal

A 4123 típusú motorhoz üzemanyagnak legalább 76 oktánszámú
benzint alkalmazzon.

A HŰTŐRENDSZÉR FELTÖLTÉSE
Téli időszak előtt a hűtőrendszert etilén-glikol alapú fagyálló folyadékkal töltse fel. A vízhez képest 0,4 literrel kevesebb
fagyálló töltsön be, mivel magasabb hőtágulási tényezője van,

A motor híítési reniszeréből a vizet vagy a fagyálló folyadékot
a vízszivattyú bevezető osóosonkján lévő csapon és a hengertömb falában jobb oldalon elhelyezett 1 csőcsonkon keresztül engedje le,
szétválasztva a fíítőtest bevezető tömlőjét és kicsvarva eközben a

híítő töltónyílásának zárócsavarját (17. ábra),

e
16. ábra. Leeresztő csap a motor bevezető csőcsonkján:

1 - hajtókengyel

17. ábra. A fűtőtest bevezető tömlője csőcsonkjának elhelyezése:
1 -. csőcsonk

;
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A orap kinyitására a hajtó 1 kengyelt (16. ábra) forgassa el
az óramutató járásával ellentétes irányba a sebességváltómú-ház és

a hátsóhídház dugóinak számára szolgáló csőkulcs segítségével.
A kocsiszekrény fűtőtestének hőkicserélőjéből a folyadék leeresztésére nyissa ki a folyadékleválasztó csapot és a 9 kar (1. ábra)
segítségével.

Töltse fel a kiegyenlítő tartályt fagyálló folyadékkal legalább a MIN jelzésig.

A FORGATTYÚHAZ FELTÖLTÉSE OLAJJAL
Az olajat a forgattyúházba az olajbeöntő nyíláson keresztül

töltse fel (18. ábra).
Az 1 olajszintmérő pálcán (19. ábra) feliratokkal ellátott
jélölések vannak: MAX - a felső jelölésnél, MIN - az alsó jelölés-

nél,
A gépkocsi üzemeltetése közben a forgattyúházban az olajszintet az olajszintmérő pálca felső jelölésének közelében tartsa,

18, ábra. Olajbeöntó nyílás

19. ábra. Olajszintmérő pálca:
1 - pálca

Az olajnyomásnak a kenési rendszerben a gépkocsi direkt foko-

zatában 40 km/h-nál nagyobb sebességnél legalább 0,25 MPa értékűnek
kell lennie.

Üresjáratban történő működésnél a nyomás lehet 0,08 MPa érték.
OLAJSZÍRŐ
A teljesáramú olajszííró azzal a sajátossággal rendelkezik,
hogy azon keresztül kering a forgattyúházban található összes olaj-

mennyiség.
I4

A papír szűrőelemet a műszaki karbantartás időszakossága által
megkövetelt időben kell kicserélni (1d. a szervizkönyvet). A papír

szíírőelem cseréjénél csavarja ki a szűroházból a 2 zárócsavart
(20, ábra) és eressze le az üledékat; csavarja ki az 1 központi
csavart és vegye le a házat a benne elhelyezett szűrőelemmel együtt;

vegye ki az elhasználódott 3 papír szűrőelemet, mossa ki etilmentes

benzinnel a szűrőház belsejét, törölje meg és helyezzen a házba új
3 papír szűrőelemet, majd fordított sorrendben szerelje össze a

szíírót, kicserélve egyidejííleg a gumi alátétet is.

20. ábra. A szűrőelem cseréje:
1 - rögzítőcsavar; 2 - zárócsavar;
dd

3 - papír szűrőelem
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A SEBESSÉGVÁLTÓMŰ FELTÖLTÉSE OLAJJAL

Az olajat a sebességváltómű oldalfedelében kialakított és az
4 zárócsavarral (21. ábra) lezárt nyíláson keresztül töltse fel.
Az olajat a nyílás alsó széléig kell felönteni.

21. ábra. A sebességváltómű feltöltése olajjal:
1 - zárócsavar

A HÁTSÓHÍD FELTÖLTÉSE OLAJJAL

Az olaj feltöltése a hátsóhíd házába az 1 zárócsavarral
(22. ábra) lezárt furaton keresztül történik a nyílás alsó széléig.

22. ábra. A hátsóhíd feltöltése olajjal:
1 - zárocsavar

AZ OLAJSZINT ELLENŐRZÉSE A KORMÁNYMÚHAZBAN

Az olajszint ellenőrzésére csavarja ki a balmenetes 2 zárócsavart (23. ábra) és helyezze bele a forgattyúházban levő olajszint ellenőrzésére szolgáló olajszintmérő pálcát. Ha a pálca a
"MIN" jelzésig mutatja az olajat, akkor az olaj mennyisége a karterban elegendő.

23. ábra. Az olajszint ellenőrzése a kormányműúházban:
1 - csavar; 2 - zárócsavar; 3 - persely; 4 - ellenanya; 5 - biztosító anya; 6 - szabályozó anya

A TENGELYKAPCSOLÓ ÉS A FŐFÉKRENDSZER HIDRAULIKUS
MŰKÖDTETŐ SZERKEZETEINEK FELTÖLTÉSE
4

hidraulikus
Töltsé fel a tartályt fékfolyadékkal a tartály házán lévő két
a tenjelölés közötti szintig, majd többször egymásután nyomja le

gelykapcsoló pedálját.
munkaTisztítsa meg a leeresztő szelepet a hidraulikus hajtás

kát.
hengerén és vegye le az 1 szelepfejről (32. ábra) a gumi védősap
s
t
(1-2
Gyorsan nyomja le a 4-5-ször a tengelykapcsoló-pedál
ttal csaszünettel), majd lenyomva tartva a pedált 1/2-3/4 fordula

varja le a légtelenítő szelepet, miközben a kifolyó folyadékban
légbuborékokat fog észlelni. A folyadék kifolyásának megszűnése
után szorosan csavarja be a légtelenítő szelepet.

j

Ismételje meg az előző műveletet mindaddig, amíg a kifolyó

folyadékban megszíűínik a légbuborékok kiválása. A hiáraulikus működtető rendszer légtelenítesénél a tartályban a fékfolyadékot ki kell
egészíteni nem megengedve a szint lecsökkenését a névleges érték
2/3-nál alacsonyabbra.
Lenyomva tartva a pedált, ütközésig csavarja be a légtelenítő
szelepet és helyezze fel a szelepfejre a védósapkát.

17

A főfékrendszer hidraulikus működtető szerkezete
1, Töltse be a tartályba a fékfolyadékot a MAX jelölésig és
néhányszor nyomja le a fékpedált,.
2. Vegye le a mells0 kerekeket,

3. Tisztítsa meg a portól és a szennyeződéstől a fékkengyel
három db 3 és 6 légtelenítő szelepét (41. ábra) és vegye le a sze-

lepfejekrol a gumi védősapkákat,
4, Hirtelen nyomja le 4-5-ször a fékpedált (1-2 s szünettel),
majd lenyomva tartva a pedált, 1/2-3/4 fordulattal csavarja ki a
nagyobb átmérőjű hengerből a 6 légtelenítő szelepet, miközben a

kifolyó folyadékban légbuborékok lesznek láthatók, A folyadék kifolyásának megszűnése után szorosan csavarja be a légtelenítő szelepet.,

k

5, Az előző műveletet mindaddig ismételje meg, amíg meg nem

szűíinik a légbuborék kiválása a kifolyó folyadékban. Légtelenítés
közben ügyeljen arra, hogy a fékfolyadék szintje ne csökkenjen a
tartályban a MIN jel alá.

6. Lenyomott pedál mellett jitközésíg csavarja be a légtelenítő
szelepet és húzza rá a védősapkát.
17.

Ismételje meg a 4, 5 és 6 pontokban felsorolt mfíveleteket a

másik kerék fékkengyelének 6 légtelenító szelepénél, valamint a két
kerék fékkengyele 3 szelepénél, majd a hátsó kerekek munka fékhen-

gereinek légtelenítő szelepeinél.
A főfékrendszer hidraulikus működtetésű szerkezete osztott kivitelű, azaz a rendszer két független konturból áll, ezért légtelenítésnél a konturokban nyomáskülönbség jön létre, amely a mellső
kerék bal szórólemezén elhelyezett jelzőberendezés dugattyújára hat

és a jelzőberendezés működésbe lép. Eközben kigyullad a kombinált
műszerbe beépített jelzólámpa.
A jelzőberendezés dugattyúja semleges helyzetének visszaállí-

tására az alábbiakat végezze el:
- vegye le a védősapkát és 1/2 fordulattal csavarja ki a jobb
vagy bal mellső kerék fékkengyelének szelepét;
- lassan nyomja le a fékpedált és a jelzőlámpa kialvásának

pillanatában állítsa meg a pedált, Szorosan csavarja be a légtelenító szelepet, eressze fel a pedált és helyezze vissza a szelep
védósapkáját.
BESZABÁLYOZÁSI MŰVELETEK

A SZELEPEK HEÉZAGAINAK BEALLÍTÁSA A HAJTÓMŰBEN
A szelepek hézagainak beállítását a hajtóműben hideg motoron
végezze el, a hűtőfolyadék 15-20 "C hőmérséklete mellett az alábbi
sorrendben:

I8

24. ábra. Beállító jelölések a ventillátor hajtó tárcsájának pántján:

1 - tárcsa; 2 - beállító pecek; 3 - gyújtási időpont; 4 - felső

holtpont

77

ÁTTÁ
ká ED
e]

ai

ay

br?

ESSENENNIN

dog)
jos: :

TI

SSESSSSASSSSSS

eszlisz:
Ld!
EY
[Ed
s:

zt

25. ábra. A szelepszár és a végelzáró homlokfelületei közötti hézag
beállítása:
1 - vezérműtengely; 2 - szelephimba; 3 - szelephimba-tengely; 4

nyomócsavar; 5 - ellenanya; € - a nyomócsavar végelzárója; 7 i
szelep
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- kaposolja szét a forgattyúház szellőző csövét a hengertömb
fejének fedelén levő csőcsonkról, kapcsolja le a porlasztótól jövó vákkum-szabályozó csövet és vegye le a fedelet a hengerfejről;

—- a hűtőtől számított első henger dugattyúját állítsa be a
sűrítési ütem felső holtpontjába (mindkét szelep zárva van), a motor főtengelyét az indító karral úgy elforgatva, hogy a felső

holtpont jelölése (24. ábra) (a második jelölés a főtengely forgási iránya szerint számolva, amely fémnyomás formájában van kialakítva az 1 tárosán) essen egybe a vezérmű lánchajtása házának alsó
fedeléhez rögzített 2 pecek hegyével;

- lapos hézagmérő segítségével ellenőrizze a hézagokat a
6 végelzárók (25. ábra) és az első henger szelepszárainak homlokfelületei között;

- szabályozza be a 6 végelzárók és szelepszárak homlokfelületei közötti hézagokat. Ebből a célból 14 mm-es csavarkulccsal lazítsa meg az 5 ellenanyát és speciális csokulccsal addig csavarja
a 4 nyomócsavar fejét, amíg ki nem adódik a megfelelő hézag a szívó

és kipufogó szelepnél;
- húzza meg a szelephimba nyomócsavarjának ellenanyáját és

újból ellenőrizze a hézagot;
- pontosan félfordulattalfordítsa el a főtengelyt az óramutató

járásával egyező irányba;
- ellenőrizze és szükség esetén szabályozza be a harmadik henger szelephézagait;
- tovább forgatva a főtengelyt mindig pontosan félfordulattal,

állítsa be a negyedik, majd a második henger dugattyúját a sűrítési
ütem felső holtpontjába; ellenőrizze és szükség esetén szabályozza
be a hézagokat,
Helyezze vissza a helyére a hengertömb fejének fedelét és
csatlakoztassa a forgattyúház szellőzőcsövét és a vákuum-—-szabályozó
csövet,

i

A VEZÉRMŰ HAJTÓLANCA FESZESSÉGÉNEK BESZABAÁLYOZÁSA

Csavarja ki a gyújtógyertyákat a motor hengereiból,
Csavarja ki 1/2-2/3 fordulattal a vezérmí(-ház 3 felső fedelé-

ben a buvárdugattyú helyzetét rögzítő 2 biztosító csavart

(26. ábra).
Egyenletesen fordítsa el a főtengelyt 3-4 fordulattal az óramutató járásával egyező irányba csak indítókart vagy csavarku
lcsot alkalmazva.

Ütközésig húzza meg a biztosító csavart.

26. ábra. A vezérmű hajtólánca feszességének szabályozása:
1 - menetes zárócsavar; 2 - biztosító csavar; 3 - felső házfedél

j
27. ábra. Légszűrős
új
4 4
£
em;
szürőel
5
fedél;
1 - anya; 2 - alátét; 3 - tömítés; 4
6. - tömlő
BI.

LÉSZŰRŐ
A száraz papÍírbetétes lészűrőn található a 6 tölö (27. ábra),
amellyel a motor által- felmelegített levegőt szívja be higed időt

ben. Nyári üzemeltetéskor a tömlőt le kell venni.
Az 5 szűróelem kicseréléséhez vagy a szennyeződéstől való
megtisztításához le kell csavarni a három db 1 anyát, le kell
venni a 2 alátéteket, a 3 tömítéseket, a 4 fedelet és ki kell emelni a szűrőelemet.

PORLASZTÓ
Porlasztó beállítása minimális üresjárati
fordulatszámra
A porlasztót a motor általános müszaki állapotának ellenőrzése, a gyújtási pillanat helyes beállítása és a motor normál üzemi hőmérsékletre (legalább 80 "C a hőmérő alapján) való felmelege-

dése után kell beállítani.
Üzemeltetéskor a főtengely minimális fordulatszámát a kényszerüresjárat üzemanyagmegtakarítója 1 házának (28. ábra) elfordí-

tásával lehet beállítani; az elfordítás elvégezhető 17-es villáskulccsal vagy csavarhúzóval, Az óramutató járásával megegyező irányú elfordításkor a fordulatszám nő, ellentétes irányú elfordításkor pedig csökken.

Ha az üresjárati üzemanyagmegtakarító házának elforgatásával

nem lehet stabil motor-üzemet beállítani 85050 min7! értékkel,
akkor ki kell csavarni a keverék minőségét beállító csavar 3 kor-—
látozó perselyét.
A motor üresjáratban történő üzemeltetésekor a fojtószelepek
teljesen zártak legyenek, Szigorúan tilos csavargatni a fojtószelep ütközőcsavarját, mert ez a porlasztó elállítódását és gyors
kopását eredményezheti.
A porlasztó teljes beszabályozását a következő sorrendben kell

elvégezni:

)

- távolítsa el a korlátozó perselyt;
- csatlakoztassa a fordulatszámmérőt a gyújtáselosztóhoz és a

gázelemző mintavevőjét tolja be a kipufogó csőbe 300 mm mélyen;
- indítsa be a motort és teljesen nyissa ki a porlasztó levebe a kényszerüresjárat üzemanyagmegtakarító-

gószelepét , állítsa

ja 1 házának elforgatásával B50£50 min"! főtengely-fordulatszámot
a fordulatszámmérő alapján;
- a keverék-minőségét beállító csavarjának forgatásával állítsa

be a gázanalizátor kijelzése alapján 0,8-1,3 $ szénmonoxid-tar-

R2

c

talmat, fenntartva egyidejűleg a kényszerüresjárat üzemanyagmegta-

karítója házának forgatásával a főtengely fordulatszámát a fent
megadott határok között (a 2 csavar óramutató járásával megegyező
irányú forgatásánál csökken a szénmonoxid-tartalom);

Pe

lsz ösellátsesai

- a szabályozás befejeztével a 2 csavarra tegye fel a piros
színű korlátozó perselyt úgy, hogy a csavart csak az óramutató járásával megegyező irányban lehessen forgatni.

28. ábra. Porlasztó;
1 - a kenyszerüresjárat üzemanyagmegtakarítójának háza; 2 - a keverék minőségét beállító csavar; 3 - korlátozó persely
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Az úszó megfelelő helyzetének ellenőrzése
a porlasztóban

Az úszó helyzetének ellenőrzését és beállítását a következő
sorrendben kell elvégezni:

- óvatosan vegye le a porlasztó 10 fedelét (29. ábra), kolgy
ne sérüljön meg a 9 tömítés, győzódjön meg arról, hogy a 8 úszón

nincs-e ütődés vagy benyomódás és szabadon mozog-e a tengelyen (az
úszó tömege a karral együtt 1284 g);
—- ellenőrizze az üzemanyag-adagoló 3 tílszelepe 1 nyergének

rögzítését (a nyereg legyen szorosan becsavarva az úszóház fedelébe), valamint azt, hogy nem akad-e fel a tűszelepbe beépített 4 g0-

lyó;
- állítsa a 10 fedelet függőlegesbe, hogy az üzemanyag-adago-

16 osócsonk felfelé nézzen, ekkor a 3 tílszelep legyen zárva, az
úszó 7 karjának 6 nyelve pedig könnyedén érintkezzen a tűszelep
golyójával;
— ellenőrizze a 8 úszó és a fedélhez szorosan simuló 9 tömíités felülete közötti távolságot; a távolság 6,5-0,25 mm legyen.

Szükség egetén óvatosan hajlítsa meg a 6 nyelvet -a kellő
méret kialakulásához, A nyelv merőleges legyen a tűszelep tenge-

123496

29. ábra. Üzemanyagszint beállítása a porlasztó úszóházában:
1 - a túszelep nyerge; 2 - ütköző; 3 - tűszelep; 4 - golyó; 5 - elhúzó villa; 6 - az úszó karjának nyelve; 7 - az úszó karja; 8 úszó; 9 - tömítes; 10 - fedél
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lyére, érintkező felületén pedig a golyó felöli oldalon nem lehetnek olyan sérülések, amelyek a szelep felakadását eredményezhetik;

—- ellenőrizze a 8 úszó mozgását, ami 8 mm legyen, szükség ese-

tén hajlítsa meg a 2 ütközöt;
- ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e a tűszelep 5 elhúzó
villája a szabad mozgást;
- tegye fel a porlasztó 10 fedelét, az úszó mozogjon szaba-

don, ne érintkezzen az úszóház falával.

ÜZEMANYAGSZIVATTYÚ
A gépkocsi hosszú idejű parkolása után a motor beindítása
előtt az üzemanyagsziváttyú az 1 kézikarjával (30. ábra) pumpáljon
benzint a porlasztóba., Az üzemanyagszivattyú a hengerfej bal oldalán van elhelyezve. Ha nem kerül be üzemanyag a porlasztóba, akkor

egy fordulattal fordítsa el a főtengelyt, majd újra szivattyúzzon

be benzint,

!

30. ábra. Üzemanyagszivattyús:
1- kar

31. ábra. A ventillátor hajtószíja feszességének ellenőrzése:
1 - a generátor rögzítőcsavarjainak anyái; 2 - csavar; 3 - anya

A VENTILLÁTOR HAJTÓSZÍJÁNAK FESZESSÉGE
A motor híűtésében és az akkumulátor megfelelő töltésében nagy
jelentősége van a ventillátor hajtószíja előírt feszességének.

29.

Ha meg kell. feszíteni a szíjat,. akkor lazítsa meg a 2 osavart

(31. ábra), a 3 anyát, a csavarok ellenanyáit és 1 anyáit. Azután
mozdítsa el a generátort a hengertömbtől ellenkező irányba annyira,

hogy a vízszíivattyú és a generátor tárcsái között lévő szíjág 4 kp
(39,2 N) erő hatására 8£1 mm-re hajoljon be, A generátor megfeleló helyzetének beállítása után húzza meg a 2 csavart és újból
ellenőrizze a szíj feszességét. Ha nem történt elállítódás; akkor
véglegesen húzza meg a csavarok 1 anyáit és ellenanyáit és a

3 anyát.
A TENGELYKAPCSOLÓT KIOLDÓ VILLA KÜLSŐ VÉGE HOLTJATÉKÁNAK
ELLENŐRZÉSE ÉS BESZABAÁLYOZÁSA
Mozdítsa el az 5 villát (32. ábra) a 4 végelzáróhoz viszonyítva az X nyíl irányába, amíg a csapágy neki nem ütközik a tengelyosapnak. Ezután mérje meg a végelzáró és a villa gömbfelületei

közötti hézagot. Annak 4,5-5,5 mm határok között kell lennie.
Ha a hézag 4,5 mm-nél kisebb, rövidítse meg a rudat meglazítva a 3 anyát és becsavarva a 2 tolórudat a végelzáróba.
Ha a hézag nagyobb 5,5 mm-nél, hosszbbítsa meg a rudat, amihez lazítsa meg a 3 anyát és csavarják ki a 2 tolórudat a 4 végelzáróból.

É

A tolórúd hosszúságának szabályozása után megbízhatóan rögzítse a 4 végelzárót a 3 anyával.

Ugyancsak ajánlatos ellenőrizni a hidraulikus működtető szerkezet munkahengere dugattyúrúdjának löketét, amely a pedál teljes

elmozdulásának felel meg. A dugattyúrúd löketének legalább
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32. ábra. A tengelykapcsolót kioldó hidraulikus hajtómű szabályozó
egysége:
1 - levegőkieresztő szelep; 2 - tolórúd; 3 - anya; 4 - a tolórúd

végelzárója; 5 - a tengelykapcsoló kioldó villája; 6 - védőköpeny
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(

nek kell lennie, mivel kisebb lökethossz nem biztosítja a gépkocsi

tengelykapcsolójának normális működését és arról tanuskodik, hogy

levegő került a hidraulikus rendszerbe.

A SEBESSÉGVAÁLTÓMŰ VEZÉRLŐ SZERKEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSA
A vezérlő szerkezet alkatrészei megfelelő viszonylagos hely-

zetének ellenőrzésére kapcsolja szét a 10 gyűrűs ék (33. ábra)
tengelyvégét az

5

karral és a 7 kar 8 csapszegét a 11 vonórúddal.

A továbbiakban az 1 és 12 karokat állítsa be pontosan a sebességváltómű házának oldalfedelén a 3.-4. sebességfokozatok bekapcsolásának megfelelő semleges helyzetbe, majd reteszelje el az 5 kart,

rudat helyezve be a 6 ház és a 7 kar a és b furataiba. A rúd bármilyen 6 mm átmérojú rudacélból készülhet.
A vezérlő szerkezet ebben a helyzetében a 7 kar 8 csapjának

be kell illeszkednie a 11 vonórúd furatába. Ha ez nem valósul meg,
ákkor a 2 anyák segítségével változtassa meg a 11 vonórúd hosszát
oly módon, hogy a csap középpontja teljesen essék egybe a vonórúd
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33. ábra. A sebességváltómű vezérlésének hajtó szerkezete:

1, 12 - a sebességfokozatok átkapcsoló karjai; 2, 9 - szabályozó
anyák; 3, 11 - vonórudak; 4 - a hátramenet fénykapcsolója; 5 - a
sebességváltókar; 6 - ház; 7 - a vezérlő szerkezet karja; 8 - csap-

szeg; 10, 13 - szabályozó gyűrűs ékek
at

.

furatának középpontjával. A kívánt helyzetben rögzítse a 11 vonó-

rúd hosszát a 2 anyák meghúzásával.
Az 5 kart a sebességfokozatok bekapcsolásának irányába olyan
módon állítsa be, hogy a kar tengelye körülbelül 109-kal dóljön

hátra. Ezt a beállítást a 3 vonórúd hosszának változtatásával végezze el a 10 gyűrűs éket elmozdító 9 anyák segítségével. A gyűrűs
éket a vonórúdon a kívánt helyzetben a 9 anyákkal rögzítse,

A KORMÁNYZÁS SZABÁLYOZÁSA

A kormánycsiga csapágyai meghúzásának szabályozására fordítsa
el a kormánykereket az egyik vagy másik irányba ütközésig, majd
ellenkező irányba annyira, hogy a csiga-görgő kapcsolódásában 01-

dalhézag képződjék, Ezután lazítsa meg az 5 biztosító anyát
(23. ábra) és forgassa el a 6 szabályozó anyát a csigacsapágyak
kívánt meghúzásának eléréséig, eközben nem szabad tengelyírányú
hézagnak kialakulnia, míg a kormánykeréknek szabadon kell elfordul-

nia, Szabályozás után húzza meg az 5 biztosító anyát.
A csiga-görgő kapcsolódásában az oldalhézag szabályozására
kapcsolja le a kormányemelókart a kormányvonórúdról, állítsa be a
kormányemelőkar tengelyét középhelyzetbe és lazítsa meg a 3 szabályozó persely 4 ellenanyáját.

A persely forgatásával szabályozza be a görgő és a csiga közötti kapcsolódást, A csiga-görgf hézagmentes kapcsolódása helyes
beállításnál akkor kell hogy megvalósuljon, ha a kormánykereket a

középállásától mindkét irányba 50-1009 határok között fordítja el.
A hézag hiányát a kormányemelőkar alsó végének mozgatásával
tudja meghatározni, miközben a kormánykeréknek szabadon kell forognia. A szabályozás után, megtartva a 3 perselyt az elfordulástól,
húzza meg a 4 ellenanyát és újra ellenőrizze a kormánykerék forgá-

sának könnyedségét.

A KORMÁNYVONÓRUDAK CSUKLÓI ALLAPOTAÁNAK ELLENŐRZÉSE
A kormányvonórudak csuklóinak állapotát a mellső kerekek

(felemelésük nélküli) egyenes irányú haladásnak megfelelő helyzetbe állításával ellenőrizze le.
Előzetesen győződjön meg arról, hogy a kerékagy-csapágyak helyesen vannak beszabályozva és hogy a felfüggesztés elfordítható
támaszai normális nagyságú hézaggal rendelkeznek azok gömbcsapjai
csuklós elemeiben a felfüggesztés karjaival.
A vonórúd-csuklók ellenőrzésénél a kormánykerék kis mértékű
0da-vissza forgatásával jobbra és balra forgassa el a kerekeket és
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ellenőrizze van-e holtjáték (hézag) a kormányvonórudak gömbcsapjainak csuklóiban. A kormánykerék holtjátékát (legfeljebb 409) nem
biztosító hézag jelentkezése esetén cserélje ki a kormányvonórudak
csapágycsészéit.

A MELLSŐ KEREKEK ÖSSZETARTÁSÁNAK ÉS DÓLÉSI SZÖGÉNEK

ELLENŐRZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA
A mellsó kerekek felfüggesztésének szerkezeti csomópontja a

kerékbeállítási szögek alábbi értékeit irányozza elő:

Körékdőlése zöés

AMIG LNN NTLA E ENNE ES Vet sg

A jobb és bal kerekek

KÜlLöHÖEégek "LEGE BT SDNN
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speciális mérópadon a gumiabroncsoknál
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állítható vonalzóval a kerékpántnál
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34. ábra. A mellső kerékdőlésszög ellenőrzése:
1 - csavar; 2 - szabályozó alátétek; 3 - biztosító lemez; 4 - zsinór; 5 - súly
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A mellső kerekek beállítási szögeinek megadott értékei a gépkocsi teljes statikai terhelésére vonatkoznak.
Terheletlen gépkocsinál a kerékdolésszög mintegy 10!-15! értékkel csökken.
A kerékdőlésszöget a felső kar tengelye és a felfüggesztés ke-

reszttartóján a felfekvési felület közé elheyezeti 2 alátétek
:"(34. ábra) segítségével szabályozhatja. Az alátétek eltávolítsá-

nál a dőólésszög növekszik, hozzáadásánál - csökken, Egy 1,5 mm
vastagságú alátét 0919! értékkel változtatja meg a dőólésszöget.
A szabályozó alátétek eltávolítására hajlítsa ki a 3 biztosító lemez végeit és lazítsa meg a kartengelyt a kereszttartóhoz
rögzítő 1 csavarokat, valamint a központi csavart. A szabályozást
a kerék leszerelése nélkül végezze el.

35. ábra. A felfüggesztés elfordítható támasza tengelye hosszirányú

dólésének szabályozása:
1 - a szabályozó alátétek készletének rögzítőcsavarja; 2 - felsó
kar; 3 - a felső kar tengelyét a felfüggesztés kereszttartójához
rögzítő csavar; 4 - pofa; 5 - különleges kengyel; 6 - szabályozó
alátétek; 7 - a felső kar tengelye
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Ha a kerékdölésszög ellenőrzésére szolgáló speciális műszerek és berendezések nem állnak rendelkezésére, függősúlyt is lehet
alkalmazni.

A kerékdólésszög értékét a mérővanalzóval mért B-A távolság
különbségével határozza meg. Ha a mért értékek különbsége minden

keréknél 0-7 mm határok között van és eltérésük nem haladja meg a
3 mm-t, a kerékdőlésszöget megfelelőnek lehet tekinteni, Ha a mérést megterhelt gépkocsin végzi, a dőlésszögek legelőnyösebb érté-

ke 0930"! körüli érték lesz (ez a B-A távolságkülönbség 3 mm-es értékének felel meg).
Az elfordítható támasz hosszirányú dólésszögének szabályozási
szükségessége csak akkor merül fel, ha a gépkocsi oldalhúzása

független a kerékdölésszög értékétől.
A hosszirányú dólésszöget a felfüggesztés annak az elfordítható támaszánál szabályozza, amelynek irányába húz a gépkocsi.
A szabályozás megkönnyítésére alkalmazzon különleges 5 acél-

kengyelt (35. ábra). Azonban a kengyel helyett megengedhető lapos
155 mm vastagságú, 12 mm átmérőjű központi furattal rendelkező és
22 mm külső átmérőjű alátét alkalmazása is.
A hosszirányú dőlésszög szabályozásánál illessze be az 5 ken-

gyelt (vagy alátétet) a 4 pofa és a 6 szabályozó alátétkészlet
közé, A kengyel behelyezése előtt lazítsa meg az 1

és 3 csavaro-

kat. A kengyelt a 3 hátsó (a gépkocsi haladási irányában) csavar
alá helyezze be, ami kb.0935"! értékkel növeli a szabályozandó szöget; ha a kengyelt az elülső csavar alá helyezi be, a szög azonos

értékkel fog csökkeni.
Pótkengyel behelyezése a hátsó (vagy az elülső) 3 csavar alá

egyidejűleg kb.0"10"! értékkel csökkenti a megfelelő kerék dőlésszögét. Ezért az elfordítható támasz hosszirányú dólésszögének beszabályozása után ellenőrizze és szükség esetén szabályozza a kerék-

dőlésszöget.
A mellső kerekek összetartását a kormánytrapéz jobb és bal
oldali nyomtávrúd hosszúságának változtatásával szabályozhatja és

36. ábra. A mellső kerékösszetartás ellenőrzése széthúzható vonalzó
segítségével

31

37. ábra. A mellső kerékösszetartás szabályozása:
1 - ellenanya; 2 - csatlakozó hüvely

különleges, mutatóval és skálával ellátott széthúzható vonalzóval
ellenőrizheti.
A kerékösszetartás mérésekor a kerekeket a gépkocsi egyenes

irányú haladásának megfelelő irányba állítsa be.
A széthúzható vonalzót (36. ábra) helyezze be a kerekek közé
a felfüggesztés karjai közé oly. módon, hogy a vonalzó mérővégei a
vízszintes padlószint felett 180 mm magasságban legyenek. Ez a
vonalzó mérővégeihez rögzített lánc zsabadon függo hosszúságának
felel meg. Eközben a vonalzó mérővégeit ütköztesse a gumiköpenyek

oldalfelületeinek a kerékpántok széleinél, Ezután állítsa nullára
a vonalzó skáláját és kézzel tolva a gépkocsit gurítsa azt annyira
előre, amíg a vonalzó az alsó karok mögött azonos magasságban nem
helyezkedik el.

A vonalzó skálája a kerékösszetartást, azaz a B és A méretek
különbségét milliméterben mutatja (37. ábra). A kerekek helyes
beállításánál a B méretnek mindig 1-2 mm-rel nagyobbnak kell lennie
az A méretnél.
Ha a mérésnél kapott érték legfeljebb 5 mm-rel tér el az
előírttól, a kerékösszetartás az egyik (például a jobboldali)
nyomtávrúd hosszúságának változtatásával szabályozható be . Ebból
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a célból lazítsa meg a két 1 ellenanyát (a lap élein bevágásokkal
ellátott ellenanya balmenetes) és megfelelő irányban forgassa el a
2 szabályozó csatlakozóhüvelyt., Újból ellenőrizze a kerékösszetar—
tást és ha mértéke az eldírtnak megfelel, biztosítsa mindkét ellenanyát, ügyelve arra, hogy a nyomtávrúd mindkét fejének homlokfelületei a gömbcsapok tengelyeire merőlegesen helyezkedjenek el,

A MELLSŐ KERÉKAGY-CSAPÁGYAK SZABÁLYOZÁSA

Megfelelő szabályozásnál a hézagnak jelentéktelen értékűnek
kell lennie. A hézagot a kerék függőleges síkban történő (felemelt

helyzetben) megrázásával ellenőrizze. Ha az anyának egy horonnyal
történő meghúzása esetén a hézag megszíínik, akkor a kerékcsapágyak
nem igényelnek szabályozást,
;
Ha a csapágyakban túl nagy hézag van, fogjon hozzá annak sza-

bályozásához.
;
Emelje fel a gépkocsi mellső részét, vegye le a kerék dísztárcsáját és a kerékagysapkát. Ellenőrizze, könnyen forog-e a kerék-

agy.

j

Úgy húzza meg kulccsal az 1 anyát (38. ábra), hogy kézzel nehezen lehessen elfordítani a kerékagyat,
Lazítsa meg az anyát annyira, ameddig nem keletkezik hosszirá-

nyú hézag a csapágyakban,
Ezután húzza meg az anyát a kerék egyidejű forgatásával a hézag megszűnéséig. Az anyát újból lazítsa meg annyira, hogy az anya
legközelebbi hornyai egybeessenek a tengelycsap furatával és biztosítsa azt sasszeggel.
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38. ábra. A mellső kerékagy-csapágyak hézagának szabályozása:

1 - anya; 2 - ütköző alátét; 3 - kerékagy:
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A KEREKEK ÁTHELYEZÉSE

A kerék gumiabroncsainak egyenletes kopása érdekében időszakosan (1d. a szervizkönyvet) cserélje fel a kerekek helyét
(39. ábra).
A kerék leszerelésére fékezze le a gépkocsit kézifékkel,
kapcsolja be az elsó sebességfokozatot és az egyik kerék alá he-

lyezzen be valamilyen ütközőt.
Amíg a kereket a gépkocsi tömege a talajhoz nyomja, lazítsa
meg a kerékrögzítő anyákat.

Az emelő munka helyzetbe történő beállítására úgy vegye azt
balkezébe, hogy a 2 állvány (40. ábra) A felületével
feküdjön, míg ujjaival az állvány alsó tartóját fogja
gantyút fordítsa el felfelé ütközésig és az óramutató
egyező forgatással húzza a 3 kart a 2 állványhoz az 5

;

a tenyerére
át. A B fojárásával
csavarral.

9
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39. ábra. A kerekek áthelyezésének vázlata

40. ábra. Karos-csavaros emelő:
1 - alapzat; 2 - állvány; 3 - kar; 4 - anya; 5 - csavar; 6 - kampó;
7 - karika; 8 - fogantyú
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Körülbelül határozza meg az emelón azt a magasságot, amely
egyenlő a talaj felszínétől a gépkocsi alaplemeze alatt az emelő
számára kialakított fészekig tartó távolsággal, Helyezze be a 6 kampót a fészekbe, az 1 alapzatot egy függőlegesbe helyezze el a
fészek honloklapjávat és a fogantyú óramutató járásával egyező forgatásával adjon előzetes terhelést az emelő elemeire, Ha a felté-

telesen felvett távolság kevés és a 8 fogantyút nem lehet forgatni a

talajhoz való érintkezése miatt, fordítsa el a fogantyút az óramuta-

tó járásával egyező irányba a 7 karika furatába a szükséges szögre,
ami lehetővé. teszi annak forgatását a gépkocsi felemelésére. A kerék felszerelése után húzza meg a rögzítódanyakat nem leengedve a

gépkocsit az emeldról.
Engedje le a gépkocsit és az emelőt fordított sorrendben rakja

összes

A KERÉK KIEGYENSÚLYOZÁSA

A kerekek kiegyensúlyozásának ellenőrzését abban az esetben
kell elvégezni, ha a mellső kerekek "szitálását" észleli meghatározott sebességtartományon belül haladó gépkocsin.
A gépkocsi általános üzemeltetési feltételei szerint a kerekek

kiegyensúlyozásának ellenőrzését és javítását minden olyan esetben
el kell végezni, amikor új vagy használt és különösen javított gumi
köpenyeket, tömlőket szerelünk fel a kerékpántra.

A kerekek kiegyensúlyozását szervizállómáson, speciális berendezéseken ajánlatos elvégezni.

A FÉKSZERKEZETEK MŰSZAKI KARBANTARTÁSA

A gépkocsi karbantartásánál ügyeljen arra, hogy a fékszerkezetekbe behatolás réven ne kerüljön kendanyag.
A fékrendszerek alkatrészeinek mosására ne használjon benzint
vagy bármilyen más típusú ásványi oldószert, mivel ez a gumi alkatrészek teljes megrongálódásához vezet; Az átmosást Íriss fékfolyadékkal végezze.
!
A lábfék működtető rendszerébe vákuumos fékrásegító van
beépítve, amely jelentősen csökkenti agépkocsi lefékezéséhez szükséges pedálnyomást. A vákuumos fékréásegító a gépkocsi üzemeltetése

közben nem igényel szabályozását és EL Atea,

A MELISŐ KEREKEK TÁRCSÁS FÉKEINEK KARBANTARTÁSA

Az 5 fékpofák vizsgálata (41. ábra) leszerelt kerekek esetén
az 1 kengyel felső nyílásán keresztül történik meg. A fékpofák
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cseréje akkor válik szükségessé, ha a 2 dörzsbetétek vastagsága
3 mm-ig csökken le, A fékpofák leszerelése céljából nyomja össze
a 4 sasszegek nyitott végeit, húzza ki a sasszegeket a kengyel furataiból, majd vegye le az 5 fékpofákat. Ha a fékpoféákat nem csere
céljából szereli le, ajánlatos azokat megjelölni, hogy felszerelésnél az eredeti helyükre kerülhessenek vissza.
Új fékpofák felszerelése előtt a kengyel dugattyúit ütközésig
nyomjak be hengereikbe. Eközben ügyeljen arra, hogy a szennyvédő

köpenyek és zárógyűrűik a dugattyúk és a kengyel megfelelő hor-

nyaiba illeszkedjenek. Ha a szennyvédő köpenyeken repedéseket
észlel, cserélje ki azokat. A fékpofák kicserélése után nem kell
légteleníteni a fékrendszert.
A fékpofák tárcsához való beállítására többször nyomja le a

fékpedált. Új fépofák felszerelése előtt gyózódjön meg arról, hogy
nincsenek-e sérülések a tárcsa bármelyik oldalán, különösen mély
karcolások vagy 0,5 mm-t meghaladó mértékű kopás. Szükség esetén
újjal cserélje ki a.tárcsát.

41. ábra. A mellső kerék tárcsás féke:
1 - kengyel; 2 - dörzsbetét; 3 - a kis átmérőjű hegerek légtelenítő
szelepei; 4 - sasszeg; 5

fékpofa; 6 - a nagyobb átmérőjű henger

légtelenítő szelepe
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A DOBFÉKEK KARBANTARTÁSA
A hátsó kerekek dobfékei fékpofáinak vizsgálatát leszerelt

fékdobok mellett végezze. A fékbetétek felületeinek tisztaknak,
kenőanyag nyomoktól mentesnek kell lenniük. Ha kendanyag-nyomot
fedez fel, találjon magyarázatot annak megjelenésére, küszöbölje
ki a hiba okát, majd fémkefével tisztítsa meg a fékbetéteket és
mossa le felületüket lakkbenzinnel. A sérült fékpofákat cserélje
kis

A fékpofákat abban az esetben is ki kell cserélni, ha a fékbetét vastagsága 1,5 mm-ig csökken le. Ha a fékdobok munkafelületén
mély karcolások vannak, vagy a dob láthatóan ovális alakú, végeztesse el szervizállomáson annak esztergályozását vagy cserélje ki
újra. Ha ki kell cserélni a gumi tömító-karmantyúkat, szerelje le
a fékdobokat, fékpofákat, védőburkolatokat, majd 909-kal elfordít-

va a dugattyúkat, húzza ki azokat a gyűrűkből.
Összeszerelésnél illessze be a dugattyúkat a gyűrűkbe, fordítsa el azokat 909-kal, miközben a támasztó rúdon lévő horonynak
a féktartó lemezzel párhuzamosan kell elhelyezkednie.

A KÉZIFÉK MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA
Ha túlságosan nagy a kézifék karjának járata vagy megfigyelhető a fékek hatékony működésének megromlása a huzalok megynúlása
vagy a hátsó kerekek fékbetétjei kopása következtében, szabályozza
be a fékműködést. Ehhez először szabályozza be a fékkar járatát az
1 anya (42. ábra) olyan mértékű becsavarásával, míg a kézifék karjának menete fékezésnél le nem csökken négy kattanásig.
A 2 huzalok megfeszítése után győződjön meg a kerekek szabad

forgásáról. Ehhez emelje fel emelővel a hátsóhidat és egymásután
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42. ábra. A kézifék szábályozó egységes:

1 - anyák; 2 - huzal; 3 - kiegyenlítő; 4 - szabályozó végződés
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43. ábra. A hátsó kerék dobfékjes:
1 - összehúzó rugó; 2 - anya; 3 - szabályozó csavar; 4 - szétfeszítnető kar; 5 - fékpofa; 6 - kinyomó rugó; 7 - távtartó fémléc

forgassa meg a hátsó kerekeket; eközben a fékpofáknak nem szabad
meg
érintkezniütk a fékdobbal. Ha a pofa súrlódik a dobhoz, lazítsa
forgását.
az 1 anyát, hogy biztosítsa a kerekek teljesen szabad

Előfordulhat, hogy a fent leírt szabályozás után a kézifék
működése továbbra sem lesz hatékony. Ez a hátsó kerekek fékbetétjei
fokozott mértékf kopására utal. Ebben az esetben szabályozza be a
4 szétfeszíthető karok helyzetét (43. ábra) a hátso fékek pofáine
E szabályozást az alábbi sorrendben hajtsa végre:
- teljesen lazítsa meg a hátsó fékhuzalokat leengedve a kézifékkart és lecsavarvaaz 1 anyát (1d. a 42. ábrát) a 4 szabályozó
végződés legvégére;
—- szerelje le a hátsó kereket, csavarja ki a fékdobot a félten-

dob
gely pereméhez rögzító két csavart és vegye le a fékdobot. Ha a

nem jön le könnyen, lehúzó készülékként feszítőcsavarok használha-

futók, amelyeket egyenletesen kell becsavarni a dobperem menetes
j
rataibas
Ne nyomja le a lábfék pedálját leszerelt fékdob esetén,
A fékdob leszerelése után 2-3 fordulattal lazítsa meg a
4 szétfeszíthető: karok (45. ábra) szabályozó excentrikus 3 csavarjának 2 anyáját.A huzal megfeszítésével szüntesse meg a 4 szétfeszít-

hető kar és a 7 távtartó (fémléc közötti hézagot, Ezután, csavarhúzóval leszorítva a 6 rugót, forgassa a 3 csavart az óramutató járásával egyező irányba a bal fékszerkezeten, és az óramutató járá-
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sával ellenkező irányba a jobb fékszerkezeten. Ezzel a 4 kart
olyan mértékben vezesse hozzá az 5 fékpofa pántjához, hogy a huzal

öz —

vége és az 5 fékpofa pántja közötti hézag 2-10 mm legyen.
Csavarhúzóval tartva a 3 csavart, húzza szorosra a 2 anyát.
Szerelje helyükre a fékdobokat és kereket és a fent leírtak

szerint szabályozza be a kézifék-kar járatának hosszát.
A fékbetétek jelentős kopásánál, ha a hézagot nem sikerül
beállítani a 3 excentrikus csavar elfordításával, fordítsa el
vízszintes síkban 1809-kal a 7 távtartó fémlécet (bevágásaival a
féktartó lemez felé), amihez előzetesen kapcsolja le az 1 rugót és
válassza szét a fékpofákat. A fémléc átállítása után a fent leírt
módon végezze el a szabályozást.

NYOMÁSSZABÁLYOZÓ

Szabályozás céljából csavarja ki néhány fordulattal a szabályozó nyomókarján levő 3 biztosító anyát (44. ábra) és a 2 szabályozó csavart. A hátsóhíd gerendáján levő tartóról kapcsolja le

az 1 terhelő rugó állványának alsó csuklóját. Vonalzó segítségével
állítsa be az állvány felső csuklójának közeppontja és a hátsóhíd
gerendéjának tartóján levő furat középpontja közötti távolságot
90 mm-re.
:
Forgatva a szabályozó csavart, állítsa be a 0,1 mm-es hézagot
a csavar vége és a szabályozó dugattyúja között, majd meggátolva a

csavar forgását, húzza meg a biztosítólanyát. Erósítse le a terhe18 rugó állványának alsó csuklóját. A szabályozást terheletlen, de
teljesen felszerelt gépkocsin végezze, amelynek benzintankja félig
van feltöltve.

f

44. ábra. Nyomásszabályozós:
1 - terhelő rugó; 2 - szabályozó csavari$
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3 - biztosító anya

VILLAMOS BERENDEZÉSEK
AKKUMULÁTOR
Feszültsége 12 V, kapacitása 55 A:h. Az elektrolit szintnek
10-15 mm-rel kell a lemezek felett lennie. Az elektrolittel megtöl-

tött akkumulátorokat 0 "c és -35 "c hőmérsékleti határok között
ajánlatos tárolni.

GYUJTÓGYÉRTYÁK

A munkakeverék meggyújtására a motor hengereiben a 4129 típusú motornál AZONI gyertyákat, a 4leli9típusú motornál pedig AI7I i
gyertyákat alkalmaznak.
Ha ilyen típusú gyertyák nem állnak rendelkezésre, alkalmazhatja a "Bosch" cég katalógusa szerint a W20OT27 és a W16OT2 típusú

gyújtógyertyákat is. A gyertya elektrodái közötti hézag 0,8-0,95 mm.
GYÚJTÁSELOSZTÓ
A gyújtáselosztó karbantartása a megszakító érintkezők rendszeres tisztításából, az érintkezők zárt helyzete szögének ellenor-

zéséből és szabályozásából áll, amely. 500£2930", értékű szög és

azt speciális mérópadokon műhelyekben állítják be.
Speciális berendezés hiány esetén az érintkezők között hézag
beállítására fordítsa el indítókarral a főtengelyt annyira, hogy a

megszakító bütyke teljesen nyissa ki az érintkezőket.
Ezután lazítsa meg a 3 és 5 csavarokat (45. ábra), helyezzen
be csavarhúzót az 1 érintkező támasz 2 hornyába és az támaszot elmozdítva növelje vagy csökkentse a hézagot addig, amíg normál értékű 0,4-0,5 mm-es hézagot nem kap. Ezután húzza meg a 3 és 5 csavarokat, újra mérje meg a hézag nagyságát és ellenőrizze gyújtási

időpont előzetes beállításá

helyességét.

A GYÚJTÁSI IDŐPONT ELLENŐRZÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA

Vegye le a gyújtáselosztó nagyfeszültségű vezetékekkel elátott
fedelét és lassan forgatva

motor főtengelyét az óramutató járá-

sával egyező irányba, egyeztesse össze a szíjtárcsán levő gyújtási
időpont jelölést az állító

ésapszeg hegyével, miközben az elosztó

forgórésze a kisfeszültségíf[kapocs felé legyen fordítva. A 12 V-os
ellenőrző lámpát egyik vezetékének végével kapcsolja a 6 kisfeszültségű kapocshoz, amely a me

zakító 4 mozgó karjával van összekap-

.
csolva, másik vezetékét pedig kapcsolja a "testhez"
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45. ábra. Gyújtáselosztós

1 - érintkező támasz; 2 - horony az érintkező támaszban; 3, 5 -

az érintkező támasz rögzítő csavarjai; 44- a megszakító mozgó karja;
6 - a kisfeszültségű vezeték kapcsa; 7 - zsírzófej; 8 - a szórítóhüvely anyája

Kapcsolja be a gyújtást, lazítsa meg a meghajtás házában az
elosztó befogószerkezetének 8 anyáját És fordítsa el az elosztó
házát az óramutató járásával ellentétes irányba (a forgórész forgásának irányába) a megszakító érintkezők zárásának eléréséig.
Nyomja meg ujjával a forgórészt a óramutató járásának irányába
(forgásával ellentétes irányba) és lasskn
fordítsa el az elosztó
házát ugyanabba az irányba addig, amíg ki nem gyullad az ellenőrző
lámpa. A megszakító érintkezők beállítási pontosságának megállapítására ujjával nyomjon rá könnyen a megdzakító-kalapácsra, eközben
ki kell aludnia az ellenőrző lámpának.

Nem változtatva az elosztó házának

helyzetét, húzza meg az

elosztó hajtóházában levő rögzítóanyát, hajd tegye a helyére és záróreteszekkel rögzítse az elosztó fedeléi. Csavarja.be az első henger gyújtógyertyáját és vezetékének saruját helyezze be a 6 kapocs
felett elhelyezett fedél kapocsfészkébe.
hengerek gyújtási sorrend-
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jének megfelelően (1-3-4-2) kapcsolja hozzá az elosztóhoz a többi
gyertya vezetékét, figyelemmel arra, hogy a gyújtáselosztó forgorésze az óramutató járásával ellenkező irányba forog.

BIZTOSÍTÓK
A gépkocsi villamos berendezéseinek rendszerében biztosítók
blokkja (46. ábra) van beépítve, amely a műszerfal alatt, az

utastér baloldali falán van elhelyezve és kilenc 10 A-es és három
15 A-es olvadóbetétből áll.
A kiégett biztosító cseréje előtt derítse fel a kiégés okát és
küszöbölje ki a hibát.

46. ábra. Biztosítók

AZ ÉGŐK ÉSERÉJE A FÉNYSZÓRÓBAN
Ha szükségessé válik azlégók cseréje a fényszóróban, vegye le
kicsavarva három db 1 csavazxjt
(47. ábra) a fényszóró burkolatát,
lazítsa meg a fényszóró beldó keretét rögzítő három db 2 csavart és

vegye ki az optikai elemet.

lJEzután kapcsolja le az égő érintkező-

lemezeit a 4 csatlakozódobokról. Vegye ki az égőt, kiszabadítva a
reteszeket, vegye le az 5 pbrterelőt, cserélje ki az égőt.

Összeszerelésnél rögzíttse az égőt az optikai elemen látható

jelölésnek megfelelően.
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47. ábra. Égők cseréje a fényszóróban:
1 - a fényszóró burkolatának rögzítőcsavarjai; 2 - a fényszórókeret
csavarjai; 3 - szabályozó csavarok; 4 - csatlakozódoboz; 5 - porterelő; 6 - optikai elem

ÉGŐK CSERÉJE A MELISŐ LAÁMPÁKBAN, A HÁTRAMENETI LÁMPÁBAN

ÉS AZ IRÁNYJELZŐKBEN
(48. ábra)

Az égők cseréjére a mellső lámpákban, a hátramenet lámpában
és a hátsó irányjelzőkben csavarja ki a szóróburák rögzítő csavarjait és besüllyesztve az égő fejét, fordítsa el az égőt ütközésig az óramutató járásával ellenkező irányba,. majd vegye ki az
égőt.
Az oldalsó irányjelző égőjének cseréjére csavarja ki a lámpát
rögzítő csavarokat, majd vegye ki a foglalatot az égővel
együtt.

ÉGŐK CSERÉJE A RENDSZÁMTÁBLÁT MEGVILÁGÍTÓ LÁAMPÁKBAN
(49. ábra)
Vegye le a lámpát a lökhárítóról., A lámpaházról vegye le a
védőlapot és vegye ki az égót.
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48. ábra. Égők cseréje a mellső lámpákban, a hátrameneti lámpában,

az oldalsó és hátsó irányjelzőkben

AZ ÉGŐK CSERÉJE A HÁTSÓ LAMPÁBAN
Csavarja ki a szóróburákat rögzítő csavarokat (50. ábra) és
besüllyesztve az egő fejét, fordítsa azt el ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba, majd vegye ki az égőt.

44

ű Hz— KINTEETTE)
TANÁRT

MIBE il

VA[7 slMNENNÁNBANKS

50. ábra. Égők cseréje a hátsó lámpában

45

A FÉNYSZÓRÓK BESZABAÁLYOZÁSA

Szabályozás előtt (51. ábra) állítsa felszerelt (üzemanyaggal
teljesen feltöltött, szerszámkészlettel és pótkerékkel rendelke20), de vezető és terhelés nélküli gépkocsit vízszintes felületre,
pontosan mérőlegesen az ernyóre, attól 5 m távolságra. Eközben a
gépkocsi szimmetriasíkjának az AB vonal mentén kell metszenie az

ernyőt. X-X vonal a fényszóró középpontja és a föld szintje közötti
magasság színvonalán helyezkedik el.
Kapcsolja be a tompított fényt lefedve az egyik fényszórót
sötét szövetdarabbal, a 3 szabályozó csavarok segítségével

(47. ábra) állítsa be a másik fényszóró optikai elemét az ernyó jelöléseinek megfelelően.

Ezután szabályozza be a másik fényszóró optikai elemét. Ennek
elvégeztével ellenőrizze mindkét fényszóró fényfoltja egyidejű el-

helyezkedését az ernyón.

51. Ábra. A fényszórók szabályozása

A helyes kapcsolások megvalósítására, valamint a
műszerek,
berendezések és egyes áramkörök működésének
ellenőrzésére használja
a villamos kapcsolási vázlatot.
Figyelem! A villamos berendezés műszerei és
készülékei javításánál a vezetékben rövidzárlat megakadályozására
előzetesen le kell
kapcsolni az akkumulátorról a "testvezetéket! Ld,
A villamos vázlatok

a 52, ábrán (berakás).
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A GÉPKOCSI AZONOSÍTÓ ADATAI

(53. ábra)

A gépkocsi típusát, motorszámát és alvázszámát tartalmazó

gyári adatok összesítő táblája a radiátor védőlemezének polcán van
elhelyezve.
Az alvázszám és a kocsiszekrény száma az elülső rész paneljába
van beütve.

53. ábrá. A gépkocsi azonosító
adatainak elhelyezése

A GÉPKOCSI MŰSZAKI ADATAI
VR27I15-OI ] KVX27151-OI ] UX271517-0I3-OI
Általános adatok

I

!

Siőhelyek száma
(beleszámítva a vezető

helyét 18046 égés üss, Köv

2

Teherbíró képesség,

beleszámítva a vezetőt
és utast is, Kg ...s....see
(Iegalább 570 kg teherbí-

j
1600(650)

rású gumiabroncs használatánál és a hátsó kerék
gumiabroncsaiban legalább

2,9 kp/emf, 0,29 MPa
nyomással)
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650(700)

650(700)

VX2715-OI

VK27151-OI

/H271517-013-OI

A csomagtér térfogata,
TÁV B VYelé a ONNAN 6 bi ed a elálló e
A felszerelt gépkocsi
tömege terhelés nélkül,
Kg

vesse veséséséeees..sse

Befoglaló méretek, m:
""hosszúSág vevevesevset.
szélesség ossesssvssee
magasság TER a rag ADRÁNBRAN
Tengelytáv, m eósessssesese

1015

965

975

4513

4,13

4,45

1,825

1459
1952

1,52

2,4

Nyomtáv az útfelületen, m:
mellső kerekeké ....s0s

1,270
15270

hátsó kerekeké v..9s.sss
Hasmagasság, m:
a mellső felfüggesztés
:kereszttartójáig ..e.s
a hátsóhíd házáig (ose
A legkisebb fordulási
sugár a külső. mellső

keréknyomon mérve, m

0,190
0,185

4....ss

5,25

Legnagyobb sebesség,

JERTEK

a ALÓ d ő a seta aa álálelélé éa

A2Z9

A gépkocsival leküzdhető
legnagyobb emelkedő, £,
legalább

28

...VEI.VVVSV00-00—.

A motor

A hengerek száma és

elhelyezése

el.sessessesőses

45 sorban elhelyezve a függőlegeshez
2097-os szögben

Hengerfurat, MM

e.sssssesse

Dugattyúlöket, mm
Lökettérfogat, AR

82
gli

00.ss0sse
1480

AB e

Teljesítmény 5800 min"!
fordulatszámon, kW (LB)

s.s

Sűrítési viszony e.se.seese

58,9(80) - 4I29 motor típusra;
53,9(73) - 4I2I9 motor típusra
8,8 - 4129 motor típusra;
7.2 - 4I2I39 motor. típusra

A hengerek gyújtási
sorrendje

Tegeás2

esessesssseeeseee
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KH27I5-0I Í KX27I51-OI [/X271517-0I3-0I
Sebességváltómű
Áttételi arányszámok:
első sebességfokozat ..
második sebességfokozat

3549

eves esesesetesese

harmadik sebességfokozat

esse. e.e.ssesee

1533

negyedik sebességfokozat eses. sve.svsee

1,00 (direkt)

nátramenet

3.539

wesvsese evi

Minden előremeneti sebességfokozat szinkron berendezéssel van
ellátva

Főáttétel
Áttételi arányszám (hipoid
kapcsolódású kúpfogaskerék-pár van alkalmazva) ...

4,22

Kerekek

PÁHOS :árslsldéle éle GET 4 4 LÁTÓ
A kerékpánt profilja .0os.ss

sajtolt kivitelű tárcsás kerekek

4 1/23-13

Gumiabroncsok

A futófelület rajzolata ....
MÉTET veszes éézéláe ésén eb
Légnyomás a gumiabroncsok-

úti

6,40-13

ban, MPa (xp/em? ):
mellső kerekeké s.....s
hátsó kerekeké ...5..os

Mellső felfüggesztés

.....s

D.170157)

0,25(255)
független, rugós keresztirányú emelő-

karokkal, harántirányú stabilitás
Hátsó felfüggesztés

.....s.

.stabilizátorával
hosszirányú felelliptikus laprugókon

A méllső és hátsó kerekek
lengéscsillapítói

osessesse

hidraulikus, kétoldalú működéssel,
teleszkopikus típusú

Kormányszerkezet
TÍPUG

(a4ődúáó KIVÁTGNZETS 660 leieés

A kormányszerkezet áttételi
Arányszáma o..sseseseseeeee

globoid alakú kormánycsiga kettős

16,12

MN27I5-OI ( VN27I5I-OI ( WW271517-0I3-OI
Fékrendszer
Munkafék
KÉÜLTEK

o.ssssessesssesese
s elpekvedssssetétése

tárcsás fék a mellső kerekeken és
dobos, pofás fékek a hátsókon
mechanikus, a hátsó kerekek pofáira
hat

KÜKÖAVELÉS elk e éles ú 4 elfo bo e

j

lábbal, hidraulikus, osztott vákuumos
rásegítővel, jelző berendezéssel és
nyomásszabályozóval a hátsó fékek

hajtásánál
Villamos berendezések

12
29. 3701-01

Hálózati feszültség, V ....
Genezttot ese sssesevée ve...

GyűjtöteketTes
iv.sesssseses
OzER án sa eéálsé ébe éle 4.
Önindító teljesítmény,
KW JCERYE ve sssesesés beee;

5T15B

CT117A
153(158)

Feltöltési térfogatok, 1:

Üzemanyagtartály
Motor hűtörendszere

..s..es

Motor kenési rendszere
Tengelykapcsoló kioldó
hidraulikus hajtású
rendszer
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