OSOBNÍ VOZIDLA

CITROËN C4 PICASSO
« Technické informace, které jsou obsažené v této příručce, jsou určené výhradně odborným automobilovým
opravářům. V některých případech se tyto informace týkají bezpečnosti vozidel. Musí být využívány určenými
automobilovými opraváři na jejich plnou odpovědnost, s vyloučením odpovědnosti výrobce ».
« Technické informace, uvedené v této příručce, mohou být aktualizovány v závislosti na vývoji charakteristik
jednotlivých modelových řad. Vyzýváme automobilové opraváře, aby se pravidelně informovali o vývojových
změnách v síti výrobce a aby si opatřili příslušnou aktualizovanou dokumentaci ».

CAR 000 027

1

PŘEDSTAVENÍ
TATO KAPESNÍ PŘÍRUČKA je dokument, který rekapituluje charakteristiky, kontrolní a seřizovací údaje a zvláštnosti
vozů CITROEN C4 PICASSO.
Příručka je rozdělená do sedmi kapitol, reprezentujících následující hlavní funkce :
ZÁKLADNÍ ÚDAJE – MOTOR - VSTŘIKOVÁNÍ – SPOJKA, PŘEVODOVKA, KLOUBOVÉ HŘÍDELE NÁPRAVY, ODPRUŽENÍ, ŘÍZENÍ - BRZDY - KLIMATIZACE.
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IDENTIFIKACE VOZIDLA

A : Identifikační štítek motoru
(schválený typ motoru – označení orgánu – pořadové výrobní číslo).
B : Štítek výrobce vozidla
(štítek je přinýtovaný na karoserii, v místě pravého závěsu motoru).
C : Kód VIN vozidla
(kód je vyražený na vnitřním profilu předního pravého blatníku).
D : Identifikační štítek pro poprodejní servis – náhradní díly
(identifikační štítek "APV-PR" je přilepený na předním sloupku vozidla, na straně
řidiče).
E : Opakované vyznačení kódu VIN vozidla
(viditelné při pohledu do kabiny přes čelní sklo).
F : Označení převodovky – pořadové výrobní číslo.

E1AP15SD
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IDENTIFIKACE VOZIDLA
Štítek výrobce
Štítek výrobce obsahuje tyto údaje :
"a" : Schvalovací číslo EU (*)
"b" : Sériové výrobní číslo
"c" : Největší povolená hmotnost vozidla (*)
"d" : Největší povolená hmotnost jízdní soupravy (*)
"e" : Největší povolená hmotnost na přední nápravu (*)
"f" : Největší povolená hmotnost na zadní nápravu (*)

POZN. : (*) podle země prodeje.

E1AP142D
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IDENTIFIKACE VOZIDLA
Identifikační štítek - poprodejní servis, náhradní díly
Představení :
Vysvětlivky :
OPR = Číslo organizace náhradních dílů
DAM = Číslo začátku platnosti modifikace
APV-PR = Číslo pro poprodejní servis a náhradní díly
Číslo "APV-PR" (dříve číslo DAM) a kód barvy laku jsou uváděny na štítku s tlaky
huštění pneu, který je nyní označován jako štítek "APV-PR".
Identifikační štítek "APV-PR" je přilepený na předním sloupku vozidla, na straně řidiče.
"a" : Doporučené tlaky huštění pneumatik (pro nezatížené a zatížené vozidlo)
"b" : Charakteristiky pneumatik
"c" : Typ pneumatik
"d" : Doporučený tlak huštění pneu rezervního kola (*)
"e" : Číslo pro poprodejní servis : náhradní díly
"f" : Kód barvy laku
"g" : Sériové číslo (vnitřní potřeby továrny)
(*) Podle vybavení

B2GP020D
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IDENTIFIKACE VOZIDLA
Úřední označení typu
Složení

UA 6FYC/IF

Verze (4)

U
A
6FY
C
IF

Typ vozidla (1)
Karoserie (2)
Motor (3)
Verze (4)
Varianta (5)
Typ vozidla (1)

U

C4 Picasso

Stálý převod a/nebo převody
převodovky

Karoserie (2)

A
D
E
F

Break « hobby » (jednoprostor., 7 míst)
Hatchback rodinný (jednoprost., 5 míst)

Jiná možná kombinace
Bez převodovky

L4

Euro
IV

B
E
G
D

C
F
H
J

K

L

T

Y

M
Z

Break « hobby » (jednoprostor., 5 míst)
Hatchback rodinný (jednoprostor., 4 místa)
Motor (3)

6FY

1.8i 16V

EW7A

RFJ

2.0i 16V

EW10A

9HY
9HZ
RHR

Mech. převodovka 5 stupňů
Mech. převodovka 4 stupně
Mech. převodovka 6 stupňů
Aut. převodovka 6 stupňů

L3
W3
A

Emisní předpis
US
Jiný
83/87
P
V
R
W
S
X
N

1.6 16V HDi
2.0 16V HDi

DV6TED4 (bez FAP)
DV6TED4 (FAP)
DW10BTED4 (FAP)

Varianty (5)
Užitkové « entreprise »,
Integrovaný alternátor se
startérem
Bez FAP
Daňové zvýhodnění
Říz. man. převodovka
Nižší stupeň emisního
předpisu
Dvoupaliv. motor LPG
Dvoupaliv. motor CNG
STT2 (Stop and start)
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T
AD
SF
IF
P
D
GL
GN
S

K
K’
5
6

7

Líh
L3/L4
L5
8
1
9
2
3
U
0
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IDENTIFIKACE VOZIDLA
Benzin
EW

Diesel
10

DV
6
TED4

DW
10
BTED4

2.0i 16V

1.6 16V HDi

2.0 16V HDi

7
A
1.8i 16V

Aut. přev.
FAP
Emisní předpis
Úřední označení
typu
Štítek motoru
Zdvihový objem
(cm³)
Typ převodovky
Štítek převodovky

(*)
(**)

UA 6FYC

UA RFJH

6FY
1749
BE4R (m)
(*)
20 DP 33

E4
UA RFJF

UA 9HZC

RFJ
1997
MCP (mp)
(**)
20 DS 09

UA 9HZH
9HZ

Bez FAP
E3
UA 9HYB

FAP
E4
UA RHJ

9HY

RHJ
1997

BE4R (m)
(*)
20 DM 71

MCP (mp)
(**)
20 DS 10

1560
BE4A (m)
(**)
20 DM 71

AL4
20 TS 31

= Mechanická převodovka
= Řízená manuální převodovka
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MCP (mp)
(**)
20 DS 08

OBECNÉ CHARAKTERISTIKY : ROZMĚRY
Vnější rozměry (mm)

Vozidlo
Rozvor
A
Celková délka
B
Převis vpředu
C
Převis vzadu
D
Rozchod kol vpředu
E
Rozchod kol vzadu
F
Celková výška při ODM
G
Šířka (se zpětnými zrcátky)
H
Šířka
J
ODM = Vozidlo s pohotovostní hmotností (prázdné vozidlo, náplně doplněné).

E1AP15QD
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Verze " 7 míst "
2730 mm
4590 mm
990 mm
860 mm
1500 - 1510 mm
1540 mm
1620 - 1700 mm
2100 mm
1830 mm

OBECNÉ CHARAKTERISTIKY : ROZMĚRY
Rozměry a objemy interiéru (mm)

Vozidlo
Šířka v úrovni loktů vpředu
Šířka v úrovni loktů vzadu
Šířka zavazadlového prostoru
Výška zavazadlového prostoru pod
poličkou
Hloubka zavazadl. prostoru (až k 1. řadě)
Hloubka zavazadl. prostoru (až k 2. řadě)
Hloubka zavazadl. prostoru (až k 3. řadě)
Práh zavazadl. prostoru (klasické
odpružení)
Práh zavazadl. prostoru (pneu. odpružení)

Verze « 7 míst »
1440 mm
1420 mm
1165 mm
550 mm
1800 - 2060 mm
1030 - 1160 mm
615 mm

Objem
Verze " 7 míst "
a

: 576 dm3 - 672 dm3

b

: 208 dm3

c

: 893 dm3

d

: 1951 dm3

573 mm

E1AP15RD
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OBECNÉ CHARAKTERISTIKY : HMOTNOSTI
Benzin
Verze
Štítek motoru
Typ převodovky
Užitečné zatížení
Provozní hmotnost (EHS)
Největší povolená hmotnost vozidla (EHS)
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy
Největší povolená hmotnost brzděného přívěsu
(svah < 8%)
Největší povolená hmotnost brzděného přívěsu
(8%<svah <12%)
Největší povolená hmotnost brzděného přívěsu
(s přenesením zatížení v limitu největší povolené
hmotnosti jízdní soupravy)
(svah < 12%)
Největší povolená hmotnost nebrzděného přívěsu
Největší povolené svislé zatížení čepu tažného
zařízení
Největší povolená hmotnost na střešních tyčích

Diesel

1.8i 16V

2.0i 16V

6FY
BE4R
690
1510
2200
3400

RFJ
MCP
680
1560
2240
3440

1.6 16V HDi
9HZ
BE4A
620
1530

AL4
660
1600
2260
3660

1700
1200

1400

1500

9HY

RHJ
MCP

711
1539
2250
3130

700
1620
2320
3770

1050

1700

880

1250

1180

1500

750

750

60

50
80

13

2.0 16V HDi

70

OBECNÉ CHARAKTERISTIKY : ODTAŽENÍ VOZIDLA
Vlečné oko
POZOR : Když není motor v chodu, řízení ani brzdy nejsou posilovány.
(1) Vlečné oko
Umístění vlečného oka :

Vozidlo s rezervním kolem :
V zadní části vozidla, v uložení rezervního kola.
Vozidlo bez rezervního kola :
V sadě nářadí, která se nachází v úložném prostoru u cestujícího vpravo ve 2. řadě
sedadel.

E2AP02WD
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OBECNÉ CHARAKTERISTIKY : ODTAŽENÍ VOZIDLA
Přední část vozidla
(1) Vlečné oko
Odtažení vozidla s mechanickou převodovkou
POZOR : Nikdy nevléci vozidlo s vyvěšenými koly
(tažení za kola).
Odjistit elektricky ovládanou parkovací brzdu.
Zařadit v převodovce neutrál.
Odtažení vozidla s automatickou převodovkou
POZOR : Nikdy nevléci vozidlo s vyvěšenými koly
(tažení za kola).
Odtažení
Odjistit elektricky ovládanou parkovací brzdu.
Vléci vozidlo s nadzvednutými předními koly.
Jestliže není možné nadzvednout přední část vozidla :
- povinně nastavit automatickou převodovku do neutrální polohy (*),
- nepřilévat olej,
- nepřekročit rychlost 50 km/h (31 mph) a vzdálenost 50 km (31 mil).

C4AP1U0D

15

OBECNÉ CHARAKTERISTIKY : ODTAŽENÍ VOZIDLA
Zadní část vozidla
POZN. : (*) Dát volicí páku do polohy "N" nebo v případě elektrické závady ručně
přemístit páku ovládání volby převodových stupňů na převodovce (viz příslušná
operace).
Jízda
Nikdy nejezdit s vypnutým zapalováním.
Nikdy se nesnažit nastartovat motor roztlačením vozidla.
POZN. : Mazání automatické převodovky je zajištěno jen za chodu motoru.
Odtažení vozidla vybaveného řízenou manuální převodovkou
POZOR : Nikdy nevléci vozidlo s vyvěšenými koly
(tažení za kola).
Odjistit elektricky ovládanou parkovací brzdu.
POZOR : Vozidlo může být tlačeno nebo taženo, jen když je převodovka v neutrální
poloze. Jestliže dojde k znepojízdnění při zařazeném převodovém stupni, je pro
možnost odtažení vozidla nutné nadzvednout jeho přední část.

C4BP1VUD
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OBECNÉ CHARAKTERISTIKY : ZVEDNUTÍ, ZAJIŠTĚNÍ VOZIDLA
Přední část vozidla

Vpředu
Jediné povolené body pro zvednutí se nacházejí na zadních upevňovacích šroubech předního pomocného rámu v
místě "a".
Zvednutí vpředu se provádí opřením příčky s podložkami v místě dvou bodů pro zvednutí "a".
Zvednutí přídi zboku se provádí s opřením v místě bodu "a".
DŮLEŽITÉ : Nikdy nezvedat s opřením zvedáku v místě opěr předního čela.

C4AP1GWC
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OBECNÉ CHARAKTERISTIKY : ZVEDNUTÍ, ZAJIŠTĚNÍ VOZIDLA
Zvednutí zboku
DŮLEŽITÉ :Nedávat zvedák mimo body určené pro
zvednutí vozidla.
DŮLEŽITÉ : Nedávat stojánky pod ouška opěry pro zvedák
z výbavy vozidla.
Umístění stojánku.
Příčka pro zvedání zboku (-).0010.
Umístit příčku.
Použít příčku opřenou o spodní drážku karoserie, co nejblíže
desce pro ukotvení prostředního sloupku.Umístit stojánek do
místa, které je určeno pro zvednutí vozidla s pomocí zvedáku z
jeho výbavy.
POZN. : Aby byla 2 kola vyvěšená, zopakovat operaci na druhé
straně.

E2AP017C

E2AP018C

E2AP00GC
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E2AP02HD

OBECNÉ CHARAKTERISTIKY : ZVEDNUTÍ, ZAJIŠTĚNÍ VOZIDLA
Zvednutí vzadu

DŮLEŽITÉ : Nezvedat vozidlo za zadní část.
Zvednutí s pomocí zvedáku z výbavy vozidla.
Zvednutí vpředu.
Zvednutí vzadu.
POZN. : Zvedák je specifický pro vozidlo, nepoužívat jej k jiným účelům.

E2AP02JC

E2AP02KC
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OBECNÉ CHARAKTERISTIKY : ZVEDNUTÍ, ZAJIŠTĚNÍ VOZIDLA
Zvedání vozidla zvedákem s opřením pod karoserií
Zvedání vozidla zvedákem s opřením pod karoserií
Potřebné vybavení :
- dvousloupový zvedák,
- zařízení pro přídavný přízdvih s podložkami.
DŮLEŽITÉ : Použít bezpečnostní upevňovací popruhy, když je vozidlo opřeno na dílenském zvedáku o spodní
části karoserie (nebezpečí překlopení vozidla přesunutím jeho těžiště při demontáži těžké skupiny).
Nářadí
[1] Bezpečnostní popruhy.
Montáž bezpečnostních popruhů
POZOR : Před použitím bezpečnostních popruhů ověřit jejich stav : nepoužívat opotřebené popruhy.
Umístit chrániče na přední sedadla a citlivé části vozidla.
Příklad :
Dvousloupový zvedák
Umístit bezpečnostní popruh [1] pod rameno zvedáku a protáhnout jej skrz vozidlo tam a zpět.
E5AP2DNC

E2AP02FC
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OPERACE PROVÁDĚNÉ PO OPĚTOVNÉM PŘIPOJENÍ AKUMULÁTORU
Funkce antiscanning
Po opětovném připojení akumulátoru je třeba vyčkat 1 minutu, aby bylo možno následně nastartovat motor.
Elektrické ovládání oken
Je nutno provést opětnou aktivaci funkce sekvenčního ovládání a ochrany proti přiskřípnutí.
POZN. : Jestliže je při připojování akumulátoru okno otevřené, několikrát aktivovat spínač ovládání okna až do jeho zavření za účelem
následného provedení opětné aktivace.
Zcela okno otevřít.
Aktivovat a uvolňovat spínač ovládání okna až do úplného zavření okna.
POZN. : Tuto operaci je nutno provést u každého elektricky ovládaného okna.
Zadní výklopné dveře
Zamknout a odemknout vozidlo pro opětné aktivování elektrického otevírání zadních výklopných dveří.
Vícefunkční obrazovka (multifunkční displej)
Je třeba nastavit datum, čas a jednotku venkovní teploty.
Znovu nakonfigurovat nabídku osobního nastavení vícefunkční obrazovky.
Autorádio
Znovu naprogramovat rozhlasové stanice.
Telematická jednotka (rádio s telefonem RT3)
Znovu naprogramovat rozhlasové stanice.
Navigační systém :
Pozor, vozidlo se musí nacházet na volném prostranství (při zapnutí zapalování provede počítač navigace vyhledání satelitů).
Znovu naprogramovat parametry zvolené zákazníkem.
Omezovač rychlosti
Upozornit zákazníka na skutečnost, že předvolený rychlostní limit byl vymazán z paměti systému.
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OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - SIGNALIZACE
Čtení závad
Závady inteligentní jednotky (BSI)
S pomocí diagnostického přístroje je možno číst následující závady :

Závada činnosti stropního světla (vpředu/vzadu)

Závada činnosti směrového světla vzadu vlevo

Závada činnosti lampiček osvětlení registrační značky

Závada činnosti světla do mlhy vzadu vpravo

Závada činnosti stropních světel nebo lampiček osvětlení prostoru
nohou

Závada činnosti světla do mlhy vzadu vlevo
Závada činnosti lampiček osvětlení prahu předních dveří
Závada činnosti obrysového světla vzadu vpravo
Závada činnosti obrysového světla vzadu vlevo

Závada činnosti lampiček osvětlení zavazadlového prostoru nebo prahu
zadních dveří

Závada činnosti světla zpětného chodu vpravo

Závada činnosti denního světla vpředu vpravo

Závada činnosti světla zpětného chodu vlevo

Závada činnosti dennního světla vpředu vlevo

Závada činnosti brzdového světla vzadu vpravo

Závada činnosti přídavných obrysových světel

Závada činnosti brzdového světla vzadu vlevo

Závada osvětlení palubní desky

Závada činnosti třetího brzdového světla

Závada osvětlení ovládacích tlačítek
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OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - SIGNALIZACE
Závady SNÍMAČE DEŠTĚ A SVĚTELNÉ INTENZITY
S pomocí diagnostického přístroje je možno číst následující závady :
Závada
Závada: absence komunikace s jednotkou BSI
Závada: síť CAN
Závada: počítač nekomunikuje po síti CAN
Závada: absence komunikace s rozvodnou jednotkou motoru
Závada: nahrání kalibračního programu
Závada: snímač deště
Závada: snímač infračerveného záření (slunečního)
Závada: detektor tunelu
Závada: snímač světla okolního prostředí
Závada: nelze uzpůsobit snímač čelnímu sklu
Závada: neplatné údaje jednotky BSI
Závada: neplatné údaje rozvodné jednotky motoru
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Typ závady

Charakteristika

Místní

Bez charakteristiky

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - SIGNALIZACE
Čtení / konfigurace parametrů
Inteligentní jednotka (BSI)
S pomocí diagnostického přístroje je možno číst / konfigurovat následující parametry :
Stav parametru / formát
zobrazování

Parametr
Požadavek na zvukové výstražné znamení
Ovládání zvukového výstražného zařízení (1)
Požadavek na režim automatického osvětlení
Požadavek na rozsvícení obrysových světel
Ovládání obrysových světel na levé straně vozidla a přívěsu (1) (2)
Ovládání obrysových světel na pravé straně vozidla a přívěsu (1) (2)
Požadavek na rozsvícení potkávacích světel
Ovládání potkávacích světel (1)
Požadavek na přepnutí z potkávacích na dálková světla
Ovládání dálkových světel (1)
Požadavek na zapnutí výstražných světel

Možnost
konfigurace

Ne/Ano
Ne
Neaktivní/Aktivní
Ne/Ano
Neaktivní/Aktivní
Ne/Ano

(1) : Znamená, že do ovládání zasahuje rozvodná jednotka motoru.
(2) : Znamená, že rozvodná jednotka pro přívěs zasahuje do ovládání světel přívěsu.
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OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - SIGNALIZACE
Čtení / konfigurace parametrů
Inteligentní jednotka (BSI)
S pomocí diagnostického přístroje je možno číst / konfigurovat následující parametry :
Stav parametru / formát
zobrazování
Ne/Ano
Neaktivní/Aktivní
Ne/Ano

Parametr
Požadavek na zapnutí směrových světel vlevo
Ovládání směrových světel na levé straně vozidla a přívěsu (1) (2)
Požadavek na zapnutí směrových světel vpravo
Ovládání směrových světel na pravé straně vozidla a přívěsu (1) (2)
Ovládání předních světel do mlhy (1)
Ovládání zadních světel do mlhy vozidla a přívěsu (2)
Požadavek na rozsvícení stropního světla
Ovládání stropních světel a lampiček osvětlení dveřních prahů
Ovládání osvětlení zavazadlového prostoru
Ovládání světel zpětného chodu
Ovládání brzdových světel

Možnost
konfigurace

Neaktivní/Aktivní
Ne
Ne/Ano

Ne/Ano

(1) : Znamená, že do ovládání zasahuje rozvodná jednotka motoru.
(2) : Znamená, že rozvodná jednotka pro přívěs zasahuje do ovládání světel přívěsu.
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OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - SIGNALIZACE
Rozvodná jednotka motoru (BSM)
S pomocí diagnostického přístroje je možno číst / konfigurovat následující parametry :
Stav parametru / formát
zobrazování

Parametr
Ovládání předních světel do mlhy (1)
Ovládání směrových světel na pravé straně vozidla a přívěsu (1) (2)
Ovládání směrových světel na levé straně vozidla a přívěsu (1) (2)
Ovládání zvukového výstražného zařízení (1)
Ovládání potkávacích světel (1)
Ovládání dálkových světel (1)
Ovládání obrysových světel na pravé straně vozidla a přívěsu (1) (2)
Ovládání obrysových světel na levé straně vozidla a přívěsu (1) (2)

Možnost
konfigurace

Neaktivní/Aktivní
Ne/Ano
Neaktivní/Aktivní
Ne/Ano

(1) : Znamená, že do ovládání zasahuje rozvodná jednotka motoru.
(2) : Znamená, že rozvodná jednotka pro přívěs zasahuje do ovládání světel přívěsu.
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Ne

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - SIGNALIZACE
Rozvodná jednotka pro přívěs (BSR)
S pomocí diagnostického přístroje je možno číst / konfigurovat následující parametry :
Stav parametru / formát
zobrazování
Neaktivní/Aktivní
Ne/Ano
Neaktivní/Aktivní
Ne/Ano
Neaktivní/Aktivní

Parametr
Ovládání zadních světel do mlhy vozidla a přívěsu (2)
Požadavek na zapnutí levých směrových světel
Ovládání směrových světel na levé straně vozidla a přívěsu (1) (2)
Požadavek na zapnutí pravých směrových světel
Ovládání směrových světel na pravé straně vozidla a přívěsu (1) (2)
Požadavek na zapnutí výstražných světel
Požadavek na rozsvícení obrysových světel
Ovládání obrysových světel na pravé straně vozidla a přívěsu (1) (2)
Ovládání obrysových světel na levé straně vozidla a přívěsu (1) (2)
Ovládání světel zpětného chodu na vozidle a přívěsu (2)
Ovládání brzdových světel na vozidle a přívěsu (2)

Možnost
konfigurace

Ne
Ne/Ano

(1) : Znamená, že do ovládání zasahuje rozvodná jednotka motoru.
(2) : Znamená, že rozvodná jednotka pro přívěs zasahuje do ovládání světel přívěsu.
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OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - SIGNALIZACE
Počítač snímače deště/světelné intenzity
Bezpředmětné
Test akčního členu
BSM / vnější osvětlení - signalizace
S pomocí diagnostického přístroje je možno provádět následující testy:
Upřesnění k aktivaci (trvání,
Název
Popis
frekvence, cyklus)
Zvukové výstražné zařízení (1)
1s
Ověřit sluchem činnost zvukového výstražného zařízení
Potkávací světla (1)
Dálková světla (1)
Obrysová světla na levé straně vozidla a přívěsu (1) (2)
Obrysová světla na pravé straně vozidla a přívěsu (1)
(2)
9s
Ověřit, že se příslušné žárovky rozsvítí
Směrová světla na levé straně vozidla a přívěsu (1) (2)
(tento test je aktivován třikrát po sobě)
Směrová světla na pravé straně vozidla a přívěsu (1) (2)
Přední světla do mlhy (1)
Zadní světla do mlhy vozidla a přívěsu (2)
Přední stropní světlo a lampičky osvětlení dveřních
prahů
9 s (*)
Ovládání zadních stropních světel
Ověřit změnu intenzity světla zadních stropních světel
(*) ovládání aktivace stropních světel musí proběhnout následovně :
(1) : Znamená, že do ovládání zasahuje rozvodná jednotka motoru.
3 sekundy s požadavkem na svícení stropních světel malou intenzitou
(2) : Znamená, že rozvodná jednotka pro přívěs zasahuje do ovládání světel
3 sekundy s požadavkem na svícení stropních světel s poloviční intenzitou
přívěsu.
3 sekundy s požadavkem na svícení stropních světel plnou intenzitou
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OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - SIGNALIZACE
BSM / vnější osvětlení - signalizace
S pomocí diagnostického přístroje je možno provádět následující testy :
Název

Rozsvícení předních světel do mlhy (1)
Zapnutí směrových světel na pravé straně vozidla
a přívěsu (1) (2)
Zapnutí směrových světel na levé straně vozidla a
přívěsu (1) (2)
Zvukové výstražné zařízení (1)
Rozsvícení potkávacích světel (1)
Rozsvícení dálkových světel (1)
Rozsvícení obrysových světel na pravé straně
vozidla a přívěsu (1) (2)
Rozsvícení obrysových světel na levé straně
vozidla a přívěsu (1) (2)

Upřesnění k aktivaci (trvání,
frekvence, cyklus)

Popis

9s

1s

Ověřit, že se příslušné žárovky rozsvítí
(tento test je aktivován třikrát po sobě)

9s

(1) : Znamená, že do ovládání zasahuje rozvodná jednotka motoru.
(2) : Znamená, že rozvodná jednotka pro přívěs zasahuje do ovládání světel přívěsu.
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OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - SIGNALIZACE
BSR / vnější osvětlení - signalizace
S pomocí diagnostického přístroje je možno provádět následující testy :
Název

Upřesnění k aktivaci (trvání,
frekvence, cyklus)

Popis

Zadní světla do mlhy vozidla a přívěsu (2)
Směrová světla na levé straně vozidla a přívěsu
(1) (2)
Směrová světla na pravé straně vozidla a přívěsu
(1) (2)
Obrysová světla na levé straně vozidla a přívěsu
(1) (2)
Obrysová světla na pravé straně vozidla a přívěsu
(1) (2)
Světla zpětného chodu
Brzdová světla

9s

Ověřit, že se příslušné žárovky rozsvítí
(tento test je aktivován třikrát po sobě)

(1) : Znamená, že do ovládání zasahuje rozvodná jednotka motoru.
(2) : Znamená, že rozvodná jednotka pro přívěs zasahuje do ovládání světel přívěsu.
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OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - SIGNALIZACE
Počítač snímače deště/světelné intenzity
Bezpředmětné
Přeprogramování
Počítač snímače deště a světelné intenzity je možno přeproramovat s pomocí diagnostického přístroje.
Operace k provedení
Nabídka Instalování / Odinstalování rozvodné jednotky pro přívěs
Jednotka tlumeného osvětlení interiéru
Čtení závad
S pomocí diagnostického přístroje je možno číst následující závady:
Závada
Závada napájení
Závada ovládacího tlačítka reostatu
Závada stropního osvětlení

Typ závady

Místní

Závada lampiček osvětlení pod palubní deskou
Závada lampiček osvětlení na dveřních panelech
Závady mohou mít následující chrakteristiky :
absence signálu
koherence
zkrat na kladný pól
zkrat na kostru

přerušený obvod
spodní mez (příliš nízká hodnota)
horní mez (příliš vysoká hodnota)
bez charakteristiky
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OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - SIGNALIZACE
Čtení / konfigurace parametrů
S pomocí diagnostického přístroje je možno číst / konfigurovat následující parametry:
Parametr

Stav parametru / formát zobrazování
Úroveň 1
Úroveň 2
Úroveň 3
Úroveň regulace reostatem
Úroveň 4
Úroveň 5
Úroveň 6
Test akčního členu
S pomocí diagnostického přístroje je možno provádět následující testy:
Název
Osvětlení dveřních panelů
Stropní osvětlení
Osvětlení v palubní desce

Upřesnění k aktivaci (trvání, frekvence, cyklus)

Spustit jednou řízení testu (trvá 5 sekund) a po jeho
skončení spustit test ještě jednou

Osvětlení pod palubní deskou

Možnost konfigurace

Ne

Popis
Ověřit tlumené osvětlení dveřních panelů po
dobu 10 sekund
Ověřit tlumené osvětlení pod palubní deskou
na straně řidiče a spolujezdce po dobu 10
sekund

POZN. : Za účelem ověření správné činnosti tlumeného osvětlení je nutné, aby byly lampičky tlumeného osvětlení před zahájením testu zhasnuty.
Pro jejich zhasnutí zamknout vozidlo s pomocí dálkového ovladače.
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OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - SIGNALIZACE
Přeprogramování
Jednotku tlumeného osvětlení interiéru není možno přeprogramovat.
Operace k provedení
S pomocí diagnostického přístroje se provádějí následující operace:
Prvek
Jednotka tlumeného osvětlení interiéru

Demontáž - montáž
-

Výměna za nový
počítač
-
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Přidání/zrušení

Opětné použití

Bezpředmětné

Bezpředmětné

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : ELEKTRICKY OVLÁDANÁ SEDADLA
Čtení závad
Diagnostickým přístrojem je možno číst následující závady:
Závada
Závada: absence komunikace s jednotkou BSI
Závada: síť CAN
Závada: počítač nekomunikuje po síti CAN
Závada: zablokování spínače zvyšování polohy sedáku
Závada: zablokování spínače snižování polohy sedáku
Závada: zablokování spínače posunu kolejničky dopředu (podélná regulace sedadla)
Závada: zablokování spínače posunu kolejničky dozadu (podélná regulace sedadla)
Závada: zablokování spínače zvyšování polohy sedadla
Závada: zablokování spínače snižování polohy sedadla
Závada: zablokování spínače naklonění opěradla dopředu
Závada: zablokování spínače pro narovníní opěradla
Závada: zablokování tlačítka 1 klávesnice ukládání polohy do paměti
Závada: zablokování tlačítka 2 klávesnice ukládání polohy do paměti
Závada: zablokování tlačítka M klávesnice ukládání polohy do paměti
Závada: zablokování spínače posunu bederních opěr dopředu
Závada: zablokování spínače posunu bederních opěr dozadu
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P-kód
F003
F00A
F00F
F780
F781
F782
F783
F784
F785
F788
F789
F793
F794
F796
F799
F79A

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : ELEKTRICKY OVLÁDANÁ SEDADLA
Čtení závad
Diagnostickým přístrojem je možno číst následující závady:
Závada
Závada: motorek nebo snímač sedáku
Závada: motorek nebo snímač kolejničky podélné regulace
Závada: motorek nebo snímač výškové regulace sedadla
Závada: motorek nebo snímač sklonu opěradla
Závada: motorek nebo snímač vícesměrového motorku
Závada: výstup zvyšování polohy sedáku
Závada: společný výstup pro kolejničku - bederní opěry - sedák
Závada: výstup pro nastavení sklonu opěradla
Závada: výstup zvyšování polohy sedadla
Závada: společný výstup pro sklon opěradla - výškovou regulaci sedadla
Závada: výstup pro posun kolejničky dopředu
Závada: společný výstup pro horizontální bederní opěry
Závada: výstup osvětlení klávesnice pro ukládání poloh do paměti
Závada: výstup kontrolky klávesnice pro ukládání poloh do paměti
Závada: vnitřní závada počítače
Závada: konfigurace
Závada: výkonové relé
Závada: výkonové napájení

P-kód
F79D
F79E
F79F
F7A0
F7A4
F7B8
F7B9
F7BA
F7BB
F7BC
F7BD
F7C7
F7CB
F7CC
F7EA, F7EB, F7EC, F7ED, F7EE
97EF
F7F2
F7F3
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OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : ELEKTRICKY OVLÁDANÁ SEDADLA
Čtení parametrů
Stavy vstupů
Diagnostickým přístrojem je možno číst následující parametry:
Skupina
Ovladače klávesnice pro ukládání poloh do
paměti

Ovladače sedadla

Ovladače opěradla
Ovladače bederních opěr
Různé ovladače

Parametry
Tlačítka klávesnice
Snížení polohy celého sedadla
Zvýšení polohy celého sedadla
Posun sedadla dozadu
Posun sedadla dopředu
Snížení polohy sedáku
Zvýšení polohy sedáku
Náklon opěradla směrem dozadu
Náklon opěradla směrem dopředu
Posun bederních opěr dozadu
Posun bederních opěr dopředu
Konfigurace jednotky s pamětí polohy
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Stavy parametrů
Žádné tlačítko nezvoleno
Aktivováno tlačítko 1
Aktivováno tlačítko 2
Aktivováno tlačítko M

Neaktivní/aktivní

Neaktivní/aktivní
Spolujezdec/řidič

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : ELEKTRICKY OVLÁDANÁ SEDADLA
Polohy sedadla
Diagnostickým přístrojem je možno číst následující parametry:
Skupina
Poloha sedáku

Parametry

Polohy sedadla

Poloha kolejničky (podélná poloha sedadla)

Poloha opěradla
Různé polohy

Poloha výškové regulace sedadla
Poloha opěradla
Horizontální poloha bederních opěr
Předvolené polohy sedadla : paměť 1

Diagnostickým přístrojem je možno číst následující parametry:
Skupina

Parametry

Poloha sedáku
Polohy sedadla

Poloha kolejničky (podélná poloha sedadla)
Poloha výškové regulace sedadla

Poloha opěradla

Poloha opěradla

Různé polohy

Horizontální poloha bederních opěr
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Stavy parametrů
Aktuální poloha sklonu sedáku sedadla
Aktuální poloha kolejničky podélné regulace
sedadla
Aktuální poloha výškové regulace sedadla
Aktuální poloha opěradla sedadla
Aktuální horizontální poloha bederních opěr

Stavy parametrů
Poloha sklonu sedáku sedadla uložená v paměti
1
Poloha kolejničky sedadla uložená v paměti 1
Poloha výškové regulace sedadla uložená v
paměti 1
Poloha sklonu opěradla sedadla uložená v paměti
1
Horizontální poloha bederních opěr uložená v
paměti 1

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : ELEKTRICKY OVLÁDANÁ SEDADLA
Předvolené polohy sedadla : paměť 2
Diagnostickým přístrojem je možno číst následující parametry:
Skupina
Polohy sedadla
Poloha opěradla
Různé polohy

Parametry

Stavy parametrů

Poloha sedáku
Poloha kolejničky (podélná poloha sedadla)
Poloha výškové regulace sedadla
Poloha opěradla

Poloha sklonu sedáku sedadla uložená v paměti 2
Poloha kolejničky sedadla uložená v paměti 2
Poloha výškové regulace sedadla uložená v paměti 2
Poloha sklonu opěradla sedadla uložená v paměti 2
Horizontální poloha bederních opěr uložená v paměti
2

Horizontální poloha bederních opěr
Testy akčních členů

Diagnostickým přístrojem je možno provádět následující testy:
Název
Upřesnění k aktivaci (trvání, frekvence, cyklus)
Zvýšení polohy sedáku sedadla
Snížení polohy sedáku sedadla
Posun koleničky sedadla dopředu
Posun kolejničky sedadla dozadu
Zvýšení polohy celého sedadla
Snížení polohy celého sedadla
Naklonění opěradla směrem dopředu
Zaklonění opěradla směrem dozadu
Posun bederních opěr směrem dopředu
Posun bederních opěr směrem dozadu

Přidružené hlášení

Ověřit posun sedadla
Dočasné řízení po dobu 5 sekund
Ověřit posun opěradla
Ověřit posun bederních opěr
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OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : ELEKTRICKY OVLÁDANÁ SEDADLA
Konfigurace
Diagnostickým přístrojem je možno nakonfigurovat parametr "konfigurace jednotky s pamětí polohy sedadla":
Název
Stav parametru
Definice parametru
Funkce umožňující posun sedáku sedadla
Funkce sedáku sedadla
řidiče nahoru a dolů
Funkce umožňující posun celého sedadla
Funkce výškové regulace sedadla
řidiče nahoru a dolů
Funkce umožňující posun sedadla řidiče
Funkce podélné regulace (kolejničky) sedadla
dopředu a dozadu
Přítomnost snímače sedáku sedadla
Snímač detekce sklonu sedáku sedadla řidiče
Nepřítomen/Přítomen
Snímač detekce polohy výškové regulace
Přítomnost snímače výškové regulace sedadla
sedadla řidiče
Přítomnost snímače podélné regulace
Snímač detekce polohy kolejničky sedadla
(kolejničky) sedadla
řidiče
Snímač detekce polohy opěradla sedadla
Přítomnost snímače sklonu opěradla
řidiče
Funkce umožňující nastavení sklonu opěradla
Funkce nastavení sklonu opěradla
sedadla řidiče dopředu a dozadu
Bez motorku
Funkce umožňující posun bederních opěr
Funkce horizontálního posunu bederních opěr
dopředu a dozadu
Horizontální bederní opěry
Přítomnost snímače horizontálního posunu
Snímač detekce horizontální polohy
Nepřítomen/Přítomen
bederních opěr
bederních opěr
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OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU
Snížení tlaku v pneumatickém okruhu
Při zásahu na pneumatickém okruhu je nutné snížit tlak v okruhu na hodnotu atmosférického tlaku.
POZOR : Vozidlo musí povinně stát koly na zemi.
Snížení tlaku v pneumatickém okruhu se provádí diagnostickým přístrojem a trvá přibližně 3 minuty.
Vyvození tlaku v pneumatickém okruhu
Všeobecně
Cílem tohoto postupu je natlakovat pneumatické pružiny vozidla.
DŮLEŽITÉ : Nestavět vozidlo na kola, dokud není pneumatický okruh jeho odpružení natlakovaný. Jinak hrozí nebezpečí poškození
pružin.
Vyvození tlaku se provádí diagnostickým přístrojem a má několik etap.
Postup je možno přerušit při kterékoli etapě (pracovník může znovu snížit tlak v okruhu prostřednictvím nabídky "snížení tlaku").
Popis postupu vyvození tlaku v pneumatickém okruhu
Naplnění pravé pneumatické pružiny
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OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU
1. etapa :
- dát pravou pneumatickou pružinu do jejího uložení,
- ověřit, že jsou vzduchové hadice mezi vzduchovým kompresorem a pneumatickou pružinou zapojené,
- po potvrzení diagnostický přístroj ovládá plnění pneumatické pružiny po dobu 4 sekund.
2. etapa :
- před potvrzením ověřit polohu pravé pneumatické pružiny,
- po potvrzení diagnostický přístroj ovládá plnění pneumatické pružiny po dobu 4 sekund.
3. etapa :
- diagnostický přístroj dokončí plnění pravé pneumatické pružiny,
- operace trvá : 7 sekund.
Naplnění levé pneumatické pružiny
1. etapa :
- dát levou pneumatickou pružinu do jejího uložení,
- ověřit, že jsou vzduchové hadice mezi vzduchovým kompresorem a pneumatickou pružinou zapojené,
- po potvrzení diagnostický přístroj ovládá plnění pneumatické pružiny po dobu 4 sekund.
2. etapa :
- před potvrzením ověřit polohu levé pneumatické pružiny,
- po potvrzení diagnostický přístroj ovládá plnění pneumatické pružiny po dobu 4 sekund.
3. etapa :
- diagnostický přístroj dokončí plnění levé pneumatické pružiny,
- operace trvá : 7 sekund.
Po skončení této etapy je možno vozidlo postavit zpět na kola.
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OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU
Čtení závad
Diagnostickým přístrojem je možno číst následující závady:
Závada

Typ závady

Napětí akumulátoru
Neprovedené načtení výškových poloh
Neprovedené naprogramování
Neprovedená nebo nesprávná konfigurace
Počítač odpružení
Automatická korekce neutralizovaná na povel
diagnostiky
Tlak v potrubí příliš vysoký nebo příliš nízký
Anomálie - přesun vozidla
Koherence mezi signálem prostředního a
pravého snímače výškové polohy

Místní

Charakteristika
Příliš nízké
Příliš vysoké
Inkoherentní hodnota

Bez charakteristiky

Zkrat na "-"
Zkrat na "+" ; přerušený obvod
Inkoherentní hodnota
Obdržená hodnota není správná

Anomálie ovladače v zavazadlovém prostoru
Signál zadního prostředního snímače výškové
polohy
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OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU
Čtení závad
Diagnostickým přístrojem je možno číst následující závady:
Závada

Typ závady

Napájení snímače výšky vzadu uprostřed

Signál snímače výšky vzadu vpravo

Napájení snímače výšky vzadu vpravo
Místní
Signál snímače tlaku
Napájení snímače tlaku
Napájení snímače teploty
Relé vzduchového kompresoru
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Charakteristika
Zkrat na "-"
Zkrat na "+" ; přerušený obvod
Inkoherentní hodnota
Zkrat na "-"
Zkrat na "+" ; přerušený obvod
Inkoherentní hodnota
Obdržena nesprávná hodnota
Zkrat na "-"
Zkrat na "+" ; přerušený obvod
Inkoherentní hodnota
Zkrat na "-" / přerušený obvod
Zkrat na "+"
Zkrat na "-"
Inkoherentní hodnota
Zkrat na "-"
Zkrat na "+" ; přerušený obvod
Zkrat na "-" / přerušený obvod
Zkrat na "+"
Koherence

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU
Čtení závad
Diagnostickým přístrojem je možno číst následující závady:
Závada

Typ závady

Výtlačný elmag. ventil
Elmag. ventil zásobníku
Místní
Elmag. ventil levé pružiny
Elmag. ventil pravé pružiny
Počítač nekomunikuje
Absence komunikace po síti CAN IS

Charakteristika
Zkrat na "-" / přerušený obvod
Zkrat na "+"
Zkrat na "-" / přerušený obvod
Zkrat na "+"
Zkrat na "-" / přerušený obvod
Zkrat na "+"
Zkrat na "-" / přerušený obvod
Zkrat na "+"
Bez charakteristiky

Komunikace s počítačem vstřikování
Vzdálená
Komunikace s počítačem ESP
Komunikace s jednotkou BSI
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Absence komunikace
Obdržena nesprávná hodnota
Absence komunikace
Obdržena nesprávná hodnota
Absence komunikace
Obdržena nesprávná hodnota

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU
Čtení závad
Diagnostickým přístrojem je možno číst následující závady:
Závada
Komunikace s počítačem elektrické parkovací
brzdy

Typ závady

Vedení probuzení s předstihem (RCD)
Probuzení s předstihem (RCD) : závada
úplného probuzení
Probuzení s předstihem (RCD) : inkoherence
mezi úplným probuzením a elektrickým
signálem

Vzdálená

Charakteristika
Absence komunikace
Obdržena nesprávná hodnota
Zkrat na "-" / přerušený obvod
Zkrat na "+"
Absence komunikace
Obdržena nesprávná hodnota
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OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU
Čtení/konfigurace parametrů
Základní informace
Diagnostickým přístrojem je možno číst/konfigurovat následující parametry:
Parametr
Napětí akumulátoru
Rychlost vozidla
Těsnost vzadu vpravo
Těsnost vzadu vlevo
Průměrná těsnost

Stav parametru/formát zobrazování

Jednotka

xx,x
xxx

V
Km/h

0: vyhovuje / 1: nevyhovuje

Napájení snímačů

Nenačteno
Načteno
Nezdar načtení z důvodu pohybu vozidla
Nezdar načtení z důvodu překročení tolerancí pravým snímačem
Nezdar načtení z důvodu překročení tolerancí levým snímačem
Nezdar načtení z důvodu překročení tolerancí oběma snímači
Automatická korekce
Korekce s pomocí voliče výškové polohy zavazadlového prostoru
Plnění (tlakování)
Neurčeno
0: funkční / 1: vadné

Přední levé dveře

0: zavřené / 1: otevřené

Stav načtení výškových poloh vzadu

Funkční režim systému

Možnost
konfigurace

46

Ne
-

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU
Čtení/konfigurace parametrů
Základní informace
Diagnostickým přístrojem je možno číst/konfigurovat následující parametry:
Parametr
Přední pravé dveře
Zadní levé dveře
Zadní pravé dveře
Zadní výklopné dveře
Brzdový pedál

Stav voliče výšky Zvýšení/Snížení

Tlak odpružení
Teplota vzduchového kompresoru
Stav vzduchového kompresoru
Stav přívodního elmag. ventilu vzadu vlevo
Stav přívodního elmag. ventilu vzadu vpravo
Stav výtlačného elmag. ventilu
Teplota počítače odpružení

Stav elektroniky počítače odpružení

Stav parametru/formát zobrazování

Jednotka

Možnost
konfigurace

0: zavřené / 1: otevřené
0: uvolněný / 1: stlačený
Posun nahoru
Posun dolů
Klidová poloha
Neurčeno
xx,x
+ xxx nebo - xxx
0: neaktivní / 1: aktivní
0: neaktivní / 1: aktivní
+ xxx nebo - xxx
Spánek
Částečné probuzení
Částečné interní probuzení
Přechodný
Úplné probuzení
Úplné probuzení - porucha
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-

Bar
°C
°C

-

Ne

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU
Informace o výškové poloze vozidla
Diagnostickým přístrojem je možno číst/konfigurovat následující parametry:
Parametr
Napětí akumulátoru
Podélná akcelerace
Boční akcelerace
Požadavek vzadu

Výšková poloha karoserie

Výška zdvihu vzadu
Referenční výška vzadu
Výchozí referenční výška vzadu
Výška zdvihu vzadu vpravo
Informace zadního pravého snímače

Stav parametru/formát zobrazování

Jednotka

xx.x

V
M/s²
M/s²
Mm

+ xx.xx nebo - xx.xx
0: správná poloha
1: příliš vysoká poloha
Příliš nízká poloha
Neurčená
Dosažena maximální poloha
Dosažena minimální poloha
Neplatná
+ xx.x nebo - xx.x

-

xxx

Mm

+ xxxxx nebo - xxxxx
xxx

%

48

Možnost
konfigurace

Ne

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU
Informace o výškové poloze vozidla
Diagnostickým přístrojem je možno číst/konfigurovat následující parametry:
Parametr
Výchozí výška zdvihu vzadu vpravo
Aktuální výška zdvihu vzadu pravo
Výška zdvihu vzadu vlevo
Informace zadního levého snímače
Výchozí výška zdvihu vzadu vlevo
Aktuální výška zdvihu vzadu vlevo
Výchozí průměrná výška zdvihu vzadu
Aktuální průměrná výška zdvihu vzadu

Stav parametru/formát zobrazování

Jednotka

+ xxxxx nebo - xxxxx

Mm

xxx

%

+ xxxxx nebo - xxxxx

Mm
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OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU
Konfigurovatelné parametry
Diagnostickým přístrojem je možno číst / konfigurovat následující parametry:
Parametr
Stav parametru
Vozidlo
C4 B58
Počítač ESP
Přítomen / nepřítomen
Elektrická parkovací brzda
Natáčecí světlomety
Volič výšky zav. prostoru Zvýšení/Snížení
Test akčních členů
Diagnostickým přístrojem je možno provádět následující testy:
Upřesnění k aktivaci (trvání, frekvence,
Název
cyklus)
Elmag. ventil pravé pružiny
Elmag. ventil levé pružiny
Výtlač. elmag. ventil
Kompresor
Plnění pravé pružiny
10 sekund
Plnění levé pružiny
Plnění pravé a levé pružiny
Snížení tlaku v pravé pružině
Snížení tlaku v levé pružině
Snížení tlaku v celém okruhu
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Možnost konfigurace
Ano

Popis
Sluchem ověřit jedno cvaknutí elmag.
ventilu
Sluchem ověřit chod kompresoru
Ověřit zvednutí vozidla na pravé straně
Ověřit zvednutí vozidla na levé straně
Ověřit zvednutí vozidla
Ověřit poklesnutí vozidla na pravé straně
Ověřit poklesnutí vozidla na levé straně
Ověřit poklesnutí vozidla

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU
Načtení výškových poloh vozidla
Postup načtení výškových poloh vozidla se provádí :
- při výměně počítače pneumatického odpružení,
- při demontáži/montáži/výměně jednoho nebo obou snímačů výškové polohy karoserie vzadu.
POZN. : Tento postup umožňuje uvést výškové polohy vozidla do vyhovujícího stavu.
Před zahájením postupu provést následující opatření :
- ověřit správný tlak vzduchu v pneumatikách,
- během postupu načítání nesmí být s vozidlem hýbáno,
- ověřit, že je počítač odpružení správně nakonfigurovaný.
Přeprogramování
Počítač odpružení je možno přeprogramovat s pomocí diagnostického přístroje.
Prováděné operace
S pomocí diagnostického přístroje je možno provádět následující operace:
Prvek
Počítač odpružení

Snímač výšky

Demontáž - montáž
Načtení snímačů výšky vozidla systém pneumatického odpružení
Načtení snímačů výšky vozidla systém natáčecích světlometů
(je-li ve výbavě)

Nahrazení novým počítačem

Přidání/zrušení

Opětovné
použití

Konfigurace počítače odpružení
Bezpředmětné
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Bezpředmětné

Bezpředmětné

NÁPLNĚ (v litrech)
Postup vypuštění oleje
Objem olejové náplně je určen podle následujících postupů.
Vypuštění okruhu mazání motoru SAMOSPÁDEM
Vypuštění okruhu mazání motoru VYSÁTÍM
Vozidlo stojí na vodorovném podkladu (ve vysoké poloze, pokud má
Vozidlo stojí na vodorovném podkladu (ve vysoké poloze, pokud má
hydropneumatické odpružení).
hydropneumatické odpružení).
Motor musí být zahřátý (teplota oleje 80 °C).

Motor musí být zahřátý (teplota oleje 80 °C).

Vypustit olejovou vanu samospádem.

Vysát olej z vany přes hrdlo ruční olejové měrky.

Demontovat olejový filtr (doba vypouštění a odkapávání =
přibližně 15 min).

Demontovat olejový filtr.
Nadále vysávat olej z vany (po dobu přibližně 5 min).

Namontovat zpět uzávěr s novým těsněním.
Namontovat nový olejový filtr.
Namontovat nový olejový filtr.
Naplnit motor olejem (viz tabulka objemu olejové náplně).
Naplnit motor olejem (viz tabulka objemu olejové náplně).
Nastartovat motor pro naplnění filtru olejem.
Nastartovat motor pro naplnění filtru olejem.
Vypnout motor (stabilizování po dobu 5 min).
Vypnout motor (stabilizování po dobu 5 min).
POZOR : Před nastartováním motoru vytáhnout koncovku
vysávacího zařízení.
DŮLEŽITÉ : Zkontrolovat vždy hladinu oleje pomocí ruční měrky.
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NÁPLNĚ (v litrech)
Benzin
1.8i 16V

Diesel

2.0i 16V

Identifikační štítek motoru
6FY
RFJ
Typ převodovky
BE4R
MCP
AL4
Vypuštění samospádem s výměnou filtru
5
Rozdíl mezi min. a max. hladinou
Mechanická převodovka
1,9 (*)
1,8
po vypuštění
1,8
Automatická převodovka
5,85
po vypuštění
3
Brzdový okruh
Chladicí okruh
6,5
6,7
Se systémem využívání tepla výfukových plynů
Bez systému využívání tepla výfukových plynů
Nádržka posil. řízení s elektrickým čerpadlem
Palivová nádrž
(*) Převodovka má trvanlivou mazací náplň. Pravidelná kontrola hladiny oleje se neprovádí.
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2.0 16V
HDi
RHR

1.6 16V HDi
9HZ
BE4A

9HY
MCP
3,75

1,9 (*)
1,8

1,8

7,6
6,4
60

5,25

9
8
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Platné normy
Zatřídění motorových olejů těmito uznávanými organizacemi :
S.A.E : Society of Automotive Engineers
API : American Petroleum Institute
ACEA : Association des Constructeurs Européens d'Automobiles
(Sdružení evropských automobilových výrobců)
Normy S.A.E
Tabulka volby stupně viskozity motorového oleje
Volba stupně viskozity motorových olejů, doporučených v závislosti na
klimatických podmínkách země prodeje.
Doporučené stupně viskozity
Stupeň viskozity oleje musí být zvolen v závislosti na typu
klimatických podmínek podle vlevo uvedeného schématu. Například
stupeň 10W 40 lze použít pouze v zemích s mírným podnebím
(od -17 °C do +37 °C) nebo teplým podnebím.
POZNÁMKA : U každé jiné aplikace musí být stupeň zvolen podle
klimatické oblasti dané země.
A : Velmi studené podnebí.
B : Studené podnebí.
C : Mírné podnebí.
D : Teplé podnebí.
E : Velmi teplé podnebí.

E4AP00BD
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Normy ACEA

Zavedení olejů s nízkým obsahem popela (LOW SAPS)

Univerzální oleje pro benzinové a naftové motory, doporučené
koncernem PSA
Význam prvního písmena je beze změny, odpovídá vždy příslušnému
typu motoru :
A = Motory benzinové a dvoupalivové benzin/LPG
B = Motory naftové
U následující číslice došlo ke změně a odpovídá nyní následujícímu
typu oleje :
3 = Vysoce výkonné oleje
4 = Oleje určené pro některé naftové motory s přímým vstřikováním
5 = Velmi vysoce výkonné oleje, umožňující dosáhnout snížení spotřeby
paliva

Oleje « s nízkým obsahem popela » umožňují snížit obsah popela ve
výfukových plynech, čímž přispívají k prodloužení životnosti filtru
pevných částic.
Obsah popela je snížen z 1,3 % u současných olejů na 0,8 % u těchto
nových olejů (maximální přípustné hodnoty).

Příklady :
ACEA A3/B3 : Vysoce výkonný univerzální olej, vhodný rovněž pro
dvoupalivový motor benzin/LPG
ACEA A5/B5 : Velmi vysoce výkonný univerzální olej pro všechny
motory, umožňující dosáhnout úspory paliva
POZOR : Od roku 2004 ACEA vyžaduje univerzální oleje :
A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5. Všechna maziva doporučovaná
koncernem PSA jsou tedy univerzální; již nejsou doporučovány oleje
specifické pro benzinovou nebo naftovou verzi.

POZNÁMKA : LOW SAPS (Sulfated Ash Phosphorus Sulfur –
síranový popel, fosfor, síra).
Nové specifikace ACEA :
C3 : Mírný obsah popela
C2 : Mírný obsah popela a úspora paliva
C1 : Velmi nízký obsah popela a úspora paliva
Olej C2, specifický PSA, splňuje požadavek na snížení obsahu popela v
limitu rozumné ceny a při současném splnění požadavků na úsporu
paliva.
Olej C2 je univerzální energeticky úsporný olej (pro benzinové i
naftové motory), zvláště vhodný pro motory vybavené filtrem pevných
částic.
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Normy API
Význam prvního písmena je beze změny, odpovídá vždy příslušnému
typu motoru :
S = Motory benzinové a dvoupalivové benzin/LPG
C = Naftové motory
Druhé písmeno odpovídá vývojovému stupni oleje
(vzestupné pořadí).
Příklad : norma SL je přísnější než norma SJ a odpovídá vyšší úrovni
výkonnosti.
Kvalita motorových olejů
Oleje pro mazání motorů jsou podle druhu zařazeny do 3 kvalitativních
úrovní :
minerální olej neboli olej úrovně 1 PSA
polosyntetický olej neboli olej úrovně 2 PSA
syntetický olej neboli olej úrovně 3 PSA
DŮLEŽITÉ : Aby byly zachovány výkonové parametry motorů, je
nutno používat vysoce kvalitní oleje : minimálně úroveň 2 PSA
(polosyntetické nebo syntetické oleje).

POZOR : Minerální olej může být používán jen u motoru typu 384F.
POZOR : u vozidel prodávaných počínaje modelovým rokem 1999
(7/98), které se řídí plánem údržby pro normální provozní podmínky, je
nutno používat schválený polosyntetický olej.
Nový olej umožňující snížení spotřeby paliva a emisí škodlivin
Tento olej přispívá k plnění cílů v oblasti úspory pohonných hmot a
snižování emisí škodlivin, který si koncern vytyčil. Týká se zejména
naftových motorů s filtrem pevných částic.
POZNÁMKA : viz Kapitola 8 : omezení použití tohoto oleje.
POZOR : Energeticky úsporný olej 5W30 s omezenou aplikací zejména u motorů HDi s filtrem pevných částic a benzinových motorů
XU10J4RS, EW10J4S, EW12J4, EW10A a EW7A – je postupně
stahován z prodeje.
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Doporučení (pro normální provozní podmínky)
Motory PSA jsou ve výrobě naplněny olejem TOTAL ACTIVA/QUARTZ INEO ECS, jehož vlastnosti umožňují snížit spotřebu paliva a omezit
emise škodlivin.
Dodržovat standardní intervaly výměny :
U vozidel s intervalem údržby 30 000 km (20 000 mil) používat výhradně některý z olejů TOTAL ACTIVA / QUARTZ 7000, 9000 nebo INEO
ECS, případně jiné oleje se zcela rovnocennými charakteristikami. Kvalita těchto olejů je vyšší, než jakou stanovuje norma ACEA A3/B3 nebo
API SL/CF. Nejsou-li k dispozici, je třeba se řídit plánem údržby pro ztížené provozní podmínky.
U naftových motorů s filtrem pevných částic je pro dlouhodobé optimalizování činnosti FAP doporučeno používat olej s nízkým obsahem popela
TOTAL ACTIVA INEO ECS ve Francii a TOTAL QUARTZ INEO ECS mimo Francii
(nebo jiný olej s rovnocennými charakteristikami).
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Francie

Benzinové a naftové
motory

Doporučený olej (*)
ACTIVA INEO ECS
ACTIVA Energy 9000 0W-30
ACTIVA 9000 5W-40
ACTIVA 7000
ACTIVA Diesel 7000 10W40
ACTIVA 5000 15W405 (**)

Popis
Syntetický, ekologický 5W-30
Syntetický 0W-30
Syntetický 5W-40

Norma ACEA
C2 a A5/B5
A3/B4
A3/B4

Normy API

Polosyntetický 10W-40

A3/B3

SL/CF

Minerální 15W40

SL/CF
SL/CF

SL

Ostatní země
Doporučený olej (*)
Popis
QUARTZ INEO ECS
Syntetický, ekologický 5W-30
QUARTZ Energy 9000 0W-30
Syntetický 0W-30
QUARTZ 9000 5W-40
Syntetický 5W-40
Benzinové a naftové
motory
QUARTZ 7000
Polosyntetický 10W-40
QUARTZ Diesel 700010W-40
QUARTZ 5000 15W40 (**)
Minerální 15W40
(*)
: Nebo jakýkoli jiný olej s rovnocennými charakteristikami.
(**)
: Pouze pro motor typu 384F.
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Norma ACEA
C2 a A5/B5
A3/B4
A3/B4
A3/B3

Normy API
SL/CF
SL/CF
SL/CF
SL
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Omezení
POZNÁMKA : zjištění charakteristik motoru.
Při příjmu identifikovat vozidlo podle jeho obchodního označení.
Přečíst schválený typ motoru na identifikačním štítku vozidla : jedná se o 3., 4. a 5. znak.

a : Typ (vozidla).
b : Karoserie.
c : Motor (schválený typ).
Podle schváleného typu motoru a země zásahu zjistit doporučený typ
oleje.
POZOR : Olej kategorie ACEA 5W30 C2
nesmí být používán u motorů vyrobených před modelovým rokem
2000 (7/99)

B1FP06ED
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Typ motoru
EW7J4
EW7A
EW10J4
Typ motoru
EW7J4
EW7A
EW10J4
EW10A
EW10J4S
EW10J4
EW12E4
Typ motoru
ES9A

Motory TU/ET
Označení motoru
6FZ
6FY
RFN-RFM-RFP-RFR
Motory EW
Označení motoru
6FZ
6FY
RFN-RFM-RFP-RFR
RFJ
RFK
3FZ
3FY
Motory ES
Označení motoru
XFU-XFV

Oleje
0W40
ano
ano
ano

5W40
ano
ano
ano

10W40
ano
ano
ano

0W30
ano

5W30
ano

5W30 C2
ano

ano

ano

ano

0W30
ano

5W30
ano

5W30 C2
ano

ano

ano

ano

0W30
ano

5W30
ano

5W30 C2
ano

Oleje
0W40
ano
ano
ano
ano

5W40
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano

10W40
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Oleje

0W40
ano

5W40
ano
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Motory XU
Typ motoru
Označení motoru
XU10J4RS
RFS
Motory TOYOTA
Typ motoru
Označení motoru
384F
CFA
Motory DV
Typ motoru
Označení motoru
DV4TD
8HT-8HZ-8HX
DV4TED4
8HV-8HY
DV6ATED4
9HX
DV6TED4
9HY
DV6TED4/FAP
9HZ

Oleje
0W40

5W40
ano

10W40

0W30

5W30

5W30 C2

0W30
ano

5W30
ano

5W30 C2
ano

0W30
ano
ano
ano
ano

5W30
ano
ano
ano
ano

5W30 C2
ano
ano
ano
ano
ano

Oleje
0W40
ano

5W40
ano

10W40
ano
Oleje

0W40
ano
ano
ano
ano
ano

5W40
ano
ano
ano
ano
ano
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ano
ano
ano
ano
ano

ÚDRŽBA – DOPORUČENÁ MAZIVA V ROCE 2006
Motory DW
Typ motoru
Označení motoru
DW10TD
RHY-RHV-RHU
DW10ATED
RHZ
DW10ATED4
RHW
DW10ATED4/FAP
RHS
DW10ATED4/FAP
RHT-RHM
DW10BTED
RHX
DW10BTED/FAP
RHR-RHL
DW1012BTED4/FAP
4HP-4HR-4HS-4HT
DW12UTED
4HY
DW12TED4/FAP
4HW-4HX
DW8
WJZ
DW8B
WJY-WJX
Motory DT
Typ motoru
Označení motoru
DT17
UHZ
Motory SOFIM
Typ motoru
Označení motoru
F28DT
8140.43S - 8140.23
F28DTGV
8140.43 N

Oleje
0W40
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

5W40
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

10W40
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

0W30
ano
ano
ano

5W30
ano
ano
ano

5W30 C2
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano

ano

ano

ano

ano
ano

ano
ano

0W30

5W30

5W30 C2
ano

0W30
ano
ano

5W30
ano
ano

5W30 C2
ano
ano

Oleje
0W40
ano

5W40
ano

10W40
ano
Oleje

0W40
ano
ano
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Motorové oleje
FRANCIE
Metropolitní Francie

Metropolitní Francie
Nová Kaledonie
Guadeloupe
Saint-Martin
Réunion
Martinique
Guyana
Tahiti
Mauricius
Mayotte

Univerzální olej pro všechny motory, nebalený
TOTAL ACTIVA Normy S.A.E : 10W40
TOTAL ACTIVA
Univerzální oleje pro všechny motory
INEO ECS 5W30 / 9000 Energy 0W30 / 9000 5W40 / 7000 10W40

TOTAL ACTIVA Diesel
Oleje specifické pro naftové motory
7000 10W40

9000 5W40 – 7000 15W50 – 7000 10W40

7000 15W50 – 7000 10W40

INEO ECS 5W30 : Univerzální oleje s nízkým obsahem popela pro všechny motory, umožňující snížit spotřebu paliva a omezit emise škodlivin.
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Motorové oleje
EVROPA
TOTAL QUARTZ
Německo
Rakousko
Belgie
Bosna
Bulharsko

INEO ECS 5W30 / 9000 Energy 0W30 / 9000 5W40 / 7000 10W40

Kypr

INEO ECS 5W30 / 9000 Energy 0W30 / 9000 5W40 / 7000 10W40
7000 15W50

Chorvatsko
Dánsko

INEO ECS 5W30 / 9000 Energy 0W30 / 9000 5W40 / 7000 10W40

Španělsko

INEO ECS 5W30 / 9000 Energy 0W30 / 9000 5W40 / 7000 10W40
7000 15W50

Estonsko
Finsko
Velká Británie

INEO ECS 5W30 / 9000 Energy 0W30 / 9000 5W40 / 7000 10W40

TOTAL QUARTZ Diesel

7000 10W40

INEO ECS 5W30 : Univerzální oleje s nízkým obsahem popela pro všechny motory, umožňující snížit spotřebu paliva a omezit emise škodlivin.
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Motorové oleje
EVROPA
Řecko

TOTAL QUARTZ
INEO ECS 5W30 / 9000 Energy 0W30 / 9000 5W40 / 7000 10W40
7000 15W50

Nizozemsko
Maďarsko
Itálie
Irsko
Island
Lotyšsko
Litva
Makedonie

INEO ECS 5W30 / 9000 Energy 0W30 / 9000 5W40 / 7000 10W40

Malta

INEO ECS 5W30 / 9000 Energy 0W30 / 9000 5W40 / 7000 10W40
7000 15W50

Moldavsko
Norsko

INEO ECS 5W30 / 9000 Energy 0W30 / 9000 5W40 / 7000 10W40

TOTAL QUARTZ Diesel

7000 10W40

INEO ECS 5W30 : Univerzální oleje s nízkým obsahem popela pro všechny motory, umožňující snížit spotřebu paliva a omezit emise škodlivin.
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Motorové oleje
EVROPA
TOTAL QUARTZ
Polsko
Portugalsko
Česká republika

INEO ECS 5W30 / 9000 Energy 0W30 / 9000 5W40 / 7000 10W40

Rumunsko

INEO ECS 5W30 / 9000 Energy 0W30 / 9000 5W40 / 7000 10W40
7000 15W50

Rusko
Slovinsko
Slovensko
Švédsko
Švýcarsko

INEO ECS 5W30 / 9000 Energy 0W30 / 9000 5W40 / 7000 10W40

Turecko

INEO ECS 5W30 / 9000 Energy 0W30 / 9000 5W40 / 7000 10W40
7000 15W50

Ukrajina
Srbsko – Černá Hora

INEO ECS 5W30 / 9000 Energy 0W30 / 9000 5W40 / 7000 10W40

TOTAL QUARTZ Diesel

7000 10W40

INEO ECS 5W30 : Univerzální oleje s nízkým obsahem popela pro všechny motory, umožňující snížit spotřebu paliva a omezit emise škodlivin.
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Motorové oleje
OCEÁNIE
TOTAL QUARTZ
Univerzální oleje pro všechny motory

TOTAL QUARTZ Diesel
Oleje specifické pro naftové motory

Austrálie
INEO ECS 5W30 / 9000 5W40 / 7000 10W40
7000 10W40
Nový Zéland
INEO ECS 5W30 : Univerzální oleje s nízkým obsahem popela pro všechny motory, umožňující snížit spotřebu paliva a omezit emise škodlivin.
Motorové oleje
AFRIKA
TOTAL QUARTZ
TOTAL QUARTZ Diesel
Univerzální oleje pro všechny motory
Oleje specifické pro naftové motory
Alžírsko
Jihoafrická republika
Benin
Burkina
Burundi
9000 5W40 / 7000 10W40 / 7000 15W50 / 5000 15W40 / 5000 20W50
7000 10W40 / 5000 15W40
Kamerun
Středoafrická republika
Kongo
Pobřeží slonoviny
Džibutsko
Egypt
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Motorové oleje
AFRIKA

Eritrea
Etiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinea
Keňa
Madagaskar
Malawi
Mali
Mauritánie
Mosambik
Maroko
Nigérie
Niger
Uganda

TOTAL QUARTZ
Univerzální oleje pro všechny motory

TOTAL QUARTZ Diesel
Oleje specifické pro naftové motory

9000 5W40 / 7000 10W40 / 7000 15W50 / 5000 15W40 / 5000 20W50

7000 10W40 / 5000 15W40
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Motorové oleje
AFRIKA

Rwanda
Somálsko
Senegal
Tunisko
Tanzánie
Čad
Togo
Zambie
Zimbabwe

TOTAL QUARTZ
Univerzální oleje pro všechny motory

TOTAL QUARTZ Diesel
Oleje specifické pro naftové motory

9000 5W40 / 7000 10W40 / 7000 15W50 / 5000 15W40 / 5000 20W50

7000 10W40 / 5000 15W40
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Motorové oleje
JIŽNÍ A STŘEDNÍ AMERIKA

Argentina
Brazílie
Chile
Kuba
Kostarika
Haiti
Jamajka
Mexiko
Paraguay
Portoriko
Uruguay

TOTAL QUARTZ
Univerzální oleje pro všechny motory

TOTAL QUARTZ Diesel
Oleje specifické pro naftové motory

9000 5W40 / 7000 10W40 / 7000 15W50 / 5000 15W40 / 5000 20W50

7000 10W40 / 5000 15W40
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Motorové oleje
JIHOVÝCHODNÍ ASIE

Čína

TOTAL QUARTZ
Univerzální oleje pro všechny motory
INEO ECS 5W30 / 9000 5W40 / 7000 10W40 / 5000 10W40
7000 15W50 / 7000 5W30
INEO ECS 5W30 / 9000 5W40 / 7000 10W40
INEO ECS 5W30 / 9000 5W40 / 7000 15W50

TOTAL QUARTZ Diesel
Oleje specifické pro naftové motory

Jihokorejská republika
Hong-Kong
Indie
9000 5W40 / 7000 15W50
Indonésie
Japonsko
INEO ECS 5W30 / 9000 5W40 / 7000 10W40 / 7000 15W50
Malajsie
7000 10W40 / 5000 15W40
Pákistán
9000 5W40 / 7000 15W50
Filipíny
Singapur
Tchaj-wan
9000 5W40 / 7000 10W40 / 7000 15W 50
Thajsko
9000 5W40 / 7000 15W50
Vietnam
Kambodža
INEO ECS 5W30 : Univerzální oleje s nízkým obsahem popela pro všechny motory, umožňující snížit spotřebu paliva a omezit emise škodlivin.
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Motorové oleje
STŘEDNÍ VÝCHOD
TOTAL QUARTZ
Univerzální oleje pro všechny motory
Saudská Arábie
Bahrajn
Dubai
Spojené Arabské
Emiráty
Írán
Izrael
Jordánsko
Kuvajt
Libanon
Omán
Katar
Sýrie
Jemen

TOTAL QUARTZ Diesel
Oleje specifické pro naftové motory

9000 5W40 / 7000 15W50 / 5000 15W40 / 5000 20W50

9000 5W40 / 7000 10W40 / 7000 10W50 / 5000 15W40 / 5000 20W50
7000 10W40 / 5000 15W40

9000 5W40 / 7000 15W50 / 5000 15W40 / 5000 20W50
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Převodové oleje
Typ převodovky

Země

Mechanická převodovka a řízená manuální převodovka
Akční člen řízené převodovky MCP
Převodovka typu MMT
Převodovka typu MB3

Všechny
země

Automatická převodovka 4HP20 a AL4
Automatická převodovka AM6
Rozdělovací převodovka-zadní rozvodovka
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Typ oleje
TOTAL TRANSMISSION BV 75W80 (obj. č. ND : 9730 A2)
Speciální olej (obj. č. ND : 9736 41)
Speciální olej (obj. č. ND : 9979 A4)
Speciální olej (obj. č. ND : 9730 A8)
TOTAL FLUIDE ATX
TOTAL FLUIDE AT 42
Speciální olej (obj. č. ND : 9730 A6)
Speciální olej (obj. č. ND : 9736 22)
Speciální olej (obj. č. ND : 9980 D4)
TOTAL TRANSMISSION X4 (obj. č. ND : 9730 A7)

ÚDRŽBA – DOPORUČENÁ MAZIVA V ROCE 2006
Olej posilovače řízení
Posilovač řízení
Všechna vozidla až do nezahrnutých modelů CITROËN
C5 a PEUGEOT 307 (vyjma 206 s elektrickým čerpadlem)
Všechna vozidla počínaje modely CITROËN C5 a
PEUGEOT 307 (včetně 206 s elektrickým čerpadlem)

Země
Všechny
země

Typ oleje
TOTAL FLUIDE ATX : speciální olej
(obj. č. ND : 9730 A6)
TOTAL FLUIDE LDS : speciální olej
(obj. č. ND : 9979 A3 nebo 9730 A5)

Země s
chladným
podnebím

Všechna vozidla

TOTAL FLUIDE DA : speciální olej
(obj. č. ND : 9730 A5)

Chladicí kapalina motoru
Země

Všechny země
Brzdová kapalina
Syntetická brzdová kapalina
Země
Všechny země

Obj. č. ND

Balení
2 litry
5 litrů
20 litrů
210 litrů

Brzdová kapalina
Brzdová kapalina : DOT4
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GLYSANTIN G33
9979 70
9979 71
9979 76
9979 77

REVKOGEL 2000
9979 72
9979 73
9979 74
9979 75

Balení
0,5 litru
1 litr
5 litrů

Obj. č. ND CITROËN
9979 05
9979 06
9979 07

ÚDRŽBA – DOPORUČENÁ MAZIVA V ROCE 2006
Hydraulický okruh
Všechny země
Barva
Balení
TOTAL FLUIDE LDS
Oranžová
TOTAL LHM
1 litr
Zelená
TOTAL LHM PLUS Grand Froid
(pro velmi nízké teploty)
POZOR : Olej TOTAL FLUIDE LDS nelze míchat s olejem TOTAL LHM PLUS
Kapalina do ostřikovače skel
Země
Balení
Koncentrovaná kapalina : 250 ml
9980 33
Všechny země
Kapalina připravená k použití : 1 litr
9980 06
Kapalina připravená k použití : 5 litrů
9980 05
Mazací tuk
Země
Typ
TOTAL MULTIS 2
Všechny země
TOTAL PETITS MECANISME (pro malé
mechanismy)
POZNÁMKA : National Lubrificating Grease Institute
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Obj. č. ND CITROËN
9979 A3
9979 A1
9979 A2

Obj. č. ND
ZC 9875 953U
ZC 9875 784U
ZC 9885 077U

9980 56
ZC 9875 279U

Normy NLGI
2

SPOTŘEBA MOTOROVÉHO OLEJE
I / Spotřeba oleje se mění v závislosti na :
- typu motoru,
- stupni záběhu a opotřebení motoru,
- typu používaného oleje,
- provozních podmínkách.
II / Motor může být ZABĚHNUTÝ po najetí :
- 5 000 km v případě BENZINOVÉHO motoru;
- 10 000 km v případě NAFTOVÉHO motoru.
III / U ZABĚHNUTÉHO MOTORU je MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÁ spotřeba oleje:
0,5 litru na 1 000 km v případě BENZINOVÉHO motoru;
1 litr na 1 000 km v případě NAFTOVÉHO motoru.
NEPROVÁDĚT ŽÁDNÉ ÚPRAVY, JESTLIŽE JE SPOTŘEBA POD STANOVENÝM LIMITEM.
IV / HLADINA OLEJE : Při výměně nebo při doplňování oleje NIKDY NEPŘELÍT nad značku MAXIMA na měrce.
Nadbytek oleje by byl rychle spotřebován.
Působil by nepříznivě na účinnost motoru a provozní stav okruhu sání vzduchu a okruhu recirkulace olejových par.

76

CHARAKTERISTIKY MOTORŮ
Benzin

Emisní předpis
Identifikační štítek motoru
Zdvihový objem (cm³)
Vrtání / zdvih
Kompresní poměr
Výkon podle normy ISO nebo EHS
(kW – ot/min)
Výkon podle normy DIN (k - ot/min)
Točivý moment podle normy ISO
nebo EHS
(daN.m – ot/min)

Diesel

1.8i 16V

2.0i 16V

6FY
1749
82,7/81,4
11/1

E4
RFJ
1997
85/88
11/1

92-6000

103-6000

17-3750

20-4000
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1.6 16V HDi

2.0 16V HDi
E3
9HY

9HZ
1560
75/88,3

E4
RHJ
1997
85/88

18/1
80-4000

100-4000

110-4000

136-4000

24-1750

27-2000

KONTROLA KOMPRESNÍCH TLAKŮ MOTORU

Motor
EW7A

6FY

EW10A

RFJ

DV6TED4

9HZ 9HY

DW10BTED4

RHJ

Hodnota tlaku ve válci (*)

Rozdíl tlaku mezi dvěma válci

20 ± 5 bar

5 bar

(*) Hodnota pro NOVÝ motor.
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MOTORU
Motor: 6FY
Charakteristiky
Největší výkon (EHS)
Největší výkon (DIN)
Největší točivý moment (EHS)
Největší točivý moment (DIN)
Emisní předpis
Palivo
Katalyzátor
Vstřikovací systém
Dodavatel
Typ
"a" Schválený typ motoru.
"b" Označení orgánu.
"c" Pořadové výrobní číslo.

B1BPRUED
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92 kW při 6000 ot/min
125 k
17 daN.m při 4000 ot/min
16,5 kgm
L5
Bezolovnatý benzin : 95 OČ
Ano
Vícebodový
MAGNETTI MARELLI
MM6LPB

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MOTORU
Hlava válců, šrouby hlavy válců : 6FY
Těsnění hlavy válců
Vícevrstvé kovové těsnění hlavy.
"d" Označení tloušťky otvorem v místě (4)

: 0,67 ± 0,04 mm.

"e" Zóna označení

: bez.

Dodavatel

: MEILLOR.

Šrouby hlavy válců
POZOR : Nepoužívat znovu šrouby hlavy válců, jejichž délka je větší než 129,5 mm.
"A" délka nových šroubů pod hlavou

B1DP23RD

B1DP1ZZD
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: 127,5 mm.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MOTORU
Vačkové hřídele : 6FY
Vačkové hřídele
Vačkové hřídele jsou označené pomocí následujících značek :
Barevné kroužky
Označení vyražené na konci vačkového hřídele (na straně pohonu rozvodu)
(1) vačkový hřídel sacích
(2) vačkový hřídel
Název
ventilů
výfukových ventilů
Vyznačení charakteristiky
D1309
D1598
zdvihu (v místě "j")
Označení v místě "k"
9633271399
9650756599
Barevné kroužky
(1) Vačkový hřídel sacích ventilů.
(2) Vačkový hřídel výfukových ventilů.
"f" Barevné kroužky (opravářská značka).
"h" Terčík snímače polohy vačkového hřídele.

B1EP1WAD
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Žluté (v místě "g")

UTAHOVACÍ MOMENTY - ZÁVĚSY MOTORU
Motor : 6FY (daN.m)
Pravý závěs motoru

Levý závěs motoru
1
2
3

1 ± 0,1
6,5 ± 0,6
1,9 ± 0,2
3 ± 0,3
6 ± 0,6
5 ± 0,5

12
13

4 ± 0,6
6 ± 0,9

4,5 ± 0,4

Spodní závěs motoru

Zachycovač nárazů
10
11

B1BPS5SD

4
5
6
7
8
9

6 ± 0,6

6 ± 0,6
4 ± 0,4

B1BPS5UD

B1BPS5TD
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B1BPS5VD

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR
Motor : 6FY
Hlava válců (daN.m)

1

2
3

Šroub hlavy válců (*)
1/ Předběžné utažení
2/ Předběžné utažení
Povolení o úhel
Utažení
Dotažení o úhel
Šroub elmag. ventilu ovládání zařízení pro fázový posun
vačkového hřídele sacích ventilů (VVT)
Šroub víka hlavy válců (*)
Předběžné utažení
Utažení

1,5 ± 0,1
5 ± 0,5
360°
2 ± 0,2
285° ± 5°
0,9 ± 0,1
0,5 ± 0,2
1,1 ± 0,1

Pořadí utahování šroubů vík hlavy válců (3).

Pořadí utahování šroubů hlavy válců (1).

POZOR : (*) dodržovat stanovené pořadí utahování

B1BPS57D

B1BPS59D

B1BPS5BD
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UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR

4
5
6
7
8

Motor : 6FY
Hlava válců (daN.m)
Šroub skříní vík ložisek vačkových hřídelů (*)
Předběžné utažení
Utažení
Závrtný šroub kolektoru výfuku
Lambda sonda
Matice kolektoru výfuku
Šroub čidla teploty motoru

Pořadí utahování šroubů skříní vík ložisek vačkových
hřídelů (4).

POZOR : (*) dodržovat stanovené pořadí utahování

B1BPS57D

B1BPS5BD
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0,5
1 ± 0,1
0,6 ± 0,1
4,7 ± 0,5
3,5 ± 0,3
1,7 ± 0,2

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR

9
10
11
12
13
14
15
16

Motor : 6FY
Hlava válců (daN.m)
Šroub vnitřního krytu pohonu rozvodu
Zapalovací svíčka
Matice komory výstupu chladicí kapaliny
Šroub komory výstupu chladicí kapaliny
Závrtný šroub komory výstupu chladicí kapaliny
Matice sacího potrubí
Šroub tělesa škrticí klapky s motorkem
Závrtný šroub sacího potrubí

B1BPS58D
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0,9 ± 0,1
2,7 ± 0,2
1 ± 0,1
0,3 ± 0,1
2,2 ± 0,5
0,8 ± 0,1
0,6 ± 0,2

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR

17
18
19
20

Motor : 6FY
Blok válců (daN.m)
Uzávěr olejového okruhu
Uzávěr chladicího okruhu
Upevnění čerpadla chladicí kapaliny (*)
Předběžné utažení
Utažení
Snímač detonačního spalování (klepání)

Pořadí utahování upevnění čerpadla chlad. kapaliny (19)

POZOR : (*) dodržovat stanovené pořadí utahování

B1BPS5DD

B1BPS5JD
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3 ± 0,4
4 ± 0,8
0,8
1,4 ± 0,1
2 ± 0,5

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR

21

22

23

Motor : 6FY
Blok válců (daN.m)
Šroub víka ojničního ložiska (*)
Předběžné utažení
1 ± 0,1
Utažení
2,3 ± 0,2
Dotažení o úhel
46° ± 5°
Šroub řemenice pohonu příslušenství
Utažení
4 ± 0,4
Dotažení o úhel
40° ± 4°
Šroub setrvačníku (*)
Předběžné utažení
0,8 ± 0,1
Utažení
2 ± 0,2
Dotažení o úhel
23° ± 5°
Pořadí utahování šroubů skříně vík ložisek klikového hřídele (25)

Pořadí utahování šroubů setrvačníku (23)

ATTENTION : (*) respecter l'ordre de serrage

B1BPS5ED

B1BPS5JD

B1BPS5KD
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UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR

24
25

Motor : 6FY
Blok válců (daN.m)
Šroub těsnicí příruby skříně vík ložisek klikového hřídele
Šroub skříně vík ložisek klikového hřídele (*)
Předběžné utažení
Utažení
Dotažení o úhel

POZOR : (*) dodržovat stanovené pořadí utahování

B1BPS5FD
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1 ± 0,1
1 ± 0,1
2 ± 0,2
72° ± 5°

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR
Motor : 6FY
Mazání (daN.m)
26
27
28
29
30
31
32

34

Šroub olejové měrky
Šroub snímače hladiny oleje
Uzávěr vypouštěcího otvoru
Šroub olejové vany
Šroub přepážky omezující pěnění oleje
Tlakový spínač oleje
Šroub držáku olejového filtru
Šroub olejového čerpadla
Předběžné utažení
Utažení
Matice sacího koše oleje

35

Závrtný šroub sacího koše oleje

33

B1BPS5LD

B1BPS5MD
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1 ± 0,2
3,4 ± 0,3
0,8 ± 0,1
1,9 ± 0,4
3 ± 0,3
0,8 ± 0,1
0,7 ± 0,1
0,9 ± 0,1
0,8 ± 0,2
0,6 ± 0,1

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR

36
37
38
39
40

B1BPS5ND

Motor : 6FY
Rozvod (daN.m)
Šroub řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů
Předběžné utažení
Utažení
Šroub řemenice vačkového hřídele sacích ventilů
Předběžné utažení
Utažení
Uzávěr
Šroub napínací kladky
Šroub vodicí kladky
Předběžné utažení
Utažení

B1BPS5PD

90

3 ± 0,5
8,5 ± 0,5
2 ± 0,2
11 ± 1
3,2 ± 0,3
2,1 ± 0,2
1,5 ± 0,1
3,7 ± 0,3

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR

41
42
43
44
45
46
47

B1BPS5QD

Motor : 6FY
Příslušenství (daN.m)
Závrtný šroub držáku příslušenství
Matice držáku příslušenství
Předběžné utažení
Utažení
Zadní šroub alternátoru
Matice výkonového obvodu alternátoru
Přední šroub alternátoru
Šroub automatické napínací kladky
(řemen pohonu příslušenství)
Šroub kompresoru klimatizace

B1BPS5RD

91

0,8 ± 0,1
1 ± 0,1
1,9 ± 0,4
4,9 ± 0,5
1,6 ± 0,2
4,1 ± 0,5
2 ± 0,3
2,4 ± 0,3

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MOTORU
Motor: RFJ
Charakteristiky
Největší výkon (EHS)
103 kW při 6000 ot/min
Největší výkon (DIN)
140 k
Největší točivý moment (EHS)
20 daN.m při 4000 ot/min
Největší točivý moment (DIN)
19,4 kgm
Emisní předpis
L5
Palivo
Bezolovnatý benzin : 95 OČ
Katalyzátor
Ano
Vstřikovací systém
Vícebodový
Dodavatel
MAGNETTI MARELLI
Typ
MM6LPB
"a" Schválený typ motoru.
"b" Označení orgánu.
"c" Pořadové výrobní číslo.

B1BPRUED
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MOTORU
Hlava válců, šrouby hlavy válců : RFJ
Těsnění hlavy válců
Vícevrstvé kovové těsnění hlavy.
"d" Označení tloušťky otvorem v místě (4)

: 0,67 ± 0,04 mm.

"e" Zóna označení

: bez.

Dodavatel

: MEILLOR.

Šrouby hlavy válců
POZOR : Nepoužívat znovu šrouby hlavy válců, jejichž délka je větší než 129,5 mm
"A" délka nových šroubů pod hlavou : 127,5 mm.

B1DP23RD

B1DP1ZZD

93

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MOTORU
Vačkové hřídele : RFJ
Vačkové hřídele
Vačkové hřídele jsou označené pomocí následujících značek :
Barevné kroužky
Označení vyražené na konci vačkového hřídele (na straně pohonu rozvodu)
(1) vačkový hřídel sacích
(2) vačkový hřídel
Název
ventilů
výfukových ventilů
Vyznačení charakteristiky
D1309
D1598
zdvihu (v místě "j")
Označení v místě "k"
9633271399
9650756599
Barevné kroužky
(1) Vačkový hřídel sacích ventilů.
(2) Vačkový hřídel výfukových ventilů.
"f" Barevné kroužky (opravářská značka).
"h" Terčík snímače polohy vačkového hřídele.

B1EP1WAD
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Žluté (v místě "g")

UTAHOVACÍ MOMENTY – ZAVĚŠENÍ MOTORU
Motor : RFJ (daN.m)
Pravý závěs motoru

Levý závěs motoru
1
2
3

4,5 ± 0,4

10
11

6 ± 0,6
4 ± 0,4

4
5
6
7
8
9

6 ± 0,6

1 ± 0,1
6,5 ± 0,6
1,9 ± 0,2
3 ± 0,3
6 ± 0,6
5 ± 0,5

Spodní závěs motoru

B1BPS5SD

B1BPS7AD

B1BPS79D
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UTAHOVACÍ MOMENTY – ZAVĚŠENÍ MOTORU
Motor : RFJ (daN.m)

B1BPS7BD

B1BPS7CD
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Zachycovač nárazů – převodovka typu AL4
12
13

4 ± 0,6
6 ± 0,6

Řízená manuální převodovka typu MCP
14

6 ± 0,6

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR
Motor : RFJ
Hlava válců (daN.m)

5
6
7

Šroub hlavy válců (*)
1/ Předběžné utažení
2/ Předběžné utažení
Povolení o úhel
Utažení
Dotažení o úhel
Šroub elmag. ventilu ovládání zařízení pro fázový posun
vačkového hřídele (VVT)
Závrtný šroub kolektoru výfuku
Lambda sonda
Upevňovací matice kolektoru výfuku

8

Šroub čidla teploty motoru

1

2
Pořadí utahování šroubů hlavy válců

POZOR : (*) dodržovat stanovené pořadí utahování

B1BPS57D

B1BPS59D
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1,5 ± 0,1
5 ± 0,5
360°
2 ± 0,2
285° ± 5°
0,9 ± 0,1
0,6 ± 0,1
4,7 ± 0,5
3,5 ± 0,3
1,7 ± 0,2

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR
Pořadí utahování šroubů víka hlavy válců

3
4

Motor : RFJ
Hlava válců (daN.m)
Šroub víka hlavy válců (*)
Předběžné utažení
Utažení
Šroub skříní vík ložisek vačkových hřídelů (*)
Předběžné utažení
Utažení

Pořadí utahování šroubů skříní vík ložisek

POZOR : (*) dodržovat stanovené pořadí utahování

B1BPS5BD

B1BPS5CD
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0,5 ± 0,2
1,1 ± 0,1
0,5
1 ± 0,1

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR

9
10
11
12
13
14
15
16

Motor : RFJ
Hlava válců (daN.m)
Šroub vnitřního krytu pohonu rozvodu
Zapalovací svíčka
Matice komory výstupu chladicí kapaliny
Šroub komory výstupu chladicí kapaliny
Závrtný šroub komory výstupu chladicí kapaliny
Sací potrubí
Šroub tělesa škrticí klapky s motorkem
Závrtný šroub sacího potrubí

B1BPS58D

99

0,9 ± 0,1
2,7 ± 0,2
1 ± 0,1
0,3 ± 0,1
2,2 ± 0,5
0,8 ± 0,1
6 ± 0,2

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR

17
18
19
20

Motor : RFJ
Blok válců (daN.m)
Uzávěr olejového okruhu
Uzávěr chladicího okruhu
Upevnění čerpadla chladicí kapaliny (*)
Předběžné utažení
Utažení
Snímač detonačního spalování (klepání)

Pořadí utahování upevnění čerpadla chladicí kapaliny

POZOR : (*) dodržovat stanovené pořadí utahování

B1BPS5DD

B1BPS5GD
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3 ± 0,4
4 ± 0,8
0,8
1,4 ± 0,1
2 ± 0,5

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR

21

22
23

Motor : RFJ
Blok válců (daN.m)
Šroub víka ojničního ložiska (*)
Předběžné utažení
Utažení
Dotažení o úhel
Šroub řemenice pohonu příslušenství
Utažení
Dotažení o úhel
Šroub setrvačníku (*)

Pořadí utahování šroubů setrvačníku

POZOR : (*) dodržovat stanovené pořadí utahování

B1BPS5D

B1BPS5JD
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1 ± 0,1
2,3 ± 0,2
46° ± 5°
4 ± 0,4
40° ± 4°
0,8 ± 0,1

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR

24
25

Motor : RFJ
Blok válců (daN.m)
Šroub těsnicí příruby skříně vík ložisek klikového hřídele
Šroub skříně vík ložisek klikového hřídele (*)
Předběžné utažení
Utažení
Dotažení o úhel

Pořadí utahování šroubů skříně vík ložisek

POZOR : (*) dodržovat stanovené pořadí utahování

B1BPS5FD

B1BPS5KD
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1 ± 0,1
1 ± 0,1
2 ± 0,2
72° ± 5°

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR
Motor : RFJ
Mazání (daN.m)

B1BPS5LD

26
27
28
29
30
31
32

Šroub olejové měrky
Šroub čidla hladiny oleje
Uzávěr vypouštěcího otvoru
Šroub olejové vany
Šroub přepážky omezující pěnění oleje
Tlakový spínač oleje
Šroub držáku olejového filtru

1 ± 0,2
1 ± 0,2
3,4 ± 0,3
0,8 ± 0,1
1,9 ± 0,4
3 ± 0,3
0,8 ± 0,1

33

Šroub olejového čerpadla
Předběžné utažení
Utažení

0,7 ± 0,1
0,9 ± 0,1

34
35

Matice sacího koše oleje
Závrtný šroub sacího koše oleje

0,8 ± 0,2
0,6 ± 0,1

B1BPS5MD
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UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR

36
37
38
39
40

B1BPS5ND

Motor : RFJ
Rozvod (daN.m)
Šroub řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů
Předběžné utažení
Utažení
Šroub řemenice vačkového hřídele sacích ventilů
Předběžné utažení
Utažení
Uzávěr
Šroub napínací kladky
Šroub vodicí kladky
Předběžné utažení
Utažení

B1BPS5PD
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3 ± 0,5
8,5 ± 0,5
2 ± 0,2
11 ± 1
3,2 ± 0,3
2,1 ± 0,2
1,5 ± 0,1
3,7 ± 0,3

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR

41
42
43
44
45
46
47

B1BPS5QD

Motor : RFJ
Příslušenství (daN.m)
Závrtný šroub držáku příslušenství
Matice držáku příslušenství
Předběžné utažení
Utažení
Zadní šroub alternátoru
Matice výkonového obvodu alternátoru
Přední šroub alternátoru
Šroub automatické napínací kladky (řemen pohonu
příslušenství)
Šroub kompresoru klimatizace

B1BPS5RD
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0,8 ± 0,1
1 ± 0,1
1,9 ± 0,4
4,9 ± 0,5
1,6 ± 0,2
4,1 ± 0,5
2 ± 0,3
2,4 ± 0,3

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MOTORU
Motory: 9HZ 9HY
Identifikační štítek motoru :
"a" Schválený typ motoru.
"b" Označení orgánu.
"c" Pořadové výrobní číslo.
Charakteristiky
Klikový hřídel vykovaný z oceli s válečkovanými hlavními a klikovými čepy
a s integrovanými protizávažími.
Utěsnění na koncích klikového hřídele zajišťují těsnicí kroužky - v bloku
válců na straně setrvačníku a ve skříni olejového čerpala na straně pohonu
rozvodu.
Ojnice vykované z oceli mají víka ložisek oddělená od paty lomem, ke které
jsou upevněna šrouby, a mají hladké ložiskové pánve.
Ložiskové pánve ve skříni vík nemají výstupek a pánve v bloku válců mají
výstupek.
Hliníkový píst s chladicím kanálkem.

B1BPS34D
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MOTORU
Motory : 9HZ 9HY
Největší výkon (EHS)
Největší výkon (DIN)
Největší točivý moment (EHS)
Největší točivý moment (s dočasným
zvýšením dodávky) (*)
Počet válců
Emisní předpis
Palivo
Katalyzátor

80 kW při 4000 ot/min
110 k při 4000 ot/min
24 daN.m při 1750 ot/min
26,5 daN.m při 1750 ot/min

4
EURO 4
Motorová nafta
Ano
Turbodmychadlo s proměnnou
Turbodmychadlo
geometrií
Dodavatel
GARRET
Tlak přeplňování
1 bar
Vstřikovací systém
Vysokotlaké vstřikování nafty
Dodavatel
BOSCH
Typ
EDC 16C34
Přívodní tlak paliva pro vstřikování
1600 bar
(*) dočasné zvýšení točivého momentu motoru je možné zvýšením
vstřikovaného množství paliva, avšak při dodržení normálně platných limitů
kouřivosti.

B1BPS34D
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MOTORU
Hlava válců : 9HZ 9HY
(1) horní skříň vík ložisek vačkových hřídelů.
(2) hlava válců.
Výška nové hlavy válců : "A" = 124 ± 0,05 mm.
Zvláštnosti :
Materiál : hliníková slitina
4 ventily na válec
Sací potrubí : na straně společné vysokotlaké rampy
vstřikování paliva
Kolektor výfuku : na straně olejového filtru
Sedla a vodítka ventilů : spékaná ocel

B1CP0LTD

Přeběh pístů (mm)

Tloušťka (mm)

0,685 - 0,734
0,533 - 0,634
0,635 - 0,684
0,735 - 0,784
0,785 - 0,886

1,35
1,25
1,30
1,40
1,45

B1DP21MD
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Upevnění hlavy na bloku válců 10 šrouby s
hlavou TORX.
Kolektor výfuku je upevněný 10 závrtnými
šrouby a 10 měděnými maticemi s rozpěrkou.
Přípustná úchylka rovinnosti = 0,05 mm.
Maximální přípustná oprava 0,4 mm.
Těsnění hlavy válců
Kovové vícevrstvé těsnění hlavy válců.
Zvolit těsnění v závislosti na přeběhu pístů.
"d" označení tloušťky.
"e" označení motoru.
Vroubky v místě
Počet vroubků v místě "d"
"e"
(1)
(1 + 2)
3
(1 + 2 + 3)
(1 + 2 + 3 + 4)
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MOTORU
Šrouby hlavy válců : 9HZ 9HY
Délka šroubů pod hlavou "B" musí být menší nebo rovná 149 mm.
Rozvod
Časování rozvodu
Předstih otevření sacího ventilu (AOA)
Zpoždění zavření sacího ventilu (RFA)
Předstih otevření výfukového ventilu (AOE)
Zpoždění zavření výfukového ventilu (RFE)

(3) Vačkový hřídel sacích ventilů.
(4) Vačkový hřídel výfukových ventilů.
"f" zóna označení

B1DP21ND

B1EP1TSD
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16°80'
6°79'
24°84'
12°05'

UTAHOVACÍ MOMENTY – ZAVĚŠENÍ MOTORU
Motory : 9HZ 9HY (daN.m)
Pravý závěs motoru

Táhlo záchytu reakce
1
2
3

4
5
6

6 ± 0,6
5,5 ± 0,4

Zachycovač nárazů - převodovka MCP
7
8

B1BPS6RD

Zachycovač nárazů - převodovka BE4
9
10
11
12
13

6 ± 0,6
4 ± 0,4

B1BPS6TD

B1BPS6SD
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6 ± 0,6
3,9 ± 0,4
5,4 ± 0,8

4 ± 0,6

B1BPS6UD

UTAHOVACÍ MOMENTY – ZAVĚŠENÍ MOTORU
Motory : 9HZ 9HY (daN.m)
Držák převodovky MCP
14
15

6 ± 0,6
1,9 ± 0,3

16

6,5 ± 0,6

17

3 ± 0,3

18

5 ± 0,5

19
20
21
22
23
24

6,5 ± 0,6
1,9 ± 0,3
5 ± 0,5
3 ± 0,3
6 ± 0,6
3 ± 0,3

Držák převodovky BE4

B1BPS6VD B1BPS6WD
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UTAHOVACÍ MOMENTY – MOTOR
Motory : 9HZ 9HY
Hlava válců (daN.m)
1
2
3
4
5

Šroub sacího potrubí (*)
Šroub odlučovače oleje (*)
Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*)
Předběžné utažení
Utažení
Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*)
Předběžné utažení
Utažení
Šroub elmag. ventilu recirkulace výfukových plynů (E.G.R)

1,3 ± 0,2
1,3 ± 0,2
0,5 ± 0,1
1 ± 0,1
0,5 ± 0,1
1 ± 0,1
1 ± 0,1

(*) Pořadí utahování šroubů (1) a (2)
(1) Šrouby sacího potrubí.
(2) Šrouby odlučovače oleje.

(*) Pořadí utahování šroubů (3) a (4)
(3) Šrouby skříní uložení vačkových hřídelů.
(4) Závrtné šrouby skříní uložení vačkových
hřídelů.

B1BPS6PP

B1DP231D

B1DP232D
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UTAHOVACÍ MOMENTY – MOTOR
Motory : 9HZ 9HY
Hlava válců (daN.m)

9

Šroub hlavy válců (*)
Předběžné utažení
Utažení
Dotažení o úhel
Šroub olejového čerpadla
Šroub komory výstupu chladicí kapaliny
Předběžné utažení
Utažení
Matice kolektoru výfuku

10

Závrtný šroub kolektoru výfuku

11

Matice turbodmychadla

12

Matice katalyzátoru

13

Šroub tělesa dvojitého dávkovače

6
7
8

(*) Pořadí utahování šroubů (6)
(6) Šrouby hlavy válců

B1BPS6PP

B1DP1XXD
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2 ± 0,2
4 ± 0,5
260° ± 5°
1,8 ± 0,2
0,3 ± 0,1
0,7 ± 0,1
2,5 ± 0,2
1 ± 0,2
2,6 ± 0,6
2 ± 0,5
0,9 ± 0,2

UTAHOVACÍ MOMENTY – MOTOR
Motory : 9HZ 9HY
Blok válců (daN.m)
Šroub čerpadla chladicí kapaliny (*)
14 Předběžné utažení
Utažení
Ojniční šrouby
15 Předběžné utažení
Dotažení o úhel

1 ± 0,1
130° ± 5°

Šroub dvojitého setrvačníku s tlumením (*)
16 Předběžné utažení
Dotažení o úhel

3 ± 0,3
90° ± 5°

0,5 ± 0,2
0,9 ± 0,1

(*) Pořadí utahování šroubů (14)
(14) Šrouby čerpadla chladicí kapaliny
(*) Pořadí utahování šroubů (16)
(16) Šrouby setrvačníku

B1DP1LKP

B1BPS6QD

B2BP2QJD
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UTAHOVACÍ MOMENTY – MOTOR
Motory : 9HZ 9HY
Blok válců (daN.m)
Šroub vík ložisek
Předběžné utažení
1 ± 0,2
17 Povolení o úhel
180°
3 ± 0,3
Utažení
140° ± 5°
Dotažení o úhel
18 Šroub skříně vík ložisek klikového hřídele (*)
0,8 ± 0,3
Šroub skříně vík ložisek klikového hřídele (*)
0,6 ± 0,2
19 Předběžné utažení
0,8 ± 0,3
Utažení
Šroub řemenice pohonu příslušenství (*)
3,5 ± 0,4
20 Předběžné utažení
190° ± 5°
Dotažení o úhel
Postup utahování :
Předběžně utáhnout 10 šroubů (17)
momentem 1 daN.m (od 1 do 10).
(*) Pořadí utahování šroubů (17), (18) a
Předběžně utáhnout 14 šroubů (19)
(19)
momentem 0,6 daN.m (od 11 do 24).
Utáhnout 2 šrouby (18) momentem 0,8
(17) Upevňovací šrouby vík ložisek
daN.m (uvnitř zvonu setrvačníku).
(šrouby M9).
Povolit šrouby (17) o 180°.
(18) Šrouby skříně vík ložisek klikového
Utáhnout 10 šroubů (17) momentem 3
hřídele (šrouby M6).
daN.m (od 1 do 10).
(19) Šrouby skříně vík ložisek klikového
Utáhnout šrouby (17) o 140° (od 1 do 10).
hřídele (šrouby M6).
Utáhnout 14 šroubů (19) momentem 0,8
daN.m (od 11 do 24).

B1DP1LLD
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UTAHOVACÍ MOMENTY – MOTOR

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Motory : 9HZ 9HY
Mazání (daN.m)
Dutý šroub mazací trubky turbodmychadla
Dutý šroub mazací trubky turbodmychadla
Tlakový spínač oleje
Šroub vodítka olejové měrky
Čidlo hladiny oleje
Trysky pro postřik dna pístů
Víko olejového filtru
Držák olejového filtru
Výměník tepla chladicí kapalina - olej
Uzávěr vypouštěcího otvoru
Sací koš oleje
Olejová vana
Celek olejového čerpadla

B1DP1LMD
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3 ± 0,4
2 ± 0,2
0,8 ± 0,2
2,7 ± 0,4
2 ± 0,5
2,5 ± 0,5
1 ± 0,1
2,5 ± 0,3
1 ± 0,1
1,2 ± 0,1
0,9 ± 0,1

UTAHOVACÍ MOMENTY – MOTOR

34
35
36
37
38

Motory : 9HZ 9HY
Rozvod (daN.m)
Víka ložisek vačkového hřídele
Řemenice vačkového hřídele
Předběžné utažení
Dotažení o úhel
Vodicí kladka rozvodového řemene
Napínací kladka rozvodového řemene
Napínák řetězu vačkového hřídele

B1EP1HQD

117

1 ± 0,1
2 ± 0,2
50° ± 5°
3,7 ± 0,3
2,3 ± 0,2
1 ± 0,1

UTAHOVACÍ MOMENTY – MOTOR

39
40
41
42
43
44
45
46

Motory : 9HZ 9HY
Okruh vstřikování (daN.m)
Přípojka na vstřikovači nafty
Předběžné utažení
Utažení
Matice upevňovací příruby držáku vstřikovače
Předběžné utažení
Dotažení o úhel
Vstřikovací čerpadlo nafty na držáku
Řemenice vstřikovacího čerpadla nafty
Přední držák vysokotlakého čerpadla nafty
Zadní držák vysokotlakého čerpadla nafty
Přípojka na vysokotlakém čerpadle nafty
Předběžné utažení
Utažení
Společná vysokotlaká rampa vstřikování paliva na bloku motoru

2 ± 0,5
2,5 ± 0,3
0,4 ± 0,4
65° ± 5°
2,2 ± 0,2
5 ± 0,5
2 ± 0,3
1 ± 0,1
2 ± 0,5
2,5 ± 0,3
2,2 ± 0,3

Přípojky na společné vysokotlaké rampě vstřikování paliva

47
48

Předběžné utažení
Utažení
Držák palivového filtru

B1HP22SD
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2 ± 0,5
2,5 ± 0,3
0,8 ± 0,2

UTAHOVACÍ MOMENTY – MOTOR

49
50
51
52

Motory : 9HZ 9HY
Příslušenství (daN.m)
Šroub horního držáku alternátoru
Šroub alternátoru
Matice výkonového obvodu alternátoru
Šroub alternátoru

D1AP03UD
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2 ± 0,5
4,9 ± 1,2
1,4 ± 0,2
4,1± 1

UTAHOVACÍ MOMENTY – MOTOR
Verze bez klimatizace

Motory : 9HZ 9HY
Příslušenství (daN.m)
53
54
55
56
57

Šroub alternátoru
Šroub držáku příslušenství
Šroub vodicí kladky
Matice držáku kompresoru klimatizace
Šroub kompresoru klimatizace

Verze s klimatizací

B1BPS73D

B1BPS74D
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4,9 ± 1,2
2 ± 0,5
5,5 ± 0,8
2 ± 0,5
2,4 ± 0,6

UTAHOVACÍ MOMENTY – MOTOR
Motory : 9HZ 9HY
Startér
58

Matice patky startéru

1 ± 0,2

59

Matice napájecího kabelu startéru

1 ± 0,1

60

Matice kabelu buzení startéru

61

Šroub startéru

D1BP014D
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0,5 ± 0,1
2 ± 0,3

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MOTORU
Motor : RHR

(1) Identifikační štítek motoru :

"a" označení orgánu
"b" schválený typ (3 první znaky = kód výrobce)
"c" pořadové výrobní číslo

B1CP0LPD
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MOTORU
Motor: RHR
Největší výkon (EHS)
Největší výkon (DIN)
Největší točivý moment (EHS)
Palivo
Katalyzátor
Vstřikovací systém
Dodavatel
Filtr pevných částic

B1CP0LPD
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100 kW při 4000 ot/min
136 k
32 daN.m při 2000 ot/min
Motorová nafta
Ano
Vysokotlaké vstřikování nafty
SIEMENS SID 803
Ano

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MOTORU
Moteur: RHR
(2) skříň vík ložisek vačkových hřídelů.
(3) hlava válců.
Identifikace hlavy válců : otvor v místě "d" : slepý
otvor = průměr 0,6 mm.
Výška nové hlavy válců : A = 133 ± 0,05 mm.
Přípustná úchylka rovinnosti = 0,03 mm.
Maximální přípustná oprava 0,2 mm.
Hlavy válců s opravenou těsnicí plochou jsou
označené písmenem R, vyraženým v místě "e".

Těsnění hlavy válců
Vícevrstvé kovové těsnění hlavy válců.
Zvolit tloušťku těsnění hlavy podle přeběhu
pístů.
"g" : označení motoru.
"h" : označení tloušťky.

Hlavy válců s převrtanými ložisky vačkových hřídelů
(0,5 mm) jsou označené písmenem v místě "f".
Přeběh pístů
0,55 - 0,60 mm
0,61 - 0,65 mm
0,66 - 0,70 mm
0,71 - 0,75 mm

B1DP213D

Tloušťka stlačeného
těsnění
1,25 ± 0,04 mm
1,30 ± 0,04 mm
1,35 ± 0,04 mm
1,40 ± 0,04 mm

B1DP214D
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Počet otvorů v místě
"g"
1
1
1
1

Počet otvorů v místě
"h"
1
2
3
4

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY MOTORU
Motor: RHR
Rozvod
Časování rozvodu
Předstih otevření sacího ventilu (AOA)
Zpoždění zavření sacího ventilu (RFA)
Předstih otevření výfukového ventilu (AOE)
Zpoždění zavření výfukového ventilu (RFE)
Utažení hlavy válců
DŮLEŽITÉ : Postupovat šroub po šroubu v uvedeném pořadí.
Postup utažení (daN.m)
(pořadí od 1 do 10)
Předběžné utažení
Utažení
Úhlové dotažení

: 2 ± 0,2
: 6 ± 0,6
: 220° ± 5° (max. nadvakrát)

B1DP1XKD
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15°20'
12°11'
23°12'
15°27'

UTAHOVACÍ MOMENTY – ZAVĚŠENÍ MOTORU
Motor : RHR (daN.m)
Pravý závěs motoru

Levý závěs motoru
1
2
3

1 ± 0,1
6,5 ± 0,6
1,9 ± 0,2
3 ± 0,3
6 ± 0,6
5 ± 0,5

12

6 ± 0,6

5,6 ± 0,5

Spodní závěs motoru

Zachycovač nárazů
10
11

B1BPS32D

4
5
6
7
8
9

6 ± 0,6

6 ± 0,6
4 ± 0,4

B1BM016D

B1BM017D
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B1BM015D

UTAHOVACÍ MOMENTY – MOTOR
Motor : RHR (daN.m)
Klikové ústrojí
Upevňovací šroub vík ložisek
Předběžné utažení
Dotažení o úhel
Ojniční matice
Předběžné utažení
Dotažení o úhel
Řemenice pohonu příslušenství
Předběžné utažení
Dotažení o úhel

2,5 ± 0,2
60° ± 0,3°
2 ± 0,2
70° ± 5°
7 ± 0,2
60° ± 5°
Blok válců

Tryska pro postřik dna pístu (renovace)
Olejová vana
Vodicí kladka rozvodového řemene
Napínací kladka rozvodového řemene

1 ± 0,1
1,6 ± 0,2
5,6 ± 0,5
2,1 ± 0,2
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UTAHOVACÍ MOMENTY – MOTOR
Motor : RHR (daN.m)
Hlava válců
Skříň vík ložisek vačkových hřídelů
Kolektor výfuku
Víko hlavy válců - sání
Předběžné utažení
Utažení
Řemenice vačkového hřídele
Předběžné utažení
Dotažení o úhel
Hlava válců
Předběžné utažení
Utažení
Dotažení o úhel

1 ± 0,1
2,5 ± 0,2
0,5 ± 0,1
0,9 ± 0,1
2 ± 0,2
60° ± 2°
2 ± 0,2
6 ± 0,5
220° ± 5°
Setrvačník

Setrvačník
Předběžné utažení
Dotažení o úhel
Mechanismus spojky

2 ± 0,1
66° ± 5°
2 ± 0,2
Mazací okruh

Olejové čerpadlo
Výměník tepla chladicí kapalina - olej
Potrubí mazání turbodmychadla
Na straně motoru
Utažení
Na straně turbodmychadla Utažení

1,6 ± 0,2
2 ± 0,2
4,0 ± 0,4
2,7 ± 0,2
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UTAHOVACÍ MOMENTY – MOTOR
Motor : RHR (daN.m)
Okruh vstřikování nafty
Vstřikovač nafty
Utažení rukou
Utažení
Dotažení o úhel
Vstřikovací čerpadlo
Přípojka na rampě vstřikování nafty
Předběžné utažení
Utažení
Přípojka na vstřikovači nafty
Předběžné utažení
Utažení
Přípojka na naftovém vstřikovacím čerpadle
Předběžné utažení
Utažení

Ano
0,4 ± 0,1
45° ± 5°
2 ± 0,2
2,25 ± 0,2
2,8 ± 0,2
2,25 ± 0,2
2,5 ± 0,2
2,25 ± 0,2
2,5 ± 0,2
Chladicí okruh

Čerpadlo chladicí kapaliny
Komora vstupu chladicí kapaliny
Komora výstupu chladicí kapaliny

1,6 ± 0,2
1,7 ± 0,2
1,8 ± 0,3
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UTAŽENÍ HLAVY VÁLCŮ (daN.m)
BENZINOVÝ motor
Operace prováděné před montáží hlavy válců
Očistit těsnicí plochy schváleným přípravkem CITROËN.
Na těsnicích plochách nepoužívat abrazivní přípravky ani řezné nástroje.
Na těsnicích plochách nesmí být žádné stopy po nárazu ani rýhy.
Závitníkem pročistit závitové otvory šroubů hlavy v bloku válců. Okartáčovat závity šroubů hlavy válců.
Šrouby hlavy válců potřít tukem MOLYKOTE G.RAPIDE PLUS na závitové části a pod hlavou šroubů.
Motory

6FY RFJ
(*)

Utažení
(V pořadí od 1 do 10)
Předběžné utažení
Utažení
Povolení
Utažení
Dotažení o úhel

Poznámka : (*) Následné dotahování hlavy válců po zásahu je zakázáno.

B1DP1XKD
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1,5 ± 0,1
5 ± 0,1
360° ± 2°
2 ± 0,2
285° ± 5°

Šrouby hlavy válců
(Max. délka pro možnost
opětovného použití mm)

129,5

Závitník

UTAŽENÍ HLAVY VÁLCŮ (daN.m)
DIESELOVÝ motor

Operace prováděné před montáží hlavy válců
Očistit těsnicí plochy schváleným přípravkem CITROËN.
Na těsnicích plochách nepoužívat abrazivní přípravky ani řezné nástroje.
Na těsnicích plochách nesmí být žádné stopy po nárazu ani rýhy.
Závitníkem pročistit závitové otvory šroubů hlavy v bloku válců. Okartáčovat závity šroubů hlavy válců.
Šrouby hlavy válců potřít tukem MOLYKOTE G.RAPIDE PLUS na závitové části a pod hlavou šroubů.
Motory

9HZ 9HY

Utažení
(V pořadí od 1 do 10)

Předběžné utažení
Utažení
Dotažení o úhel

Šrouby hlavy válců
(Max. délka pro možnost
opětovného použití mm)

2 ± 0,2
4 ± 0,5
260° ± 5°

11x150
149

RHR

Předběžné utažení
Utažení
Dotažení o úhel

Poznámka : (*) Následné dotahování hlavy válců po zásahu je zakázáno.

B1DP1XKD
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2 ± 0,2
6 ± 0,5
220° ± 5°

Závitník

PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM
Ð 4099-T (C.TRONIC 105)

Í

Přístroj

B1EP135D
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Î

4122-T (C.TRONIC 105.5) Ð

ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Benzin
EW
7

Diesel
10

DV
6
TED4

DW
10
BTED4

2.0i 16V

1.6 16V HDi

2.0 16V HDi

A
1.8i 16V
Ident. štítek motoru

6FY

RFJ

FAP
9HZ

C4 Picasso

X

X

X
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Bez FAP
9HY

FAP
RHR

X

X

ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Benzinové a dieselové motory

PŘÍSTROJ
Přístroj pro měření napnutí řemenů : 4122 - T. (C.TRONIC 105.5)
POZOR : V případě použití přístroje 4099-T (C.TRONIC 105)
DŮLEŽITÉ :
- Před montáží řemenů pohonu příslušenství ověřit :
1/ Že se kladka(y) otáčí volně (bez vůle a zadrhávání).
2/ Že je řemen správně nasazen v drážkách jednotlivých řemenic.
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ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Motory : 6FY RFJ
Nářadí
[1] Přípravek na stlačení dynamické napínací kladky
[2] Páka na stlačení dynamické napínací kladky

: (-).0189.W
: (-).0188.Z

DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu.
Demontáž
Demontovat ozdobný kryt motoru.
Nasadit páku [2] opatřenou přípravkem [1] (do výřezu v místě "a").
Působením na napínací kladku uvolnit řemen pohonu příslušenství; s pomocí přípravků
[1], [2].
Sejmout řemen pohonu příslušenství.
POZOR : ověřit, že se napínací kladka volně otáčí (bez vůle a zadrhávání).

B1CP0M7D
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ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Motory : 6FY RFJ
Montáž
V případě demontáže napínací kladky řemene pohonu příslušenství :
utáhnout šrouby momentem
: 2 ± 0,3 daN.m
Nasadit řemen pohonu příslušenství (nový) (dodržet následující pořadí) :
- řemenice pohonu příslušenství (3),
- řemenice kompresoru klimatizace (2),
- řemenice alternátoru (1).
POZOR : dbát, aby byl řemen správně nasazen v drážkách jednotlivých řemenic.
Napnout napínací kladku; s pomocí přípravků [1], [2] (ve výřezu "a").
Umístit řemen pohonu příslušenství pod napínací kladku (4).
Uvolnit napínací kladku.
Odklidit přípravky [1], [2].
Kontrola napnutí řemene pohonu příslušenství
Ověřit napnutí řemene pohonu příslušenství :
Nový řemen
Řemen, který je nutno vyměnit
Namontovat zpět ozdobný kryt motoru.

B1CP0M8D

B1BPS8RD
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: značka "b" v úrovni značky "c".
: značka "b" v úrovni značky "d".

ELASTICKÝ ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Motory : 9HZ 9HY
Nářadí
[1] Přípravek na montáž elastického řemene pohonu příslušenství
[2] Spona pro přidržení elastického řemene pohonu příslušenství
[3] Přípravek na demontáž elastického řemene pohonu příslušenství

: (-).0194/3-A
: (-).0194/3-C
: (-) 0194/3-D

S kompresorem klimatizace
Demontáž
POZOR : Po vypnutí zapalování vyčkat před odpojením akumulátoru 15 minut, aby bylo zaručeno uložení načtených hodnot do paměti počítačů.
Odpojit akumulátor.
Zvednout a zajistit vozidlo, kola jsou vyvěšená.
Demontovat :
ochranný kryt pod motorem (viz příslušná operace),
přední pravé kolo,
přední pravý kryt proti nečistotám (viz příslušná operace).
POZOR : Pro možnost pozdějšího opětovného použití demontovaného řemene je nutno, aby měl motor před demontáží řemene teplotu prostředí
(nižší než 30°C). Jinak vyměnit elastický řemen pohonu příslušenství za nový.
POZN. : Demontáž u zahřátého motoru způsobí neviditelné nevratné poškození řemene pohonu příslušenství.
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ELASTICKÝ ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Motory : 9HZ 9HY
Odpojit snímač otáček motoru (1) a odsunout jej.
Uvolnit z upevnění potrubí (3) chladicího okruhu a odsunout jej.
POZOR : Označit směr otáčení elastického řemene pohonu příslušenství (2), jestliže má být
znovu použit (před demontáží).
POZOR : V případě výměny přeříznout a sejmout elastický řemen pohonu příslušenství,
Umístit přípravek [3] na řemenici (4) klikového hřídele, přitom jej vystředit v podlouhlém otvoru
odlitku.
Utáhnout křídlatou matici v místě "a".

B1BP3F3D

B1BPS00D
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ELASTICKÝ ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Motory : 9HZ 9HY

Otáčet ve směru hodinových ručiček řemenicí (4) klikového hřídele za šroub (5) až do úplné
demontáže řemene pohonu příslušenství (2) a následně až do uvolnění přípravku [3].
POZOR : Po uvolnění přípravku [3] přestat otáčet řemenicí (4) klikového hřídele, aby se
přípravek [3] nedostal do střetu s krytem pohonu rozvodu (6).
Demontovat :
- elastický řemen pohonu příslušenství (2),
- přípravek [3].

B1BPS01D

B1BPS02D
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ELASTICKÝ ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Motory : 9HZ 9HY
Montáž
Umístit přípravek [1] na řemenici (4) klikového hřídele, přitom jej vystředit v podlouhlém
otvoru odlitku.
POZOR : Při utahování zachovat rovnoběžnost mezi plochami 2 dílů přípravku [1].
Utáhnout křídlatou matici v místě "a".
Utáhnout šroub v místě "b", aby se přípravek [1] nezkroutil při montáži elastického řemene
pohonu příslušenství (2).
Poznámka : Nerovnoběžnost ploch by měla za následek špatnou polohu elastického řemene
pohonu příslušenství v drážkách řemenice klikového hřídele, řemenice alternátoru nebo
řemenice kompresoru klimatizace. Poškození elastického řemene pohonu příslušenství způsobí
vždy po několika málo kilometrech jeho kompletní zničení.

B1EP1W8D

B1EP1SYD
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ELASTICKÝ ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Motory : 9HZ 9HY

POZOR : Ověřit polohu přípravku [2] a jeho opření v místě "d" na držáku kompresoru
klimatizace.
Umístit :
Elastický řemen pohonu příslušenství (2) na řemenici (9) alternátoru a řemenici (7) kompresoru
klimatizace.
Přípravek [2] na vodicí kladku (8) a sevřít jím elastický řemen (2).
Utáhnout šroub "c" tak, aby se zasunul do otvoru v hlavě upevňovacího šroubu vodicí kladky
(8).
POZOR : Dbát na to, aby byl elastický řemen pohonu příslušenství (2) správně nasazen v
drážkách řemenice (4) klikového hřídele, alternátoru a kompresoru klimatizace.

B1BPS03D

B1BPS04D
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ELASTICKÝ ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Motory : 9HZ 9HY

Otáčet ve směru hodinových ručiček řemenicí (5) klikového hřídele za šroub (2) až do
kompletního namontování elastického řemene pohonu příslušenství (4) na řemenici klikového
hřídele a do uvolnění přípravku [1].
Demontovat přípravky [1] a [2].
Otočit dvakrát klikovým hřídelem ve směru pohybu hodinových ručiček pro zaručení
správné polohy elastického řemenu pohonu příslušenství (2) na vodicí kladce (8).
Pokračovat v montážních operacích v obráceném pořadí úkonů než při demontáži.
Znovu připojit akumulátor.
POZOR : Provést operace nařízené po opětovném připojení akumulátoru
(viz příslušná operace).

B1BPS03D

B1BPS04D
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ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Motor : RHR
Nářadí
[1] Páka pro stlačení dynamického napínáku
[2] Tyčka Ø 4 mm

: (-).0188.Z
: (-).0188.Q1

DŮLEŽITÉ : dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu.
Demontáž
Demontovat přední pravé kolo, ochranný kryt pod motorem a přední pravý kryt proti nečistotám.
POZOR : při montáži již použitého řemene pohonu příslušenství je nutno respektovat směr jeho
montáže, označený při demontáži.
Stlačit dynamickou napínací kladku (1) otáčením v místě "b" (proti směru hodinových ručiček)
s pomocí páky [1].
Zajistit tyčkou [2] v místě "a".
DŮLEŽITÉ : ověřit, že se kladka (1) volně otáčí (bez vůle a zadrhávání).
Sejmout řemen pohonu příslušenství (2).
Montáž
Nasadit řemen pohonu příslušenství (2).
DŮLEŽITÉ : dbát, aby byl řemen správně umístěn v drážkách jednotlivých řemenic.
Stlačit dynamickou napínací kladku (1) otáčením v místě "b" s pomocí páky [1].
Vyjmout tyčku [2] z místa "a".
Namontovat zpět přední pravý kryt proti nečistotám, ochranný kryt pod motor a přední pravé
kolo.

B1BPS1GD

B1BPS25D
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PŘEVODNÍ TABULKA PRO NAPÍNÁNÍ ŘEMENE V JEDNOTKÁCH SEEM
Ð 4099-T (C.TRONIC 105)

Í

Přístroje

B1EP135D
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Î

4122-T (C.TRONIC 105.5) Ð

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU
Benzin
EW
7

Diesel
10

A
1.8i 16V

2.0i 16V

Ident. štítek motoru

6FY

RFJ

FAP
9HZ

C4 Picasso

X

X

X
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DV
6
TED4

DW
10
BTED4

1.6 16V HDi

2.0 16V HDi
Bez FAP
9HY

FAP
RHR

X

X

DOPORUČENÍ : ROZVODOVÝ ŘEMEN
Všechny typy motorů

Doporučení

DŮLEŽITÉ : Po každé demontáži rozvodového řemene vždy vyměnit :
rozvodový řemen,
upevňovací matici napínací kladky.
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KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 6FY RFJ
Nářadí
[1] Zajišť. přípravek pro řemenici vačkového hřídele
[2] Přípravek pro zajištění klikového hřídele
DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu.
Demontáž
Zvednout a zajistit vozidlo, kola jsou vyvěšená.
Odpojit akumulátor.
Demontovat mřížku vzduchového kanálu (viz příslušná operace).
Odsunout nádržku brzdové kapaliny (3).
Demontovat :
- držák mřížky vzduchového kanálu (1),
- víko rozvodné jednotky motoru (2).
Opatrně uvolnit z upevnění a demontovat zvukovou izolaci (4).
Demontovat :
- ozdobný kryt motoru,
- přední pravé kolo,
- přední pravý kryt proti nečistotám (viz příslušná operace).

B1BPS4QD

B1BPS4RD
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: (-).0194.A
: (-).0189.R

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 6FY RFJ
"A" : Zajištění u řízené manuální převodovky.
"B" : Zajištění u automatické převodovky.
Otáčet motorem za šroub řemenice klikového hřídele až do dosažení polohy pro zajištění.
Zajistit klikový hřídel přípravkem [2].
Uvolnit držák svazku od závěsné patky.
S pomocí dílenského jeřábu zavěsit motor.
Demontovat :
- pravý závěs motoru,
- horní kryt pohonu rozvodu.
Zajistit řemenice vačkových hřídelů tyčkami [1].
POZNÁMKA : tyčky musí být možno zasunout bez úsilí.
POZOR : je-li zasunutí tyček obtížné, provést operace montáže a napnutí rozvodového řemene
(viz příslušná operace).

B1BPS4TD

B1EP1UUD
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KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 6FY RFJ
Montáž
Vytáhnout tyčky [1].
Namontovat :
- horní kryt pohonu rozvodu,
- pravý závěs motoru.
Vyjmout zajišťovací přípravek [2].
Namontovat :
- přední pravý kryt proti nečistotám (viz příslušná operace),
- přední pravé kolo,
- ozdobný kryt motoru,
- zvukovou izolaci (4),
- víko rozvodné jednotky motoru (2),
- držák mřížky vzduchového kanálu (1),
- nádržku brzdové kapaliny (3),
- mřížku vzduchového kanálu (viz příslušná operace).
Znovu připojit akumulátor.
POZOR : provést operace nařízené po opětovném připojení akumulátoru
(viz příslušná operace).

B1BPS4TD

B1EP1UUD
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NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 6FY RFJ
Nářadí
[1] Tyčky na zajištění vačk. hřídele
[2] Přípravek na zajištění klikového hřídele
[3] Spona na přidržení rozvodového řemene
[4] Adaptér pro úhlové dotahování
[5] Přípravek na znehybnění náboje
[5a]
[5b]
Demontáž
Zvednout a zajistit vozidlo, kola vyvěšená.
Odpojit akumulátor.
Demontovat mřížku vzduchového kanálu (viz příslušná operace).
Odsunout nádržku brzdové kapaliny (3).
Demontovat :
- držák mřížky vzduchového kanálu (1),
- víko rozvodné jednotky motoru (2).

B1BPS4QD
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: (-).0194.A
: (-).0189.R
: (-).0189.K
: 4069-T
: (-).0189.S
: (-).0189.S1
: (-).0189.S2

NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 6FY RFJ
Opatrně uvolnit z upevnění a demontovat zvukovou izolaci (4).
Demontovat :
- ozdobný kryt motoru,
- řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace),
- přední pravé kolo,
- přední pravý kryt proti nečistotám (viz příslušná operace),
- držák svazku na závěsné patce.
Přidržet motor pomocí dílenského jeřábu.
Demontovat pravý závěs motoru.
Demontovat horní kryt pohonu rozvodu (5).
Otočit motorem za šroub (7) řemenice klikového hřídele (6) až do dosažení polohy pro zajištění.

B1BPS4RD

B1BPS4SD
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NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 6FY RFJ
"A" : Zajištění u řízené manuální převodovky.
"B" : Zajištění u automatické převodovky.
Zajistit klikový hřídel přípravkem [2].
Zajistit řemenice vačkových hřídelů (9) a (10) s pomocí tyček [1].
POZOR : nikdy nedemontovat řemenici klikového hřídele (6), aniž by byly zajištěné klikový
hřídel a vačkové hřídele.
Demontovat :
- šroub (7),
- řemenici klikového hřídele (6),
- spodní kryt pohonu rozvodu (8).
Povolit šroub (13) napínací kladky (12).
Otočit napínací kladkou (12) ve směru hodinových ručiček.
Sejmout rozvodový řemen (11).

B1BPS4TD

B1EP1U3D
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NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 6FY RFJ
Montáž
Otočit napínací kladku (12) s pomocí přípravku [5a] tak, aby se dostala až za výřez "b".
Nasadit přípravek [5b] pro zablokování ukazatele "a" a sejmout přípravek [5a].
Ověřit, že se kladky a rovněž čerpadlo chladicí kapaliny (16) volně otáčejí
(bez vůle a zadrhávání).
Zkontrolovat také, že kladky nejsou hlučné a/nebo potřísněné tukem.
Ověřit rovněž stav povrchových ploch těchto kladek.
Zkontrolovat těsnost těsnicích kroužků v místě olejového čerpadla a vačkových hřídelů.
POZNÁMKA : ověřit přítomnost pera (15).
Nasadit rozvodový řemen (11) na řemenici klikového hřídele (6) (nový řemen).
Přichytit rozvodový řemen (11) sponou [3].

B1EP1U4D

B1EP1U5D
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NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 6FY RFJ
Montáž (pokračování)
Nasadit rozvodový řemen (11) na jednotlivé prvky při dodržení následujícího pořadí : vodicí
kladka (14), řemenice vačkového hřídele sacích ventilů (10), řemenice vačkového hřídele
výfukových ventilů (9), čerpadlo chladicí kapaliny (16) a napínací kladka (12).
POZNÁMKA : dbát, aby řemen (11) co možná nejvíce lícoval s vnější plochou jednotlivých
řemenic a kladek.
Sejmout přípravek [3] a [1] z řemenice vačkového hřídele výfukových ventilů a přípravek [5b] z
napínací kladky (12).
POZN. : ponechat na místě tyčku [1] zajišťující řemenici vačkového hřídele sacích ventilů.
Vyčistit závitový otvor pro šroub (7) řemenice klikového hřídele v klikovém hřídeli závitníkem
14 x 150 mm.
Namontovat spodní kryt pohonu rozvodu (8) a řemenici klikového hřídele (6).

B1EP1U4D

B1EP1U5D
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NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 6FY RFJ
Montážní napnutí rozvodového řemene
Otočit napínací kladkou (12) proti směru hodinových ručiček s pomocí klíče na vnitřní
šestihrany, nasazeného v místě "c".
Nastavit ukazatel "a" do polohy "d".
Utáhnout šroub (13).
POZOR : Během utahování upevnění se napínací kladka nesmí otočit. Jinak je nutno zopakovat
operaci napínání rozvodového řemene.
Sejmout přípravky [1], [2].
Otočit desetkrát klikovým hřídelem ve směru otáčení motoru.
POZOR : Klikovým hřídelem nikdy neotáčet v protisměru (nevracet se zpět). Na řemen nesmí
působit žádná vnější síla.
Zajistit :
- klikový hřídel přípravkem [2],
- řemenici vačkového hřídele sacích ventilů tyčkou [1].
Nelze-li provést zajištění, zopakovat montážní operace od začátku.

B1EP1U6D

B1EP1U7D
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NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 6FY RFJ
Napnutí rozvodového řemene
Povolit šroub (7) řemenice klikového hřídele (6) a šroub (13) napínací kladky, přitom přidržovat
kladku v dané poloze s pomocí klíče na vnitřní šestihrany.
Otočit napínací kladkou tak, aby se ukazatel "a" dostal do výřezu "e" (ve směru hodinových
ručiček).
POZOR : ukazatel "a" nesmí přesahovat za výřez "e". Jinak je nutno zopakovat operaci
napnutí rozvodového řemene.
Utáhnout šroub (13).
POZOR : napínací kladka se během utahování jejího upevnění nesmí otočit. Jinak je nutno
zopakovat operaci napínání rozvodového řemene.
Namontovat nový šroub (7) rozvodové řemenice.
Utáhnout šroub rozvodové řemenice s pomocí přípravku [4].
Postup utažení šroubu (7) (daN.m) :
Utažení
Dotažení o úhel
Sejmout přípravky [1], [2].

B1EP1U7D
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: 4 ± 0,4
: 40° ± 4°

NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 6FY RFJ
Kontrola
Dvakrát otočit klikovým hřídelem ve směru otáčení motoru.
POZOR : Klikovým hřídelem nikdy neotáčet v protisměru (nevracet se zpět). Na řemen nesmí
působit žádná vnější síla.
Zajistit řemenici vačkového hřídele sacích ventilů tyčkou [1].
Pokud není poloha ukazatele "a" správná, provést znovu operaci napínání rozvodového řemene.
Vyjmout tyčku [1].
Montáž (pokračování)
Namontovat horní kryt pohonu rozvodu (5) a pravý závěs motoru.
Namontovat řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace), ozdobný kryt motoru,
zvukovou izolaci (4), víko rozvodné jednotky motoru (2), držák mřížky vzduchového kanálu (1)
a mřížku vzduchového kanálu (viz příslušná operace).
Znovu připojit akumulátor.
POZOR : Provést operace nařízené po opětovném připojení akumulátoru
(viz příslušná operace).

B1EP1U7D
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KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 9HZ 9HY
Nářadí
[1] Tyčka na zajištění setrvačníku
[2] Tyčka na zajištění vačkového hřídele
[3] Tyčka na zajištění klikového hřídele
[4] Tyčka na zajištění řemenice vysokotlak.
palivového čerpadla
[5] Sada zátek

: (-).0194.C
: (-).0194.B
: (-).0194.A
: (-).0194.A
: (-).0188.T

DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, specifické pro motory s přímým
vysokotlakým vstřikováním nafty (HDi).
Demontáž
Umístit vozidlo na zvedák.
Odpojit akumulátor.
Demontovat ozdobný kryt motoru.
Odpojit a oddálit trubky (1) v místě "a", zaslepit zátkami [5].
Demontovat :
- přední pravé kolo,
- přední pravý kryt proti nečistotám (viz příslušná operace),
- řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace).

B1EP1UMD
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KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 9HZ 9HY
Demontovat spojovací přední trubku výfuku (viz příslušná operace).
Umístit zajišťovací tyčku setrvačníku [1] do zajišťovacího otvoru ve skříni vík ložisek klikového
hřídele.
Otáčet motorem v normálním směru otáčení, dokud se tyčka [1] nezasune do zajištovacího
otvoru.
Odsunout elektrický svazek (5).
Demontovat horní kryt pohonu rozvoudu (4), šroub (6), řemenici (2) a spodní kryt pohonu
rozvodu (3).
Namontovat zpět šroub (6).
Vyjmout tyčku [1].
Kontrola
Vizuální kontroly
POZOR : provést níže uvedené kontroly.
Ověřit, že na rozvodovém řemenu nejsou praskliny a olejové skvrny.
Ověřit absenci stop po úniku oleje (těsnicí kroužky klikového a vačkového hřídele).
Ověřit, že nedochází k úniku chladicí kapaliny (čerpadlo chl. kap.).
Ověřit, že není dráha terčíku snímače otáček motoru poškozená nebo poškrábaná.
Vyměnit vadné díly.

B1EP1UED

B1EP1UND
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KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 9HZ 9HY
Kontrola
POZOR : magnetická dráha nesmí vykazovat žádné známky poškození a nesmí se k ní přiblížit
žádný magnet. Jinak je nutno vyměnit řemenici klikového hřídele.
Otočit ve směru hodinových ručiček šestkrát klikovým hřídelem za šroub (6).
POZOR : nikdy neotáčet v protisměru (nevracet se zpět).
Zajistit klikový hřídel tyčkou [3].
Zajistit vačkový hřídel tyčkou [2] (tyčku naolejovat).
Zajistit hnací řemenici vysokotlakého palivového čerpadla s pomocí tyčky [4]
(tyčku naolejovat).
POZOR : jestliže nelze zajistit vačkový hřídel, ověřit, že posun mezi otvorem v řemenici
vačkového hřídele a zajišťovacím otvorem není větší než 1 mm. Je-li větší, je nutno znovu
provést operaci montáže rozvodového řemene (viz příslušná operace).
Ověřit polohu ukazatele (7).
POZN. : ukazatel (7) dynamické napínací kladky musí být ve středu mezery "b".
POZOR : není-li tomu tak, provést znovu operaci napínání rozvodového řemene (viz příslušná
operace).
Vyjmout přípravky [2], [3] a [4].

B1EP1UPD

B1EP1UQD
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KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 9HZ 9HY
Montáž
Znovu nasadit tyčku [1].
Demontovat šroub (6).
POZOR : Šroub (6) vždy vyměnit.
Namontovat spodní kryt pohonu rozvodu (3), řemenici (2), nový šroub (6).
Postup utažení šroubu (6) :
Předběžné utažení
: 3,4 ± 0,4 daN.m
Dotažení o úhel
: 190° ± 5°
POZOR : Zkontrolovat, že když je úhel dosažen, je utahovací moment šroubu v rozmezí: 8 až
16 daN.m.
Vyjmout tyčku [1].
Namontovat horní kryt pohonu rozvodu (4) a elektrický svazek (5).
POZN. : Použít nové plastové upevňovací pásky.
Pokračovat v montážních operacích v opačném pořadí úkonů než při demontáži.
Znovu připojit akumulátor.
POZOR : Provést operace nařízené po opětovném připojení akumulátoru
(viz příslušná operace).
Několikrát aktivovat ruční plnicí čerpadlo pro naplnění a odvzdušnění palivového okruhu.

B1EP1URD
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NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 9HZ 9HY
Nářadí
[1] Tyčka na zajištění setrvačníku
[2] Tyčka na zajištění vačkového hřídele
[3] Tyčka na zajištění klikového hřídele
[4] Tyčka na zajištění řemenice vysokotlak.
palivového čerpadla
[5] Sada zátek

: (-).0194.C
: (-).0194.B
: (-).0194.A
: (-).0194.A
: (-).0194.T

DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, specifické pro motory s přímým
vysokotlakým vstřikováním nafty (HDi).
Demontáž
Umístit vozidlo na zvedák.
Odpojit akumulátor.
Demontovat ozdobný kryt motoru.
Odpojit a oddálit potrubí přívodu a zpětného vedení paliva v místě "a", zaslepit zátkami [5].
Demontovat vzduchové přípojky (1).
Demontovat :
- přední pravé kolo,
- přední pravý kryt proti nečistotám (viz příslušná operace),
- řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace).

B1EP1UDD
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NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 9HZ 9HY
Demontovat spojovací přední trubku výfuku (viz příslušná operace).
Umístit zajišťovací tyčku setrvačníku [1] do zajišťovacího otvoru ve skříni vík ložisek klikového
hřídele.
Otáčet motorem v normálním směru otáčení, dokud se tyčka [1] nezasune do zajištovacího
otvoru.
Odsunout elektrický svazek (3).
Demontovat :
- horní kryt pohonu rozvodu (2),
- šroub (4),
- řemenici (5),
- spodní kryt pohonu rozvodu (6).
Namontovat zpět šroub (4).
Vyjmout tyčku [1].

B1EP1UED

B1EP1UFD
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NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 9HZ 9HY
POZOR : Magnetická dráha řemenice klikového hřídele nesmí vykazovat žádné známky
poškození a nesmí se k ní přiblížit žádný magnet. Jinak je nutno vyměnit řemenici klikového
hřídele.
Demontovat snímač otáček motoru (8) a úhelník proti posunutí polohy (7).
Otočit klikovým hřídelem za šroub (4) tak, aby se vačkový hřídel dostal do zajišťovací polohy.
Zajistit vačkový hřídel tyčkou [2] (tyčku naolejovat).
Zajistit hnací řemenici vysokotlakého palivového čerpadla tyčkou [4]
(tyčku naolejovat).
Zajistit klikový hřídel tyčkou [3].
Umístit pojízdný zvedák s pružnou podložkou pod olejovou vanu motoru.
POZN. : Pojízdný zvedák musí podepírat celek motoru s převodovkou.
Demontovat šrouby (9) a (11).
Celek pružného uložení motoru (10).

B1EP1UGD B1EP1UHD
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NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 9HZ 9HY
Demontovat střední závěs motoru (13).
POZOR : Přidržet dynamickou napínací kladku v poloze s pomocí klíče na vnitřní šestihrany,
nasazeného v místě "b".
Povolit šroub (14).
Uvolnit rozvodový řemen (12) otočením dynamické napínací kladky ve směru hodinových
ručiček.
Sejmout rozvodový řemen (12), a to nejprve z řemenice čerpadla chladicí kapaliny.
Kontrola
POZOR : Těsně před montáží provést následující kontroly :
Ověřit, že se kladky a řemenice čerpadla chladicí kapaliny volně otáčejí
(bez vůle a zadrhávání).
Ověřit absenci stop po úniku oleje (těsnicí kroužky klikového a vačkového hřídele).
Ověřit, že nedochází k úniku chladicí kapaliny (čerpadlo chl. kap.).
Ověřit, že není dráha terčíku snímače otáček motoru (8) poškozená nebo poškrábaná.
Vyměnit vadné díly.

B1EP1UJD
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NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 9HZ 9HY
Montáž
Montáž kladek
Utahovací momenty (daN.m) :
Utažení vodicí kladky
utažení dynamické napínací kladky
(po seřízení napnutí rozvodového řemene)

: 3,7 ± 0,3
: 2,3 ± 0,2

Ověřit utažení vodicí kladky (16)
: 3,7 ± 0,3
Nasadit rozvodový řemen (12) na řemenici klikového hřídele.
Nasadit rozvodový řemen (12) na vodicí kladku, rovný úsek řemene musí být dobře napnutý.
Namontovat :
Úhelník proti posunutí polohy (7), utáhnout momentem
: 0,6 ± 0,1
Snímač otáček motoru (8), utáhnout momentem
: 0,7 ± 0,1
Nasadit rozvodový řemen s dobře napnutým úsekem "b" na jednotlivé prvky v tomto pořadí :
- vodicí kladka (16),
- řemenice vačkového hřídele (15),
- řemenice vysokotlakého palivového čerpadla (19),
- řemenice čerpadla chladicí kapaliny (17),
- dynamická napínací kladka (18).

B1EP1UJD
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NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 9HZ 9HY
Seřízení napnutí rozvodového řemene
Přivést ukazatel "d" do středu mezery "c" otáčením napínáku proti směru hodinových ručiček s
pomocí klíče na vnitřní šestihrany.
Utáhnout šroub (14) momentem

: 2,3 ± 0,2 daN.m

POZOR : Ukazatel "d" dynamické napínací kladky musí být ve středu mezery "c".
Sejmout přípravky [2], [3] a [4].
Namontovat :
- střední závěs motoru (13) ; utažení
- celek pružného uložení motoru (10)
- 3 šrouby (11), utažení
- 4 šrouby (9), utažení
Odklidit pojízdný zvedák.
POZOR : Nikdy neotáčet v protisměru (nevracet se zpět).

B1EP1ULD
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: 5,5 ± 0,5 daN.m
: 6 ± 0,6 daN.m
: 6 ± 0,6 daN.m

NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 9HZ 9HY
Seřízení napnutí rozvodového řemene (pokračování)
Otočit šestkrát klikovým hřídelem ve směru pohybu hodinových ručiček.
Zajistit klikový hřídel tyčkou [3].
Ověřit polohu ukazatele "d".
POZN. : Ukazatel "d" dynamické napínací kladky musí být ve středu mezery "c".
POZOR : Není-li tomu tak, zopakovat operaci napínání rozvodového řemene.
Zajistit řemenici vačkového hřídele tyčkou [2].
Zajistit hnací řemenici vysokotlakého palivového čerpadla tyčkou [4].
POZOR : Jestliže nelze zajistit vačkový hřídel, ověřit, že posun mezi otvorem v řemenici
vačkového hřídele a zajišťovacím otvorem není větší než 1 mm. Je-li větší, je nutno znovu
zopakovat celou operaci.
Vyjmout přípravky [2], [3] a [4].

B1EP1ULD
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NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 9HZ 9HY
Montáž (pokračování)
Nasadit tyčku [1].
Demontovat šroub (4).
POZOR : Šroub (4) vždy vyměnit.
Namontovat :
- spodní kryt pohonu rozvodu (6),
- řemenici (5),
- nový šroub (4).
Postup utažení šroubu (4) :
Předběžné utažení

: 3,4 ± 0,4 daN.m

Utažení o úhel

: 190° ± 5°

POZOR : když je úhel utažení dosažen, zkontrolovat, že je utahovací moment šroubu v rozmezí:
8 až 16 daN.m.

B1EP1USD
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NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 9HZ 9HY

Montáž (pokračování)
Vyjmout tyčku [1].
Namontovat :
- horní kryt pohonu rozvodu (2),
- elektrický svazek (3).
POZN. : použít nové plastové upevňovací pásky.
Pokračovat v montážních operacích v obráceném pořadí úkonů než při demontáži.
Znovu připojit akumulátor.
POZOR : Provést operace nařízené po opětovném připojení akumulátoru
(viz příslušná operace).
Několikrát aktivovat ruční plnicí čerpadlo pro naplnění a odvzdušnění palivového okruhu.

B1EP1USD
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KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU
Motor : RHR
Nářadí
[1] Sada zátek
[2] Tyčka na zajištění setrvačníku
[3] Tyčka na zajištění řemenice vačkových hřídelů

: (-).0188.T
: (-).0188.X
: (-).0188.M

DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, specifické pro motory s přímým
vysokotlakým vstřikováním nafty (HDi).
Demontáž
Odpojit akumulátor.
Demontovat ozdobný kryt motoru, ochranný kryt pod motorem, přední pravé kolo, přední pravý
kryt proti nečistotám (viz příslušná operace), řemen pohonu příslušenství (viz příslušná
operace), mřížku vzduchového kanálu (viz příslušná operace) a sací potrubí (viz příslušná
operace).
Odsunout nádržku brzdové kapaliny (4) bez otevření brzd. okruhu a odsunout pojistkovou
skřínku (3).
Demontovat držák mřížky vzduchového kanálu (1) a víko rozvodné jednotky motoru (2).
Demontovat upevňovací prvky (6) a zvukovou izolaci (5).

B1HP2QTD B1HP2QUD
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KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU
Motor : RHR
Odpojit a odsunout přívodní palivové potrubí (10) a potrubí zpětného vedení paliva (9).
Po odpojení palivových potrubí zaslepit hrdla zátkami [1].
Přidržet motor s pomocí dílenského jeřábu.
Demontovat upevňovací prvky (7) a (8) a pravý závěs motoru (11).
Odpojit konektor v místě "a" a "b".
Uvolnit z upevnění a odsunout elektrický svazek (15).
Demontovat šrouby (12), matici (14) a horní kryt pohonu rozvodu (13).

B1EP1WBD B1EP1WCD
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KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU
Motor : RHR

Kontrola
Otáčet motorem prostřednictvím řemenice pohonu příslušenství v normálním směru otáčení.
Vyrovnat černé značky "c" a "d" na řetězu (17) se zuby "e" a "f" na řetězových kolech
vačkových hřídelů (18) (max. 40 otáček vačkovými hřídeli).
POZOR : jestliže není možno vyrovnat značky na řetězu a na řetězových kolech vačkových
hřídelů, provést nové nastavení vačkových hřídelů
(viz operace demontáž – montáž vačkových hřídelů).
Zajistit řemenici vačkového hřídele (16) tyčkou [3].
Zajistit klikový hřídel tyčkou [2].

B1EP1WDD B1EP1WED
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KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU
Motor : RHR
Montáž
POZOR : při montáži musí být všechna demontovaná těsnění nahrazena novými těsněními.
Vyjmout tyčky [2] a [3].
Namontovat horní kryt pohonu rozvodu (13), matici (14) a šrouby (12).
Vrátit na místo a upevnit elektrický svazek (15).
Připojit konektory v místě "b" a "a".
Namontovat :
- pravý závěs motoru (11)
utáhnout upevnění (8)
: 6 ± 0,6 daN.m
utáhnout upevnění (7)
: 6 ± 0,6 daN.m
Zaklapnout potrubí přívodu a zpětného vedení paliva.
Vyjmout zátky [1] z palivových potrubí (9) a (10).
Připojit potrubí zpětného vedení paliva (9) a potrubí přívodu paliva (10).
Namontovat upevňovací prvky (6), zvukovou izolaci (5), víko rozvodné jednotky motoru (2), držák mřížky vzduchového kanálu (1), pojistkovou
skřínku (3), nádržku brzdové kapaliny (4), sací potrubí (viz příslušná operace), mřížku vzduchového kanálu (viz příslušná operace), řemen
pohonu příslušenství (viz příslušná operace), přední pravý kryt proti nečistotám (viz příslušná operace), přední pravé kolo, ochranný kryt pod
motorem a ozdobný kryt motoru.
Postavit vozidlo na zem.
Utáhnout šrouby kol momentem
: 10 ± 1 daN.m
Znovu připojit akumulátor.
POZOR : Provést operace nařízené po opětovném připojení akumulátoru (viz příslušná operace).
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NASTAVENÍ ROZVODU
Motor : RHR
Nářadí
[1] Sada zátek
[2] Tyčka na zajištění setrvačníku
[3] Tyčka na zajištění řemenice vačkových hřídelů
[4] Spona na přidržení řemene
[5] Přípravek na vystředění řemene
[6] Přípravek na zablokování setrvačníku
[7] Stahovák řemenice

: (-).0188.T
: (-).0188.X
: (-).0188.M
: (-).0188.AD
: (-).0188.AH
: (-).0188.F
: (-).0188.P

DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, specifické pro motory s přímým
vysokotlakým vstřikováním nafty (HDi).
Demontáž
Odpojit akumulátor.
Demontovat ozdobný kryt motoru, ochranný kryt pod motorem, přední pravé kolo, přední pravý
kryt proti nečistotám, řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace) a mřížku vzduchového
kanálu (viz příslušná operace).
Odsunout nádržku brzdové kapaliny (4) bez otevření brzd. okruhu a odsunout pojistkovou
skřínku (3).
Demontovat držák mřížky vzduchového kanálu (1) a víko rozvodné jednotky motoru (2).

B1EP1UVD
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NASTAVENÍ ROZVODU
Motor : RHR
Demontovat :
Příchytky (6).
Zvuková izolace (5).
Odpojit, zaslepit s pomocí zátek [1] a odsunout :
- přívodní palivové potrubí (11),
- potrubí zpětného vedení paliva (9).
Při odpojování palivových potrubí zaslepit hrdla zátkami [1].
Přidržet motor s pomocí dílenského jeřábu.
Demontovat :
- upevňovací prvky (7),
- upevňovací prvky (8),
- pravý závěs motoru (10).

B1EP1UWD B1EP1UXD
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NASTAVENÍ ROZVODU
Motor : RHR
Odpojit :
- konektor (12),
- konektor (16).
Uvolnit z upevnění a odsunout elektrický svazek (19).
Demontovat :
- šrouby (13),
- matici (18),
- horní kryt pohonu rozvodu (14).
Otáčet motorem prostřednictvím řemenice pohonu příslušenství (15).
Nastavit řemenici vačkového hřídele (17) do zajišťovací polohy
(v případě potřeby použít zrcátko).
Zajistit vačkový hřídel tyčkou [3].
Zajistit setrvačník motoru tyčkou [2].
Zablokovat setrvačník přípravkem [6].

B1EP1UYD B1EP1UZD
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NASTAVENÍ ROZVODU
Motor : RHR
Namontovat zpět pravý závěs motoru (10).
Demontovat :
- šroub (21),
- řemenici pohonu příslušenství (20).
Demontovat :
- upevňovací prvek (26),
- snímač polohy klikového hřídele (27),
- matici (22),
- šrouby (24),
- spodní kryt pohonu rozvodu (23),
- terčík snímače polohy klikového hřídele (25) s pomocí
přípravku [7].
Povolit šroub (28) napínací kladky (30).
Sejmout rozvodový řemen (29).

B1EP1V0D

B1EP1V1D

B1EP1V2D
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NASTAVENÍ ROZVODU
Motor : RHR
Kontrola
POZOR : Těsně před montáží provést následující kontroly.
Ověřit, že se kladky (30) a (31) a čerpadlo chladicí kapaliny (33) volně otáčejí
(bez vůle a zadrhávání).
Ověřit absenci stop po úniku oleje přes těsnicí kroužky klikového a vačkového hřídele a ověřit
jednotlivá těsnění.
Ověřit volný posun řemenice klikového hřídele na jejím peru.
Vyměnit vadné díly (je-li třeba).
Montáž
POZOR : Při montáži musí být všechna demontovaná těsnění nahrazena novými těsněními.
POZOR : Ověřit, že se kladky (30) a (31) a čerpadlo chladicí kapaliny (33) volně otáčejí
(bez vůle a zadrhávání).

B1EP1V3D

179

NASTAVENÍ ROZVODU
Motor : RHR
Vystředit řemenici klikového hřídele (32) s pomocí přípravku [5].
Nasadit rozvodový řemen (29) na řemenici vačkového hřídele (17) s pomocí přípravku [4] (mírné
utažení).
Nasadit rozvodový řemen (29) s dobře napnutým úsekem "a" na jednotlivé prvky v následujícím pořadí:
- vodicí kladka (31),
- řemenice klikového hřídele (32),
- řemenice čerpadla chladicí kapaliny (33),
- napínací kladka (30).
Demontovat přípravky [4] a [5].
Nastavit ukazatel "d" za destičku v místě "c" otáčením napínací kladky ve směru šipky "b" s pomocí
šestihranného klíče nasazeného v místě "e".
Utáhnout šroub (28) napínací kladky (30) momentem
: 2,1 ± 0,2 daN.m
Namontovat řemenici pohonu příslušenství (20).
Utáhnout šroub (21) řemenice pohonu příslušenství (20) momentem
: 7 ± 0,7 daN.m
Demontovat přípravky [6], [2] a [3].
Otočit desetkrát klikovým hřídelem ve směru otáčení motoru.
Zajistit :
- klikový hřídel tyčkou [2],
- hnací řemenici vačkového hřídele tyčkou [3],
- zablokovat setrvačník přípravkem [6].
Povolit :
- šroub (21) řemenice pohonu příslušenství (20),
- šroub (28) napínací kladky (30).

B1EP1V4D

B1EP1V5D
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NASTAVENÍ ROZVODU
Motor : RHR
Otáčet napínací kladkou (30) ve směru šipky "b" s pomocí šestihranného klíče v místě "e".
Nastavit ukazatel "d" před výřez "c".
Utáhnout :
- šroub (28) napínací kladky (30) momentem
: 2,1 ± 0,2 daN.m
- šroub (21) řemenice pohonu příslušenství (20) momentem
: 7 ± 0,7 daN.m
Demontovat přípravky [6], [2] a [3].
Otočit dvakrát klikovým hřídelem ve směru otáčení motoru.
Zajistit klikový hřídel tyčkou [2] a hnací řemenici vačkového hřídele tyčkou [3].
Ověřit polohu ukazatele "d" : musí být před výřezem destičky "c".
POZOR : Není-li poloha ukazatele "d" správná, zopakovat operaci napínání rozvodového
řemene (za tím účelem mírně povolit šroub (28) napínací kladky).
Zablokovat setrvačník s pomocí přípravku [6].
Demontovat šroub (21) řemenice pohonu příslušenství (20) a řemenici pohonu příslušenství (20).
Namontovat terčík snímače polohy klikového hřídele (25), spodní kryt pohonu rozvodu (23),
šrouby (24), matici (22), snímač polohy klikového hřídele (27) a upevňovací prvek (26).
Potřít šroub (21) přípravkem LOCTITE FRENETANCH.

B1EP1V6D
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NASTAVENÍ ROZVODU
Motor : RHR
Namontovat řemenici pohonu příslušenství (20) a šroub (21) s jeho podložkou :
- utažení šroubu (21)
: 7 ± 0,7 daN.m
- úhlové dotažení šroubu (21)
: 60° ± 5°
Demontovat přípravky [2], [3] a [6] a pravý závěs motoru (10).
Namontovat horní kryt pohonu rozvodu (14), matici (18), šrouby (13).
Vrátit na místo a upevnit elektrický svazek (19).
Připojit konektor (16) a konektor (12).
Namontovat :
- pravý závěs motoru (10)
. upevnění (8) utáhnout
: 6 ± 0,6 daN.m
. upevnění (7) utáhnout
: 6 ± 0,6 daN.m
Zaklapnout potrubí přívodu a zpětného vedení paliva.
Vyjmout zátky [1] z palivových potrubí (9) a (11).
Připojit potrubí zpětného vedení (9) a přívodu (11) paliva.
Namontovat zvukovou izolaci (5), příchytky (6), víko rozvodné jednotky motoru (2), držák
mřížky vzduchového kanálu (1), pojistkovou skřínku (3), nádržku brzdové kapaliny (4) (bez
otevření okruhu), mřížku vzduchového kanálu (viz příslušná operace), řemen pohonu
příslušenství (viz příslušná operace), přední pravý kryt proti nečistotám, přední pravé kolo,
ochranný kryt pod motorem a ozdobný kryt motoru.
Postavit vozidlo na zem.
Utáhnout šrouby kola momentem
: 9 ± 0,5 daN.m
Připojit akumulátor.

B1EP1V6D
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UTAHOVACÍ MOMENTY : VÝFUKOVÉ POTRUBÍ
Motory : 6FY RFJ
Označ.
1
2
3
4
5
6
7

B1JP078D
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Název
Upevňovací objímky
Výstupní lambda sonda
Vstupní lambda sonda
Upevňovací matice kolektoru výfuku
Matice tepelných štítů
Doplňková upevnění
Upevňovací matice pružného závěsu

Utažení
(daN.m)
2,5 ± 0,3
4,7 ± 0,5
4,7 ± 0,5
3,5 ± 0,3
1,2 ± 0,2
1,6 ± 0,4
1 ± 0,2

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY : VÝFUKOVÉ POTRUBÍ
Motory : 9HZ 9HY
SE SYSTÉMEM PRO VYUŽITÍ TEPLA VÝFUKU

Označ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

B1JP0C9D
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Název

Katalyzátor
Upevňovací objímky
Závěsy výfuku
Tlumič výfuku
Závěs výfuku
Střední trubka výfuku se systémem pro
využití tepla výfuku
Závěs výfuku
Pružný člen
Filtr pevných částic
Objímka katalyzátoru + filtru pevných
částic
Upevnění katalyzátoru

Ref. č.

Utažení
(daN.m)

PSA K266
2,5 ± 0,3
1 ± 0,2
PSA 3084
1 ± 0,2
3,4 ± 0,5
1 ± 0,2
PSA F010
2 ± 0,3
2 ± 0,5

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY : VÝFUKOVÉ POTRUBÍ
Motory : 9HZ 9HY
BEZ SYSTÉMU PRO VYUŽITÍ TEPLA VÝFUKU

Označ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B1JP0CAD
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Název

Katalyzátor
Upevňovací objímky
Závěsy výfuku
Tlumič výfuku
Střední trubka
Závěs výfuku
Pružný člen
Filtr pevných částic
Objímka katalyzátoru + filtru pevných
částic
Upevnění katalyzátoru

Ref. č.

Utažení
(daN.m)

PSA K266
2,5 ± 0,3
1 ± 0,2
PSA 3084
3,4 ± 0,5
1 ± 0,2
PSA F010
2 ± 0,3
2 ± 0,5

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY : VÝFUKOVÉ POTRUBÍ
Motory : 9HZ 9HY
Nezbytné zásady
POZOR : Nerespektování těchto zásad způsobí zkrácení životnosti předního pružného
dílu výfuku. Před operacemi, které vyžadují zvednutí celku motoru s převodovkou je
nutné odpojit nebo demontovat výfukové potrubí.
Dodržovat zásady platné pro zásah :
Přední pružný díl musí být chráněn před jakýmkoli mechanickým poškozením,
způsobeným vnějším prostředím.
Přední pružný díl výfuku se nesmí dostat do kontaktu s korozivními látkami.
DŮLEŽITÉ : Demontovaný přední pružný díl : nedeformovat přední pružný díl o
úhel větší než 20° (A), o 20 mm axiálně a 25 mm na střih (B).
DŮLEŽITÉ : Namontovaný přední pružný díl : nedeformovat přední pružný díl o
úhel větší než 3° (A), o 0 mm axiálně et 3 mm na střih (B)

B1JP0AMD
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY : VÝFUKOVÉ POTRUBÍ
Motor : RHR
Označ.

1
2
3
4
5
6

B1JP0C7D
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Název

Pružný díl a katalyzátor
Filtr pevných částic
Upevňovací objímky
Tlumič výfuku
Střední trubka výfuku a systém pro
využití tepla výfuku
Akční člen ventilu systému pro využití
tepla výfuku

Ref. č.
PSA K216
PSA F017
PSA 3085

Utažení
(daN.m)

3,4 ± 0,5
2,5 ± 0,3

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY : VÝFUKOVÉ POTRUBÍ
Motor : RHR
Nezbytné zásady
Dodržovat zásady platné pro zásah :
Přední pružný díl musí být chráněn před jakýmkoli mechanickým poškozením,
způsobeným vnějším prostředím.
Přední pružný díl výfuku se nesmí dostat do kontaktu s korozivními látkami.
DŮLEŽITÉ : Demontovaný přední pružný díl : nedeformovat přední pružný díl o
úhel větší než 20° (X), o 20 mm axiálně a 25 mm na střih (Y).
DŮLEŽITÉ : Namontovaný přední pružný díl : nedeformovat přední pružný díl o
úhel větší než 3° (X), o 0 mm axiálně et 3 mm na střih (Y).
POZOR : Nerespektování těchto zásad způsobí zkrácení životnosti předního pružného
dílu výfuku. Před operacemi, které vyžadují zvednutí celku motoru s převodovkou, je
nutné odpojit nebo demontovat výfukové potrubí.

B1JP02JC
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A POKYNY PRO ČISTOTU PRO FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC
Motory : 9HZ 9HY RHR
Bezpečnostní pokyny
DŮLEŽITÉ : Z důvodu velmi vysokých tlaků ve vysokotlakém palivovém okruhu je nutno dodržovat dále uvedené pokyny :
V bezprostřední blízkosti vysokotlakého okruhu je při práci zakázáno kouřit.
Nepracovat v blízkosti otevřeného plamene nebo zdroje jiskření.
Za chodu motoru :
- nezasahovat na vysokotlakém palivovém okruhu,
- vždy zůstat mimo dosah eventuálního vystříknutí paliva, které může způsobit vážná zranění,
- nepřibližovat ruku k místu úniku z vysokotlakého palivového okruhu.
Po zastavení motoru vyčkat před jakýmkoli zásahem 30 sekund.
POZN. : Tato vyčkávací doba je nezbytná pro snížení tlaku ve vysokotlakém palivovém okruhu na hodnotu atmosférického tlaku.
Bezpečnostní pokyny
DŮLEŽITÉ : Před zahájením zásahu na výfukovém potrubí vyčkat nejméně jednu hodinu.
Nucená regenerace filtru pevných částic :
Ověřit, že se v zavazadlovém prostoru vozidla nenacházejí aerosolové nádobky a hořlavé látky.
Chránit se rukavicemi odolnými vysokým teplotám.
Připojit vozidlo k odsávači výfukových plynů, schválenému pro tento typ zásahů.
Zabezpečit pracoviště.
Zajistit, aby se žádná osoba nenacházela při nucené regeneraci za vozidlem.
DŮLEŽITÉ : Není-li servis vybaven předepsaným zařízením, provádět nucenou regeneraci filtru pevných částic vně dílny, na vybetonované
ploše, vzdálené od všech hořlavých látek. Zabezpečit pracoviště a zajistit, aby se žádná osoba nenacházela při nucené regeneraci za
vozidlem.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A POKYNY PRO ČISTOTU PRO FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC
Motory : 9HZ 9HY RHR
Zásah na okruhu aditivování paliva
DŮLEŽITÉ : Při všech zásazích na okruhu aditiva používat ochranné brýle a rukavice odolné vůči uhlovodíkům.
Pracoviště musí být větrané.
V případě úniku většího množství aditiva :
- chránit se dýchacím přístrojem filtrující částice,
- zachytit co největší množství aditiva,
- takto zachycenou látku skladovat v řádně označené nádobě,
- umýt potřísněnou plochu velkým množstvím vody,
- předat takto zachycenou látku a tuhé odpadní zbytky autorizované sběrně.
DŮLEŽITÉ : Pružná nádržka aditiva (vak) musí být po výměně recyklována.
Pokyny pro čistotu
DŮLEŽITÉ : Pracovník musí mít na sobě čistý pracovní oděv.
Před zásahem na systému vstřikování může být nutné provést očištění přípojek následujících citlivých dílů (viz příslušná operace) :
- palivový filtr,
- vysokotlaké palivové čerpadlo,
- snímač tlaku čerpadla,
- společná vysokotlaká rampa vstřikování paliva,
- vysokotlaké palivové trubky,
- držáky se vstřikovači nafty.
DŮLEŽITÉ : Ihned po demontáži zaslepit přípojky citlivých dílů zátkami, aby do nich nevnikly nečistoty.
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CHARAKTERISTIKY : CHLADICÍ OKRUH
Benzinový motor

Identifikační štítek motoru
Typ převodovky
Celkový objem okruhu
Plocha chladiče
Ventilátor chlazení motoru
Čidlo
Informace
Barva konektoru
Řízený termostat
Teplota nastavení
Řízené otevření při teplotě
Barva konektoru

1.8i 16V

2.0i 16V

6FY
BE4

RFJ
MCP
6,5 l

AL4
6,7 l

21 dm²
130 W
Termistor
Teplota chladicí kapaliny, zasílaná počítači
Zelená
105 °C
89 °C
Žlutá

Termostat je řízen v následujících případech :
- požadavek na maximální točivý moment motoru,
- požadavek na maximální výkon motoru.
POZN. : Při odvzdušňování chladicího okruhu je termostat automaticky řízen pro otevření při teplotě 89°C.
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CHARAKTERISTIKY : CHLADICÍ OKRUH
Dieselový motor
1.6 16V HDi
Identifikační štítek motoru
Objem chladicího okruhu se systémem pro využití tepla výfuku
Objem chladicího okruhu bez systému pro využití tepla výfuku
Plocha chladiče
Přetlak (uzávěr nastavený na)
Teplota otevření termostatu
Ventilátor chlazení motoru
Mezní hodnota pro spuštění
Počet x elektrický výkon
Vypnutí klimatizace při teplotě
Výstraha při teplotě
Dochlazování při teplotě
Termistor chladicí kapaliny na komoře výstupu chladicí kapaliny
Snímač hladiny chladicí kapaliny

9HZ

2.0 16V HDi
9HY

7,6 l
6,4 l
21 dm2
1,4 bar
83 °C
Ovládání měničem rychlosti
97 °C (zastavení při 94 °C)
1 x 130 wattů
115 °C
118 °C
105 °C (po dobu 6 min)
Zelený konektor
Umístěný na odplyňovací nádobce
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RHR
9l
8l

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY : CHLADICÍ OKRUH
Motor : 6FY

(1) Výměník topení.
(2) Odvzdušňovací ventilek.
(3) Vypouštěcí uzávěr bloku válců.
(4) Komora výstupu chladicí kapaliny s řízeným termostatem.
(5) Chladič motoru.
(6) Expanzní nádobka.
(7) Čerpadlo chladicí kapaliny.
(8) Výměník tepla chladicí kapalina/olej (motoru).

B1GP0HLD
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY : CHLADICÍ OKRUH
Motor : RFJ

Vozidlo vybavené řízenou manuální převodovkou
typu MCP
(1) Výměník topení.
(2) Odvzdušňovací ventilek.
(3) Vypouštěcí uzávěr bloku válců.
(4) Komora výstupu chladicí kapaliny s řízeným termostatem.
(5) Chladič motoru.
(6) Expanzní nádobka.
(7) Čerpadlo chladicí kapaliny.
(8) Výměník tepla chladicí kapalina/olej (motoru).

B1GP0HLD
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY : CHLADICÍ OKRUH
Motor : RFJ
Vozidlo vybavené automatickou převodovkou typu AL4
(1) Výměník topení.
(2) Odvzdušňovací ventilek.
(3) Vypouštěcí uzávěr bloku válců.
(4) Komora výstupu chladicí kapaliny s řízeným termostatem.
(5) Chladič motoru.
(6) Expanzní nádobka.
(7) Čerpadlo chladicí kapaliny.
(8) Výměník tepla chladicí kapalina/olej (motoru).
(9) Výměník tepla chladicí kapalina/olej (automatické převodovky).

B1GP0HLD
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY : CHLADICÍ OKRUH
Motory : 9HZ 9HY

Chladicí okruh motoru bez systému pro využití tepla výfuku
(a) směrem k výměníku topení kabiny.
(1) chladič motoru
(2) expanzní nádobka (se snímačem hladiny chladicí kapaliny)
(3) vypouštěcí uzávěr (vyjma severských zemí)
(4) odvzdušňovací ventilek
(5) termistor chladicí kapaliny
(6) komora výstupu chladicí kapaliny s termostatickým ventilem
(podle vybavení)
(7) výměník tepla recirkulace výfukových plynů (EGR)
POZN. : chladicí okruh vozidla s klimatizací nebo bez klimatizace.

B1GP0GYD
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY : CHLADICÍ OKRUH
Motory : 9HZ 9HY
Chladicí okruh motoru se systémem pro využití tepla výfuku
(a) směrem k výměníku topení kabiny.
(b) směrem ke komoře výstupu chladicí kapaliny.
(1) chladič motoru
(2) expanzní nádobka (se snímačem hladiny chladicí kapaliny)
(3) vypouštěcí uzávěr (vyjma severských zemí)
(4) odvzdušňovací ventilek
(5) termistor chladicí kapaliny
(6) komora výstupu chladicí kapaliny s termostatickým ventilem
(podle vybavení)
(7) výměník tepla recirkulace výfukových plynů (EGR)
(8) přídavné elektrické čerpadlo chladicí kapaliny
(9) zařízení pro využití tepla výfuku

POZN. : zařízení pro využití tepla výfuku je pevně spojené se střední trubkou výfuku.

B1GP0GZP
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY : CHLADICÍ OKRUH
Motor : RHR
(1) Chladič motoru.
(2) Expanzní nádobka.
(3) Výměník topení.
(4) Zařízení pro využití tepla výfuku.
(5) Elektrické čerpadlo chladicí kapaliny.
(6) Komora výstupu chladicí kapaliny.
(7) Výměník tepla výfukové plyny/chladicí kapalina.
(8) Výměník tepla chladicí kapalina/olej.
(9) Komora vstupu chladicí kapaliny.
(10) Odvzdušňovací ventilek.

B1GP0J5D
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VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU
Motory : 6FY RFJ
Nářadí
[1] Plnicí válec
[2] Adaptér pro plnicí válec
[3] Tyčka pro uzavření plnicího válce

: 4520-T
: 4222-T
: 4370-T

DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu.
POZN. : Operace vypuštění a naplnění mohou být prováděny s použitím přístroje pro výměnu chladicí kapaliny. Řídit se povinně návodem k
obsluze přístroje.
Vypuštění
Demontovat uzávěr expanzní nádobky.
Odpojit spodní hadici chladiče.
Demontovat vypouštěcí uzávěr bloku válců.
Naplnění a odvzdušnění
Otevřít odvzdušňovací ventilky následujících komponentů :
- výstup výměníku topení,
- komora výstupu chladicí kapaliny.
Připojit spodní hadici chladiče.
Namontovat zpět vypouštěcí uzávěr bloku válců (uzávěr opatřený novým těsněním) ; utáhnout momentem

199

: 3 ± 0,1 daN.m.

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU
Motory : 6FY RFJ
Nasadit celek plnicího válce [1] s uzavírací tyčkou [3] a adpatérem [2] na plnicí hrdlo.
Naplnit chladicí okruh.
POZN. : udržovat plnicí válec naplněný na maximum.
Nastartovat motor.
Udržovat otáčky motoru 1600 ot/min až do konce prvního cyklu chlazení (zapnutí a následné
vypnutí ventilátoru).
Zavřít jednotlivé odvzdušňovací ventilky, jakmile vytéká kapalina bez vzduchových bublinek.
Uzavřít a demontovat plnicí válec [1] s adaptérem [2].
Namontovat zpět uzávěr expanzní nádobky.
Kontrola
Nastartovat motor.
Udržovat otáčky motoru na hodnotě 1500 až 2000 ot/min, až do konce prvního cyklu chlazení
(zapnutí a následné vypnutí ventilátoru).
Namontovat zpět uzávěr expanzní nádobky.
Zastavit motor a vyčkat na jeho ochlazení.
Doplnit případně chladicí kapalinu až ke značce maxima.

B1BPS5YD
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VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU
Motory : 9HZ 9HY
Nářadí
[1] Plnicí válec
[2] Adaptér pro plnicí válec
[3] Tyčka pro uzavření plnicího válce
[4] Kleště na demontáž pružných upevňovacích pásků

: 4520-T
: 4222-T
: 4370-T
: 9029-T

DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu specifické pro motory s přímým vstřikováním nafty (HDi).
POZN. : Operace vypuštění a naplnění mohou být prováděny s použitím přístroje pro výměnu chladicí kapaliny. Řídit se povinně návodem k
obsluze přístroje.
Vypuštění
POZOR : Po vypnutí zapalování vyčkat před odpojením akumulátoru 15 minut, aby bylo zaručeno uložení načtených hodnot do paměti
jednotlivých počítačů.
Odpojit akumulátor.
Demontovat uzávěr expanzní nádobky (opatrně) a ochranný kryt pod motorem.
Umístit pod motor nádobu na zachycení kapaliny.
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VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU
Motory : 9HZ 9HY

Odpojit hrdlo vstupu vzduchu (2) od vzduchové přípojky (1) a oddálit
jej.
Demontovat vzduchovou přípojku (1).
Otevřít odvzdušňovací ventilky (3), (4).
Odpojit spodní hadici (5) s pomocí nářadí [4].
Vypustit chladič motoru.
Vypustit blok motoru demontováním uzávěru (6).
Namontovat zpět vypouštěcí uzávěr (6)
(s novým těsnicím O-kroužkem a novou příchytkou).

B1BPS36D

B1BPS37D

B1GP0GKD

202

B1BPS38D

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU
Motory : 9HZ 9HY
Naplnění a odvzdušnění okruhu
DŮLEŽITÉ : Dodržet pokyny pro uzavření chladicího okruhu.
Připojit spodní hadici (5) s pomocí nářadí [4].
Namontovat vzduchovou přípojku (1).
Připojit hrdlo vstupu vzduchu (2) ke vzduchové přípojce (1).
Vycvaknout a odsunout plnicí hrdlo nádržky ostřikovače (7).
Nasadit celek plnicího válce [1] s uzavírací tyčkou [3] a adaptérem [2] na plnicí hrdlo.
Naplnit chladicí okruh.
Zavřít jednotlivé odvzdušňovací ventilky (3) a (4), jakmile vytéká kapalina bez vzduchových
bublinek.
POZN. : Udržovat válec naplněný na maximum.
Připojit akumulátor.
DŮLEŽITÉ : Provést operace nařízené po opětovném připojení akumulátoru
(viz příslušná operace).

B1GP0GLD
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VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU
Motory : 9HZ 9HY
Nastartovat motor.
Uzavřít plnicí válec [1] pomocí tyčky [3].
Demontovat plnicí válec [1] s uzavírací tyčkou [3] adaptérem [2].
Namontovat zpět uzávěr expanzní nádobky.
Zaklapnout na místo plnicí hrdlo nádržky ostřikovače (7).
Vypnout motor.
KONTROLA
Nastartovat motor.
Udržovat otáčky motoru 1500 ot/min až do konce prvního cyklu chlazení (zapnutí a následné
vypnutí ventilátoru(ů)).
Vypnout motor a počkat na jeho ochlazení.
POZOR : Demontáž uzávěru expanzní nádobky provádět s velkou opatrností.
Demontovat uzávěr expanzní nádobky.
Doplnit případně kapalinu až ke značce maxima (studený motor).
Namontovat uzávěr expanzní nádobky a ochranný kryt pod motor.

B1GP0GLD
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VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU
Motor : RHR
Nářadí
[1] Plnicí válec
[2] Adaptér pro plnicí válec
[3] Tyčka pro uzavření plnicího válce
[4] Kleště na demontáž pružných upevňovacích pásků

: 4520-T
: 4222-T
: 4370-T
: 9029-T

DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu specifické pro motory s přímým
vstřikováním nafty (HDi).
POZN. : Operace vypuštění a naplnění mohou být prováděny s použitím přístroje pro výměnu
chladicí kapaliny WYNN'S (nebo podobného). Řídit se povinně návodem k obsluze přístroje.
Vypuštění
Odpojit akumulátor.
Demontovat mřížku vzduchového kanálu (viz příslušná operace).
Odsunout nádržku brzdové kapaliny (4) bez otevření brzd. okruhu a pojistkovou skřínku (3).
Demontovat držák mřížky vzduchového kanálu (1) a víko rozvodné jednotky motoru (2).
Uvolnit příchytky (6).
Demontovat zvukovou izolaci (5), uzávěr expanzní nádobky, ochranný kryt pod motorem a
ozdobný kryt motoru.

B1HP2QTD B1HP2QUD
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VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU
Motor : RHR
Vypuštění chladicího okruhu
Odpojit spodní hadici (7) chladiče s pomocí kleští [4].
Vypuštění bloku motoru
Demontovat přední pomocný rám a předkatalyzátor výfuku
(viz příslušná operace).
POZN. : Je-li třeba, vypustit blok motoru demontováním vypouštěcího uzávěru, umístěného za
předkatalyzátorem výfuku.
Demontovat matici (11), šroub (10) a držák předkatalyzátoru (9).
Vypustit blok motoru demontováním vypouštěcího uzávěru (8).

B1GP0J6D

B1GP0J7D
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VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU
Motor : RHR
Naplnění a odvzdušnění
POZOR : Dodržet pokyny pro uzavření chladicího okruhu.
POZOR : Při montáži musí být všechna demontovaná těsnění nahrazena novými těsněními.
Pokud byl vypuštěn blok motoru
Namontovat vypouštěcí uzávěr (8) bloku motoru (pokud byl demontován)
a utáhnout jej momentem
: 3 ± 0,1 daN.m
Namontovat :
- držák předkatalyzátoru (9)
. utáhnout šroub (10) momentem
: 2 ± 0,1 daN.m
. utáhnout matici (11) momentem
: 2 ± 0,1 daN.m
- předkatalyzátor výfuku (viz příslušná operace),
- přední pomocný rám (viz příslušná operace).
Naplnění
Připojit spodní hadici (7) chladiče motoru.
Otevřít odvzdušňovací ventilky následujících komponentů :
- vstupní potrubí výměníku topení (13),
- potrubí na vstupu do výměníku chladicí kapalina / výfukové plyny (12).
Uvolnit z upevnění a odsunout plnicí hrdlo nádržky ostřikovače (14).
Namontovat celek plnicího válce [1], uzavírací tyčky [3] a adaptéru [2] na plnicí hrdlo.
Naplnit chladicí okruh.

B1GP0J8D

B1GP0J9D
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VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU
Motor : RHR
Odvzdušnění
Zavřít odvzdušňovací ventilky (12) a (13), jakmile vytéká kapalina bez vzduchových bublinek.
POZN. : Udržovat plnicí válec [1] naplněný na maximum.
Připojit akumulátor.
POZOR : Provést operace nařízené po opětovném připojení akumulátoru
(viz příslušná operace).
Nastartovat motor.
Uzavřít plnicí válec [1] tyčkou [3].
Demontovat celek plnicího válce [1], uzavírací tyčky [3] a adaptéru [2].
Namontovat uzávěr expanzní nádobky.
Upevnit plnicí hrdlo nádržky ostřikovače (14).
Vypnout motor.

B1GP0J8D

B1GP0J9D
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VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU
Motor : RHR
Kontrola
Nastartovat motor.
Udržovat otáčky motoru 1500 ot/min až do konce prvního cyklu chlazení (zapnutí a následné vypnutí
ventilátorů chlazení motoru).
Vypnout motor a počkat na jeho ochlazení.
POZOR : Demontáž uzávěru expanzní nádobky provádět s velkou opatrností.
Demontovat uzávěr expanzní nádobky.
Doplnit případně kapalinu až ke značce maxima (studený motor).
Namontovat uzávěr expanzní nádobky.
Namontovat :
- ochranný kryt pod motorem,
- zvukovou izolaci (5).
Připevnit příchytky (6).
Namontovat :
- víko rozvodné jednotky motoru (2),
- držák mřížky vzduchového kanálu (1),
- nádržku brzdové kapaliny (4),
- pojistkovou skřínku (3),
- ozdobný kryt motoru,
- mřížku vzduchového kanálu (viz příslušná operace).

B1GP0J8D

B1GP0J9D
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KONTROLA TLAKU OLEJE
Benzin
Ident. štítek motoru
Teplota (°C)
Tlak (bar)
Počet ot/min
Tlak (bar)
Počet ot/min
Tlak (bar)
Počet ot/min
Tlak (bar)
Počet ot/min
2279-T.Bis
(-).1503-B
(-).0710-F1
(-).0710-B1
7001-T
(-).1503.J

6FY

RFJ

3,3

1,5

Diesel
9HY

9HZ
80°C
1,3

RHR
1,9

1000
6,2
2000
6,2

4
2000
5
3000

X
X
X

X
X
X

3,5
4000
Nářadí v soupravě 4103-T
X
X

X
X

X
X

X
X

POZNÁMKA : Kontrola tlaku oleje se provádí u zahřátého motoru, po ověření hladiny oleje.
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X

VŮLE VENTILŮ

Zdvihátka s hydraulickým vymezováním vůle
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO SYSTÉM PŘÍMÉHO VSTŘIKOVÁNÍ HDI
Motory : 9HZ 9HY
Bezpečnostní pokyny
Úvod
Všechny zásahy na vstřikovacím systému musí být prováděny v souladu s pokyny a předpisy :
- vydanými orgány odpovědnými za otázky zdraví,
- týkajícími se bezpečnosti práce (prevence úrazů),
- týkajícími se ochrany životního prostředí.
POZOR : Zásahy musí být prováděny specializovanými pracovníky, kteří znají bezpečnostní pokyny a nezbytné zásady.
Bezpečnostní pokyny
DŮLEŽITÉ : Z důvodu velmi vysokých tlaků ve vysokotlakém palivovém okruhu (1600 barů) je nutno dodržovat dále uvedené pokyny :
V bezprostřední blízkosti vysokotlakého okruhu je při práci zakázáno kouřit.
Nepracovat v blízkosti otevřeného plamene nebo zdroje jiskření.
Za chodu motoru :
- nezasahovat na vysokotlakém palivovém okruhu,
- vždy zůstat mimo dosah eventuálního vystříknutí paliva, které může způsobit vážná zranění,
- nepřibližovat ruku k místu úniku z vysokotlakého palivového okruhu.
Po zastavení motoru vyčkat před jakýmkoli zásahem 30 sekund.
POZN. : Tato vyčkávací doba je nezbytná pro snížení tlaku ve vysokotlakém palivovém okruhu na hodnotu atmosférického tlaku.

212

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO SYSTÉM PŘÍMÉHO VSTŘIKOVÁNÍ HDI
Motory : 9HZ 9HY
Pokyny týkající se čistoty
Předběžné operace
DŮLEŽITÉ : Pracovník musí mít na sobě čistý pracovní oděv.
Před zásahem na systému vstřikování může být nutné provést očištění přípojek následujících citlivých dílů (viz příslušná operace) :
- vysokotlaké palivové čerpadlo,
- společná vysokotlaká rampa vstřikování paliva,
- vysokotlaké palivové trubky,
- držáky se vstřikovači nafty.
DŮLEŽITÉ : Ihned po demontáži zaslepit přípojky citlivých dílů zátkami, aby do nich nevnikly nečistoty.
Pracoviště
Pracoviště musí být čisté a uklizené.
Součástky demontované při opravě musí být ukládány na místo chráněné před prachem.
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OPERACE ZAKÁZANÉ U SYSTÉMU PŘÍMÉHO VSTŘIKOVÁNÍ HDI
Motory : 9HZ 9HY
Čištění
Je zakázáno používat "vysokotlaké" čisticí zařízení.
Nepoužívat stlačený vzduch.
Přívodní palivový okruh
Předepsané palivo

: motorová nafta

POZOR : Nepoužívat jiná paliva.
Elektrický obvod
Záměna počítačů vstřikování mezi dvěma vozidly se projeví nemožností nastartovat jejich motor.
Je zakázáno napájet vstřikovač nafty napětím 12 voltů.
Vysokotlaké palivové čerpadlo
Od vysokotlakého palivového čerpadla (1) nesmí být odděleny následující díly :
- těsnicí kroužek "a" (neexistuje jako náhradní díl),
- výstupní přípojka vysokého tlaku "b" (porucha funkce).

B1HP1Y9C
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OPERACE ZAKÁZANÉ U SYSTÉMU PŘÍMÉHO VSTŘIKOVÁNÍ HDI
Motory : 9HZ 9HY

Společná vysokotlaká rampa vstřikování paliva
Neoddělovat snímač vysokého tlaku paliva "c" od rampy vstřikování (2) (porucha funkce).
Vstřikovače nafty
POZOR : je zakázáno provádět čištění naftou nebo ultrazvukem.
Od držáku se vstřikovačem nafty (3) neoddělovat následující součásti :
- vstřikovač nafty "e" (neexistuje jako náhradní díl),
- elektromagnetický ventil "d" (neexistuje jako náhradní díl).
Je zakázáno čistit karbon na hrotu vstřikovače nafty.

B1HP1TWC B1HP1TXC
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO SYSTÉM PŘÍMÉHO VSTŘIKOVÁNÍ HDI (SIEMENS)
Motor : RHR
Bezpečnostní pokyny
Úvod
Všechny zásahy na vstřikovacím systému musí být prováděny v souladu s pokyny a předpisy :
- vydanými orgány odpovědnými za otázky zdraví,
- týkajícími se bezpečnosti práce (prevence úrazů),
- týkajícími se ochrany životního prostředí.
POZOR : Zásahy musí být prováděny specializovanými pracovníky, kteří znají bezpečnostní pokyny a nezbytné zásady.
Bezpečnostní pokyny
DŮLEŽITÉ : Z důvodu velmi vysokých tlaků ve vysokotlakém palivovém okruhu (1600 barů) je nutno dodržovat dále uvedené pokyny :
V bezprostřední blízkosti vysokotlakého okruhu je při práci zakázáno kouřit.
Nepracovat v blízkosti otevřeného plamene nebo zdroje jiskření.
Za chodu motoru :
- nezasahovat na vysokotlakém palivovém okruhu,
- vždy zůstat mimo dosah eventuálního vystříknutí paliva, které může způsobit vážná zranění,
- nepřibližovat ruku k místu úniku z vysokotlakého palivového okruhu.
Po zastavení motoru vyčkat před jakýmkoli zásahem 30 sekund.
POZN. : Tato vyčkávací doba je nezbytná pro snížení tlaku ve vysokotlakém palivovém okruhu na hodnotu atmosférického tlaku.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO SYSTÉM PŘÍMÉHO VSTŘIKOVÁNÍ HDI (SIEMENS)
Motor : RHR
Pokyny týkající se čistoty
Předběžné operace
DŮLEŽITÉ : Pracovník musí mít na sobě čistý pracovní oděv.
Před zásahem na systému vstřikování může být nutné provést očištění přípojek následujících citlivých dílů (viz příslušná operace) :
- palivový filtr,
- vysokotlaké palivové čerpadlo,
- elektromagnetický ventil dodávky,
- regulátor vysokého tlaku paliva,
- snímač vysokého tlaku paliva,
- společná vysokotlaká rampa vstřikování paliva,
- vysokotlaké palivové trubky,
- držáky se vstřikovači nafty.
DŮLEŽITÉ : Ihned po demontáži zaslepit přípojky citlivých dílů zátkami, aby do nich nevnikly nečistoty.
Pracoviště
Pracoviště musí být čisté a uklizené.
Součástky demontované při opravě musí být ukládány na místo chráněné před prachem.
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OPERACE ZAKÁZANÉ U SYSTÉMU PŘÍMÉHO VSTŘIKOVÁNÍ HDI (SIEMENS)
Motor : RHR
Čištění
Je zakázáno používat "vysokotlaké" čisticí zařízení.
Nepoužívat stlačený vzduch.
Přívodní palivový okruh
Předepsané palivo : motorová nafta.
POZOR : Nepoužívat jiná paliva.
Elektrický obvod
Záměna počítačů vstřikování mezi dvěma vozidly se projeví nemožností nastartovat jejich motor.
Je zakázáno napájet vstřikovač nafty napětím 12 voltů.
Vysokotlaké palivové čerpadlo
Od vysokotlakého palivového čerpadla (1) nesmí být odděleny následující díly :
- těsnicí kroužek "a" (neexistuje jako náhradní díl),
- výstupní přípojka vysokého tlaku "b" (porucha funkce).

B1HP1T9C
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OPERACE ZAKÁZANÉ U SYSTÉMU PŘÍMÉHO VSTŘIKOVÁNÍ HDI (SIEMENS)
Motor : RHR

Vstřikovače nafty
POZOR : je zakázáno provádět čištění naftou nebo ultrazvukem.
Od držáku se vstřikovačem nafty (3) neoddělovat následující součásti :
- vstřikovač nafty "e" (neexistuje jako náhradní díl),
- akční člen dodávky paliva (c) (zničení).
Nemanipulovat s maticí "d" (porucha funkce).
Neoddělovat přípojku "f" od vstřikovače nafty.
Je zakázáno čistit karbon na hrotu vstřikovače nafty.

B1HP1TAC

219

KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU
Motory : 9HZ 9HY
Nářadí
[1] Přípojka Ø 10 mm pro odběr nízkého tlaku
[2] Tlakoměr pro kontrolu tlaku přeplňování

: 4215-T.
: 4073-T.A

Kontrola
DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, specifické pro motory s
vysokotlakým vstřikováním nafty (HDI).
Demontovat spojovací potrubí vzduchového filtru.
Připojit přípojku [1] jako odbočku za vstřikovače nafty, mezi vysokotlaké palivové
čerpadlo a palivový filtr v místě "a" a "b".
POZOR : Je zakázáno kontrolovat tlak za palivovým filtrem.
Zapnout "zapalování".
Zkontrolovat podtlak (viz tabulka zde níže) :
Podtlak
Poznámky
10 ± 05 cmhg
Motor poháněný startérem.
20 ± 20 cmhg
Plné zatížení motoru.
Ucpaný okruh dodávky paliva
60 ± 05 cmhg
(sací koš v palivové nádrži, palivové potrubí a filtr).

B1CP0GFD
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KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU
Motor : RHR
Nářadí
[1] Přípojka Ø 10 mm pro odběr nízkého tlaku
[2] Tlakoměr pro kontrolu tlaku přeplňování

: 4215-T.
: 4073-T.A

Kontrola
DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, specifické pro motory s
vysokotlakým vstřikováním nafty (HDI).
Připojit přípravky [1] a [2] jako odbočku mezi vysokotlaké palivové čerpadlo a palivový
filtr.
DŮLEŽITÉ : Dbát na to, aby byl tlakoměr [2] čistý.
Zapnout "zapalování".
Zkontrolovat podtlak (viz tabulka zde níže) :
Podtlak
Poznámky
10 ± 05 cmhg
Motor poháněný startérem.
20 ± 20 cmhg
Plné zatížení motoru.
Ucpaný okruh dodávky paliva
60 ± 05 cmhg
(sací koš v palivové nádrži, palivové potrubí a filtr).

B1BP33RD
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KONTROLA TLAKU PŘEPLŇOVÁNÍ
Motory : 9HZ 9HY

DŮLEŽITÉ : Respektovat pokyny pro bezpečnost a čistotu.
Příprava.
DŮLEŽITÉ : respektovat následující pokyny pro provádění kontroly :
Motor zahřátý na provozní teplotu. Vozidlo pojízdné, plné zatížení motoru.
Připojit diagnostický přístroj k diagnostické zásuvce vozidla, provést měření parametrů.
Pracovní postup
Nastartovat motor.
Zařadit první převodový stupeň a rozjet vozidlo.
Zařadit druhý a poté třetí stupeň.
Snížit otáčky na 1000 ot/min.
Zkontrolovat tlak (1500 ot/min) :
Silně akcelerovat :
Zkontrolovat tlak (mezi 2500 a 3500 ot/min) :

0,6 ± 0,05 bar.
přeřazení ze 4. na 3. převodový stupeň.
0,9 ± 0,05 bar.
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KONTROLA TLAKU PŘEPLŇOVÁNÍ
Motor : RHR

Nářadí
[1] Tlakoměr pro kontrolu tlaku přeplňování
[2] Nástavec pro snímání tlaku
[3] Přípojka a hadice pro snímání tlaku
[4] Objímka pro kontrolu tlaku přeplňování
[5] Adaptační objímka

: 4073-T.A
: 8607-T.A
: 9607-T.B
: 4185-T
: 4219-T

Kontrola
DŮLEŽITÉ : Respektovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, specifické pro motory s
přímým vysokotlakým vstřikováním nafty (HDi).
Předběžné operace
Povolit objímku (1).
Odpojit vzduchové vedení (2).
Připojit tlakoměr [1] k nástavci [2] a přípojku [3] k nástavci [2].

B1BP356C

B1HP1ZXC
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KONTROLA TLAKU PŘEPLŇOVÁNÍ
Motor : RHR
Umístění do vozidla
Zapojit objímku [4] s adaptérem [5] mezi vzduchové vedení (2) a výstup chladiče vzduchu
přeplňování v místě "a".
Připojit přípojku [3] k objímce [4].
Umístit tlakoměr [1] do vozidla.
Nastartovat motor.
Zvýšit otáčky na 4000 ot/min.
Tlak musí být

: 1 ± 0,2 bar

Uvedení vozidla do normálního stavu
Demontovat přípravky [1], [2], [3], [4] a [5].
Připojit vzduchové vedení (2) k chladiči vzduchu přeplňování.
Utáhnout objímku (1).

B1BP356C

B1HP1ZXC
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY : SACÍ TRAKT
Motory : 9HZ 9HY

(1) Celek vzduchového filtru.
(2) Odlučovač oleje.
(3) Tlumič rezonancí turbodmychadla.
(4) Turbodmychadlo.
(5) Výměník tepla vzduch/vzduch.
(6) Dávkovač vzduchu se dvěma škrticími klapkami (verze EURO 4).
(7) Rozvaděč nasávaného vzduchu.
Vzduchový filtr

: MARK 4

Turbodmychadlo

: GARRET GT 1544V

B1HP22FD
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY : SACÍ TRAKT
Motor : RHR

"a" studený vzduch.
"b" teplý vzduch.

(1) Turbodmychadlo

: GARRET GT 1749V

(2) Dávkovač vzduchu

: MAGNETI MARELLI

(3) Průtokoměr vzduchu

: SIEMENS

(4) Vzduchový filtr

: MARKIV AUTOMOTIVE

(5) Chladič přeplňovaného vzduchu

: VALEO

B1HP2KYD
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KONTROLA OBVODU PŘEDŽHAVENÍ-DOŽHAVENÍ
Motory : 9HZ 9HY
POZN. : Doba trvání žhavení závisí na teplotě chladicí kapaliny motoru. Jednotka předžhavenídožhavení je řízená počítačem motoru.
Jednotka předžhavení-dožhavení
"a" označení.
(1) jednotka předžhavení-dožhavení
Dodavatel
NAGARES
CARTIER
Žhavicí svíčka

Označení
BDL/7-12
51 252 002

"b" označení.
(2) žhavicí svíčka.
Utahovací moment
Utažení svíček na hlavě válců
Dodavatel
NGK
BERU

B1BPS3ZD

B1HP2LPD
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: 0,85 ± 0,08 (daN.m)
Označení
YE05
0 100 276 004 A

KONTROLA OBVODU PŘEDŽHAVENÍ-DOŽHAVENÍ
Motor : RHR
POZN. : Doba trvání žhavení závisí na teplotě chladicí kapaliny motoru. Jednotka předžhavenídožhavení je řízená počítačem motoru.
Jednotka předžhavení-dožhavení
"a" označení.
(1) jednotka předžhavení-dožhavení
Dodavatel
NAGARES
CARTIER

Označení
BDL/7-12
61 262 002

Žhavicí svíčka
"b" označení.
(2) žhavicí svíčka.
Dodavatel
BOSCH
BERU

B1HP2KZD B1HP2L0D
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Označení
0 250 202 048
0 100 226 492

KONTROLA VÝKONU ČERPADLA ADITIVA A TĚSNOSTI VSTŘIKOVAČE ADITIVA
Motor : 9HZ 9HY RHR
Nářadí
[1] Ruční čerpadlo pro vyvození tlaku-podtlaku typu
[2] Nádobka na aditivo

: FACOM DA16
: (-).1613.G

DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu.
Kontrola
DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, specifické pro motory s
vysokotlakým vstřikováním nafty (HDI).
DŮLEŽITÉ : Při všech zásazích na okruhu aditiva používat ochranné brýle a rukavice
odolné vůči uhlovodíkům.
Umístit vozidlo na zvedák.
Zvednout vozidlo.
Výkon čerpadla aditiva
Odpojit potrubí (1).
Připojit nádobku [2] k výstupu "a" čerpadla aditiva.
Provést test akčního členu "kontrola výkonu (dodávky) čerpadla aditiva" s pomocí
diagnostického přístroje (LEXIA nebo PROXIA).
POZOR : Objem kapaliny zachycené v nádobce [2] musí činit
: 20 ± 5 ml.
POZN. : Vyměnit čerpadlo aditiva, není-li vyhovující (v případě potřeby).
Připojit potrubí (1).

B1KP02ED
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KONTROLA VÝKONU ČERPADLA ADITIVA A TĚSNOSTI VSTŘIKOVAČE ADITIVA
Motor : 9HZ 9HY RHR

Těsnost vstřikovače aditiva
Připojit čerpadlo [1] k potrubí (1).
Vyvodit tlak ručním čerpadlem [1].
POZOR : Vstřikovač aditiva se musí otevřít při tlaku

: 100 ± 20 mbar.

Vyvodit podtlak ručním čerpadlem [1] až

: 800 mbar.

POZOR : hodnota nesmí rychle klesnout.
Připojit potrubí (1).
POZN. : Vyměnit palivovou nádrž, pokud je vstřikovač aditiva vadný.

B1KP02FD

230

RYCHLOMĚR
Ministerská vyhláška vydaná v Oficiálním věstníku 25. června 1976 (ve Francii) upravuje legislativně rychlost vozidla zobrazovanou
rychloměrem vzhledem ke skutečné rychlosti.
Tato vyhláška stanovuje :
Rychlost udávaná rychloměrem nesmí být nikdy nižší než skutečná rychlost vozidla.
Mezi zobrazovanou rychlostí na ukazateli rychloměru "ZR" a skutečnou rychlostí "SR" musí být následující poměr :
SR < ZR < 1,10 SR + 4 km/h
Příklad : Při skutečné rychlosti 100 km/h může být hodnota zobrazovaná rychloměrem mezi 100 a 114 km/h.
Rychlost zobrazovaná rychloměrem může být ovlivněná následujícími faktory :
Rychloměr.
Montáž pneumatik.
Kuželové nebo válcové soukolí stálého převodu.
Soukolí pohonu rychloměru.
Každý z těchto dílů může být zkontrolován bez nutnosti jeho demontáže z vozidla (viz Informační pokyny N° 78-85 VT z 19. října 1978).
POZNÁMKA : Před výměnou rychloměru nejprve zkontrolovat, že následující body odpovídají předpisům :
Montáž pneumatik.
Válcové soukolí stálého převodu.
Soukolí pohonu rychloměru.
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY SPOJKY

Ident. štítek motoru
Typ převodovky
Výrobce
Typ mechanismu
Vnější průměr obložení hnaného kotouče spojky (na
straně kola)
Vnitřní průměr obložení hnaného kotouče spojky
(na straně kola)
Typ hnaného kotouče
Výrobce vypínacího ložiska

1.8i 16V

2.0i 16V

1.6 16V HDi

2.0 16V HDi

6FY
BE4/5

RFJ
MCP

9HZ 9HY

VALEO
230 DNG 5100

SACHS
228 MF 5800

RHR
MCP
LUK
235 SAC 8100

228,6

228

235

155

156

155

810
SKF

BE4/5

MCP

F 810 DS
SKF/FTE (*)

Typ spojky : spojka s tlačným vypínáním a hydraulickým vypínacím ložiskem.

POZNÁMKA : Motory EW nejsou vybavené dvojitým setrvačníkem s tlumením (DVA).
(*) Hydraulická vypínací ložiska spojky FTE jsou montována pouze na převodovky typu MCP.
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FTE (*)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY SPOJKY
Zvláštnosti
Převodovka MCP
Řízení vypínání spojky je zajišťováno počítačem řízené manuální převodovky.
Hydraulické vypínací ložisko spojky je soustředné a opatřené snímačem polohy.
Počítač řízené manuální převodovky má počitadlo sčítající počet cyklů zapnutí spojky.
Po montáži spojky nebo hydraulického vypínacího ložiska provést s pomocí diagnostického
přístroje následující operace :
- snížení tlaku a odvzdušnění hydraulického okruhu,
- vynulování počitadla cyklů zapnutí spojky
(pouze v případě montáže nového mechanismu spojky),
- načtení bodu záběru spojky.
Spojky typu LUK (SAC)
Hnané kotouče spojky LUK nemají tlumicí náboj. Tlumení hluku způsobovaného převodovkou
zajišťuje dvojitý setrvačník s tlumením (DVA), nikoli náboj kotouče spojky.
Mechanismus spojky LUK má zařízení pro automatické vymezování vůle, při jehož zpětné
montáži je nutno použít specifický přípravek.
(1) mechanismus s automatickým vymezováním vůle
(2) kompenzační pružiny
POZN. : při montáži umístit stranu kotouče spojky, na které je uvedené č. PSA 96 XXX XXX
80, na stranu převodovky.

B2BP2PYD
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UTAHOVACÍ MOMENTY : SPOJKA
Označení
(3)

Utahovací moment (daN.m)
Název
Upevňovací šrouby mechanismu spojky

Utažení
2 ± 0,2

Mechanismus spojky (všechny typy motorů)
(1) Hnaný kotouč spojky (lamela).
(2) Mechanismus spojky.
(3) Upevňovací šrouby mechanismu spojky (2).
Postup utahování
Označení
(5)

Název
Šrouby
setrvačníku

Motory
6FY RFJ
9HZ 9HY
RHJ

Setrvačník
(4) Šrouby setrvačníku
POZOR : Utáhnout šrouby v uvedeném pořadí.

B2BP2QKD B2BP2QLD
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Předběž.
utažení
2 ± 0,1
3 ± 0,3
2 ± 0,2

Dotažení o úhel
23 °± 5°
90° ± 5°
66° ± 5°

ODVZDUŠNĚNÍ HYDRAULICKÉHO OVLÁDÁNÍ SPOJKY
DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu.
DŮLEŽITÉ : Používat pouze novou a neemulgovanou kapalinu. Zabránit vniknutí nečistot
do hydraulického okruhu. Nepoužívat přístroj pro automatické odvzdušňování (nebezpečí
zpěnění brzdové kapaliny v hydraulickém okruhu).
Demontovat ochranný uzávěr odvzdušňovacího hrdla.
Připojit průhlednou hadici (1) k odvzdušňovacímu šroubu v místě "b".
Ponořit druhý konec hadice (1) do nádoby obsahující brzdovou kapalinu, umístěné níže než
pracovní válec spojky.
S pomocí průhledné hadice (1) vytvořit prohnuté vedení (sifón) v místě "a".
POZOR : Konec hadice (1) musí být ponořený v brzdové kapalině.
Otevřít odvzdušňovací šroub v místě "b".
POZN. : Otevřít šroub dostatečně pro usnadnění vytékání brzdové kapaliny v místě "b".

B2BP2QUD

235

ODVZDUŠNĚNÍ HYDRAULICKÉHO OVLÁDÁNÍ SPOJKY
Ručně provést rychle pedálem spojky 7 kompletních zdvihů tam a zpět.
Nechat pedál spojky, aby se vrátil do horní polohy.
Naplnit nádržku brzdové kapaliny na maximum jejího objemu.
Ručně provést rychle pedálem spojky 7 kompletních zdvihů tam a zpět.
Při posledním manévru přidržet pedál spojky na konci jeho zdvihu.
Zavřít odvzdušňovací šroub v místě "b".
Zopakovat operaci (je-li třeba).
Dolít brzdovou kapalinu až ke značce MAXI nádržky brzdové kapaliny.
Čtyřicetkrát rychle vypnout a zapnout spojku.
Nastartovat motor.
Zatáhnout parkovací brzdu.
Zařadit převodový stupeň.
Ověřit, že mechanismus spojky začíná třít ve vzdálenosti "A" větší nebo rovné 45 mm
(vzdálenost "A" je uvedena pouze orientačně).
Je-li třeba, provést znovu odvzdušňovací operace.

C5FP17RD

B2BP2QVD
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CHARAKTERISTIKY PŘEVODOVKY
Vozidlo

Motor
6FY
9HZ
9HY

C4 Picasso

Typ převodovky
EW7A
DV6TED4

BE4R
BE4A
BE4R

RFJ
9HZ
RHR

EW10A
DV6TED4
DW10BTED4

MCP

RFJ

EW10A

AL4

Identifikační
štítek převodovky
BE4
20 DP 33
20 DM 71
MCP
20 DS 09
20 DS 08
20 DS 10
AL4
20 TS 31
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Stálý převod

Převod rychloměru

17x71

-

17x81

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY : PŘEVODOVKA BE4
"a" Vyražené označení série a převodovky.
"b" Identifikační číslo.
Mazání
Objem olejové náplně :
Prázdná převodovka

: 1,9 litru

Po vypuštění

: 1,8 litru

Typ oleje

: 75W80

Kontrola hladiny oleje

: neprovádí se (*).

Interval výměny

: trvalá mazací náplň.

POZN. : (*) Vizuální kontrolu těsnosti provádět při každé pravidelné výměně
motorového olej.
Převodovka se plní přes hrdlo propojení s atmosférou.

B2CP4KND
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY : PŘEVODOVKA BE4
(1) Hnací hřídel.
(2) Vodítko vypínacího ložiska.
(3) Skříň převodovky.
(4) Skříň spojky.
(5) Posuvné kolo zpětného chodu.
(6) Hnací kolo (3. stupně).
(7) Synchronizační spojka (3./4. stupně).
(8) Hnací kolo (4. stupně).
(9) Hnací kolo (5. stupně).
(10) Synchronizační spojka (5. stupně).
(11) Hnané kolo (5. stupně).
(12) Hnané kolo (3./4. stupně).
(13) Hnané kolo (2. stupně).
(14) Synchronizační spojka (1./2. stupně).

"c" Seřizovací podložky
"d" Seřizovací podložky

B2CP4KWP
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(15) Hnané kolo (1. stupně).
(16) Hnaný hřídel.
(17) Hnané kolo stálého převodu.
(18) Satelity.
(19) Planetová kola.
(20) Klec diferenciálu.
(21) Šroubové kolo pohonu rychloměru.
(22) Nástavec.
(23) Vodítko vypínacího ložiska.
(24) Skříň spojky.
(25) Matice hnacího hřídele.
(26) Matice hnaného hřídele.
(27) Upevňovací šroub pojistného kroužku.
(28) Šroub hnaného kola stálého převodu.

: 0,70 až 1,95 mm.
: 1,4 až 1,6 mm.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY : PŘEVODOVKA BE4
Přiřazení
Číslo na štítku převodovky

20 DP 33

20 DM 71

Odstupňování převodovky

BE4/5 L

BE4/5 N

Kód motoru : EW7A

Kód motoru : DV6TED4

Schválený typ : 6FY

Schválený typ: 9HZ

20 DP 33

20 DM 71

1. převodový stupeň

11 x 38

11 x 38

2. převodový stupeň

15 x 28

15 x 28

3. převodový stupeň

32 x 37

31 x 40

4. převodový stupeň

45 x 37

41 x 39

5. převodový stupeň

47 x 31

47 x 35

12 x 31 x 40

12 x 31 x 40

17 x 71

17 x 81

Motor
Převodové poměry
Číslo na štítku převodovky

Zpětný chod
Stálý převod
Pneumatiky :
Převodovka 20 DP 33
Převodovka 20 DM 71

: 205/65 R15
: 205/65 R15
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215/55 R16
215/55 R16

215/50 R17

UTAHOVACÍ MOMENTY – MECHANICKÁ PŘEVODOVKA TYPU BE4

10

Utahovací momenty (daN.m)
Název
Počet šroubů
Ventil propojení s atmosférou
Upevňovací matice čepu překlápěče zpětného
chodu
Upevňovací matice skříně rozvodovky
Upevňovací šroub (Ø M10) skříně
rozvodovky
Držák pohonu rychloměru
Upevňovací šroub (Ø M7) skříně rozvodovky
Uzávěr vypouštěcího otvoru
Uzávěr otvoru pro kontrolu hladiny
Šroub upevnění skříně převodovky ke skříni
spojky
Upevňovací šroub víka 5. stupně

11

Spínač zpětného chodu

2,5 ± 0,2

12

Aretační šroub tyče vidlice

1,5 ± 0,2

13

Upev. šroub hnaného kola stálého převodu

14

Aretační šroub ložiska

1,5 ± 0,2

15

Matice hnaného hřídele

6,5 ± 0,5

16

Matice hnacího hřídele

7,3 ± 0,5

Označ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

B2CP4KKD B2CP4KYD
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Utažení
1,5 ± 0,2
4,5 ± 0,2
1,5 ± 0,2
5 ± 0,5
1,5 ± 0,2
3,5 ± 0,2
2,2 ± 0,2
1,3 ± 0,2
1,5 ± 0,2

6 ± 0,5

UTAHOVACÍ MOMENTY – MECHANICKÁ PŘEVODOVKA TYPU BE4
Označ.
17
18
19

Utahovací momenty (daN.m)
Název
Počet šroubů
Upevňovací šroub držáku ovládání
převodovky
Šroub vodítka vypínacího ložiska
Upevňovací šroub tělesa pohonu rychloměru

B2CP4KQD B2CP4KRD

242

Utažení
1,5 ± 0,2
1,25 ± 0,2
1,5 ± 0,2

UTAHOVACÍ MOMENTY – MECHANICKÁ PŘEVODOVKA TYPU BE4
Označ.
20
21
22
23
24
25

B2CP4KSD

Utahovací momenty (daN.m)
Název
Počet šroubů
Matice čepu držáku převodovky
Upevňovací matice pružného lůžka
Čep držáku pružného lůžka převodovky
Šroub (Ø M8) upevnění závěsu motoru ke
skříni převodovky
Šroub (Ø M10) upevnění závěsu motoru ke
skříni převodovky
Šroub spojení motoru s převodovkou

B2CP4KTD
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Utažení
6,5 ± 0,6
3 ± 0,2
5 ± 0,5
6 ± 0,5
3 ± 0,3
5,4 ± 0,8

SEŘÍZENÍ OVLÁDÁNÍ PŘEVODOVKY TYPU BE4
Nářadí
[1] Nástroje na demontáž obložení
[2] Přípravek pro ustavení polohy řadicí páky

: (-).1350.ZZ
: (-).0317.AV

Předběžné operace
Demontovat šroub (1) (provést na obou stranách).
Uvolnit částečně obložení pod palubní deskou na straně řidiče (2) (provést na
obou stranách).
Demontovat šrouby (3) (provést na obou stranách).
Vycvaknout kryt klimatizačního zařízení (4) v místě "a".
Demontovat kryt klimatizačního zařízení (4).

C5FP13UD

C5FP13VD

C5FP13WD
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SEŘÍZENÍ OVLÁDÁNÍ PŘEVODOVKY TYPU BE4

Vycvaknout a demontovat :
- hlavici řadicí páky (5) v místě "b".
- úchyt manžety (6) řadicí páky v místě «c» s pomocí nástroje [1].
Vycvaknout horní obložení řadicí páky (7) v místě «d» s pomocí nástroje [1].
Demontovat horní obložení řadicí páky (7).
Vycvaknout spodní obložení řadicí páky (8) v místě "e" s pomocí nástroje [1].
Demontovat spodní obložení řadicí páky (8).

C5FP17SD

C5FP17TD

C5FP17UD
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SEŘÍZENÍ OVLÁDÁNÍ PŘEVODOVKY TYPU BE4
Seřízení
Umístit řadicí páku do neutrální polohy.
Zatlačit v místě «f» a odpojit s pomocí šroubováku dva kulové čepy (9).
Zaklapnout přípravek [2] na držák ovládání převodovky.
Odjistit lanka ovládání převodovky, přitáhnout klíče (10) ve směru šipky (s pomocí šroubováku).
Připojit oba kulové čepy (9).
Zatlačením klíčů (10) zajistit seřízení ovládání převodovky.
Demontovat přípravek [2].

B2CP4L9D
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SEŘÍZENÍ OVLÁDÁNÍ PŘEVODOVKY TYPU BE4
Montáž
Nasadit a zaklapnout spodní obložení řadicí páky (8) a horní obložení řadicí páky (7).
Zaklapnout horní obložení řadicí páky (7) v místě "d".
Nasadit úchyt manžety řadicí páky (6).
Zaklapnout úchyt manžety řadicí páky (6) v místě "c".
Nasadit zpět hlavici (5) řadicí páky.
Zaklapnout hlavici řadicí páky (5).
Nasadit a zaklapnout kryt klimatizačního zařízení (4).
Namontovat šrouby (3) (stejnou operaci provést na pravé straně).
Umístit obložení pod palubní desku na straně řidiče (2)
(stejnou operaci provést na pravé straně).
Namontovat šrob (1) (stejnou operaci provést na pravé straně).
Ověřit, že lze zařadit všechny převodové stupně «bez zadrhávání».
Ověřit, že je posun řadicí páky stejný směrem zepředu dozadu a zleva doprava a není-li tomu tak,
provést znovu seřízení.

B2CP4L9D
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VYPUŠTĚNÍ A NAPLNĚNÍ PŘEVODOVKY BE4
Nářadí
[1] Válec pro plnění převodovek
: (-).0344
DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu.
Vypuštění
(1) ventil propojení s atmosférou
(2) uzávěr vypouštěcího otvoru
Pro vypuštění oleje demontovat uzávěr (2).
Typ oleje k naplnění
Řídit se pokyny výrobce.
Objem olejové náplně
POZOR : V případě vnějšího úniku a po opravě je po vypuštění převodovky do ní nutno nalít
přesně stanovené množství oleje :
převodovka prázdná
: 1,9 litru
po vypuštění oleje z převodovky
: 1,8 litru
POZN. : Převodovka má trvalou mazací náplň; při každé pravidelné prohlídce provést vizuální
kontrolu těsnosti.
Naplnění
Namontovat uzávěr vypouštěcího otvoru (2) a utáhnout jej momentem
: 3,5 ± 0,2 daN.m
Demontovat :
- skříň vzduchového filtru (podle typu motoru),
- ventil propojení s atmosférou (1).
POZOR : Nalít přesně stanovené množství oleje.
Naplnit převodovku přes hrdlo ventilu propojení s atmosférou (1) s pomocí válce [1].
Namontovat zpět ventil propojení s atmosférou (1) a utáhnout momentem
: 1, 5 ± 0,2 daN.m

B2CP4KPD
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DOPORUČENÍ A ZÁSADY : ŘÍZENÁ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA TYPU MCP
Úvod
Zásahy musí být prováděny kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou obeznámeni se systémem řízení převodovky a znají bezpečnostní pokyny a
zásady platné pro převodovku.
S ohledem na specifika řízené manuální převodovky typu MCP je nutno dodržovat dále uvedené pokyny :
Bezpečnostní pokyny
DŮLEŽITÉ : před každým zásahem na akčním členu řízení převodovky provést postup snížení tlaku v hydraulickém okruhu
převodovky.
DŮLEŽITÉ : kontroly v servisu za chodu motoru musí být prováděny s volicí pákou v neutrální poloze "N" a se zataženou parkovací
brzdou (pokud není v postupech oprav uvedeno jinak).
DŮLEŽITÉ : při načítání hodnot řízené manuální převodovky nesmí nikdo obcházet kolem vozidla ani před ním stát.
DŮLEŽITÉ : je zakázáno provádět zásahy na akčním členu řízení za chodu motoru (ani nástrojem, ani ručně).
Pracovní podmínky
Pokyny pro čistotu :
Pracoviště musí být čisté a uklizené.
V průběhu opravy musí být součástky ukládány na místo chráněné před prachem.
Pracovník musí mít na sobě čistý oděv.
Po demontáži ihned zaslepit všechna hrdla zátkami, aby se předešlo vniknutí nečistot do potrubí a součástí.
Akční člen řízení
Kvalita práce
Dodržovat stanovené utahovací momenty, používat pravidelně kontrolovaný momentový klíč.
Respektovat operace popsané v postupech oprav.
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DOPORUČENÍ A ZÁSADY : ŘÍZENÁ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA TYPU MCP
Zásahy na elektrických zařízeních
Neodpojovat :
- akumulátor za chodu motoru,
- počítače při zapnutém zapalování.
Při elektrických kontrolách :
- akumulátor musí být správně nabitý,
- nikdy nepoužívat zdroj napětí vyššího než 16 V,
- nikdy nepoužívat kontrolní žárovku.
Před opětovným připojením konektoru ověřit :
- stav jednotlivých kontaktů (deformace, oxidace ...),
- přítomnost a stav mechanického zajištění.
Jízda
Nikdy se nesnažit nastartovat motor roztlačením vozidla (u řízené manuální převodovky to není možné).
Odtah
Při výskytu závady nebo poruchy funkce řízené manuální převodovky může zůstat vozidlo znehybněné se zařazeným převodovým stupněm.
Je-li u nepojízdného vozidla zařazený převodový stupeň, je pro odtažení nutné zvednout příď vozidla.
POZOR : vozidlo může být tlačeno nebo taženo pouze tehdy, jestliže je v převodovce zařazená neutrální poloha.
Je-li převodový stupeň zařazený a "zablokovaný", pokusit se s pomocí diagnostického přístroje zařadit neutrální polohu «N». Převodovka nemá
zařízení pro mechanické odblokování.
Předběžné operace
Seznam operací k provedení před výměnou či demontáží-montáží mechanických součástí.
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DOPORUČENÍ A ZÁSADY : ŘÍZENÁ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA TYPU MCP

Ochrana akčního členu řízení převodovky
Pro operace demontáže – montáže akčního členu řízení převodovky nebo celé řízené manuální
převodovky namontovat držadlo pro manipulaci G.0346.
DŮLEŽITÉ : Aby nedošlo k poškození hydraulické nádržky (1) a tlakového zásobníku (2),
když je převodovka položená na zemi, je nezbytné použít držadlo pro manipulaci [1].
Držadlo pro manipulaci [1] rovněž umožňuje snadné uchopení převodovky
při její demontáži a montáži.
Snížení tlaku
Provozní tlak je 37 barů ; tlakový zásobník umožňuje udržovat určitý tlak, což může znamenat
nebezpečí pro pracovníka, který otevře hydraulický okruh.
Před každou demontáží je nutné snížit tlak v akčním členu řízení převodovky s pomocí
diagnostického přístroje.

B2CP4BCD

251

DOPORUČENÍ A ZÁSADY : ŘÍZENÁ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA TYPU MCP
Čtení hodnoty počitadel
Tato operace umožňuje zjistit hodnoty počitadel řazení a počtu cyklů zapnutí spojky, uložené v
počítači řízené manuální převodovky.
Přečíst s pomocí diagnostického přístroje hodnotu počitadel v případě výměny následujících
komponentů :
- počítač řízené manuální převodovky,
- elektrohydraulická skupina akčního členu,
- akční člen řízení převodovky.
POZN. : Zaznamenat nebo vytisknout hodnoty pro jejich zadání v novém počítači řízené
manuální převodovky.
Doplňkové operace
Seznam operací k provedení po výměně nebo demontáži – montáži mechanických prvků.
Zápis hodnoty počitadel
Zaznamenat s pomocí diagnostického přístroje předešle zjištěné hodnoty v počitadlech v případě
výměny následujících komponentů :
- počítač řízené manuální převodovky,
- elektrohydraulická skupina akčního členu,
- akční člen řízení převodovky.

B2CP4BCD
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DOPORUČENÍ A ZÁSADY : ŘÍZENÁ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA TYPU MCP
Vyvození tlaku v okruhu
Pro vyvození provozního tlaku v hydraulickém okruhu aktivovat s pomocí diagnostického
přístroje elektromotor za účelem naplnění tlakového zásobníku.
Odvzdušnění hydraulického okruhu
Provést s pomocí diagnostického přístroje operaci vyvození tlaku v hydraulickém okruhu.
Tato operace aktivuje řazení převodových stupňů a vypnutí spojky pro odvzdušnění okruhu až po
nádržku hydraulické kapaliny řízené manuální převodovky.
Načtení bodu záběru spojky
Provádí se s pomocí diagnostického přístroje, tato funkce aktivuje hydraulické vypínací ložisko
spojky pro určení skutečné polohy vypínacího ložiska v závislosti na opotřebení spojky.
Načtení schéma řazení řízené manuální převodovky
Provádí se s pomocí diagnostického přístroje, tato funkce aktivuje zařazení všech převodových
stupňů, aby mohl akční člen řízení převodovky definovat polohu každého převodového stupně.
Tabulka shrnutí předběžných a doplňkových operací
(viz příslušná operace).

B2CP4BCD

253

UTAHOVACÍ MOMENTY : ŘÍZENÁ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA TYPU MCP
Utahovací moment (daN.m)
Označ.
Název
1
Šrouby a matice spojení převodovky s motorem
2
Upev. šroub hydraulického vypínacího ložiska spojky
3
Upev. šroub zachycovače nárazů převodovky
4
Upev. šroub akčního členu řízení převodovky
5
Upev. šroub víka 6. stupně
6
Upev. šroub skříně spojky
7
Uzávěr vypouštěcího otvoru

B2CP4B8D

B2CP4B9D
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Utažení
5,4 ± 0,8
2,2 ± 0,3
6 ± 0,9
2,2 ± 0,3
2 ± 0,3
2,2 ± 0,3
4±1

UTAHOVACÍ MOMENTY : ŘÍZENÁ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA TYPU MCP
Utahovací moment (daN.m)
Označ.
Název
8
Matice čepu držáku převodovky
9
Čep držáku pružného lůžka převodovky
10
Šroub závěsné patky
11
Upev. šroub snímače hnacího hřídele
12
Matice M8 upevnění lůžka na závěsu motoru na skříni převodovky
13
Šroub M10 upevnění závěsu motoru na skříni převodovky
14
Šroub M8 upevnění závěsu motoru a skříně převodovky na karoserii
15
Šroub aretační příložky
16
Šroub na konci hnacího hřídele
17
Šroub na konci hnaného hřídele
18
Pojistný kuličkový mechanismus vidlice 3/4. stupně
Pojistný kuličkový mechanismus vidlice 1./2. stupně ; 5./6. stupně a
19
zpětného chodu

B2CP4BAD B2CP4BBD
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Utažení
6,5 ± 0,6
5 ± 0,5
4±1
0,8 ± 0,2
3 ± 0,3
6 ± 0,5
3 ± 0,3
1,8 ± 0,3
14,5 ± 1,5
8,6 ± 0,85
1,6 ± 0,2
4 ± 0,6

SNÍŽENÍ TLAKU, VYVOZENÍ TLAKU, ODVZDUŠNĚNÍ AKČNÍHO ČLENU ŘÍZENÍ MCP
DŮLEŽITÉ : dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu
(viz příslušné operace).
Snížení tlaku
Připojit diagnostický přístroj k diagnostické zásuvce vozidla.
Zapnout zapalování.
V nabídce diagnostického přístroje zvolit :
- typ vozidla,
- číslo OPR.
Provést celkový test.
Zvolit a potvrdit nabídky :
- počítač převodovky,
- specifické operace.
Zvolit operaci k provedení.
Diagnostický přístroj zobrazí postup k provedení v závislosti na zvolené
operaci.
Potvrdit zvolenou operaci.
Diagnostický přístroj zobrazí novou nabídku.
Zvolit : snížení tlaku (odstranění tlaku) v hydraulickém okruhu.
Veškerý olej, obsažený v elektrohydraulické skupině akčního členu a v
tlakovém zásobníku se vrátí do hydraulické nádržky akčního členu
řízení převodovky.
Hydraulický okruh akčního členu řízení převodovky již není pod
tlakem.

Vyvození tlaku
Připojit diagnostický přístroj k diagnostické zásuvce vozidla.
Zapnout zapalování.
V nabídce diagnostického přístroje zvolit :
- typ vozidla,
- číslo OPR.
Provést celkový test.
Zvolit a potvrdit nabídky :
- počítač převodovky,
- specifické operace.
Zvolit operaci k provedení.
Diagnostický přístroj zobrazí postup k provedení v závislosti na zvolené
operaci.
Potvrdit zvolenou operaci.
Diagnostický přístroj zobrazí novou nabídku.
Zvolit : vyvození tlaku v hydraulickém okruhu.
Elektromotor elektrohydraulické skupiny akčního členu bude několik
sekund v činnosti.
Hydraulický okruh akčního členu řízení převodovky je pod tlakem.
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SNÍŽENÍ TLAKU, VYVOZENÍ TLAKU, ODVZDUŠNĚNÍ AKČNÍHO ČLENU ŘÍZENÍ MCP

Odvzdušnění hydraulického okruhu
Připojit diagnostický přístroj k diagnostické zásuvce vozidla.
Zapnout zapalování.
V nabídce diagnostického přístroje zvolit :
- typ vozidla,
- číslo OPR.
Provést celkový test.
Zvolit a potvrdit nabídky :
- počítač převodovky,
- specifické operace.
Zvolit operaci k provedení.
Diagnostický přístroj zobrazí postup k provedení v závislosti na zvolené operaci.
Potvrdit zvolenou operaci.
Diagnostický přístroj zobrazí novou nabídku.
Zvolit : odvzdušnění hydraulického okruhu.
Diagnostický přístroj vyvodí tlak v hydraulickém okruhu akčního členu řízení a provede postup zařazení všech převodových stupňů pro
odvzdušnění okruhu.
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VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, KONTROLA HLADINY AKČNÍHO ČLENU ŘÍZENÍ PŘEVODOVKY
DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu.
Vypuštění
Připojit diagnostický přístroj k diagnostické zásuvce vozidla.
Zapnout zapalování.
V nabídkách diagnostického přístroje zvolit typ vozidla a jeho číslo OPR.
Provést celkový test.
Zvolit a potvrdit nabídky :
- počítač převodovky,
- specifické operace,
- vyprázdnění oleje z akčního členu řízení převodovky.
Řídit se pokyny diagnostického přístroje (operace probíhá automaticky).
Veškerý olej obsažený v elektrohydraulické skupině akčního členu a v tlakovém zásobníku se
vrátí do hydraulické nádržky akčního členu řízení převodovky.
Demontovat akční člen řízení převodovky pro provedení výměny oleje v hydraulické nádržce
akčního členu.
Naplnění
POZOR : U nové nádržky hydraulické kapaliny sejmout jazýček (1) pro uvolnění propojení s
atmosférou.
Nalít olej přes uzávěr (2).
Typ oleje :
Olej SELENIA
TUTELA CAR CS SPEED SAE 75W (obj. č. ND 9979.A4)

B2CP4BFD
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VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, KONTROLA HLADINY AKČNÍHO ČLENU ŘÍZENÍ PŘEVODOVKY
Naplnit až ke značce maxima v místě "a".
Kontrola hladiny oleje
POZN. : Kontrola hladiny oleje se provádí po uskutečnění postupu snížení tlaku v akčním členu
řízení převodovky.
Připojit diagnostický přístroj k diagnostické zásuvce vozidla.
Zapnout zapalování.
V nabídkách diagnostického přístroje zvolit typ vozidla a jeho číslo OPR.
Provést celkový test.
Zvolit a potvrdit nabídky :
- počítač převodovky,
- specifické operace,
- kontrola hladiny oleje akčního členu řízení převodovky.
Diagnostický přístroj zobrazí novou nabídku.
Zvolit : snížení tlaku (odstranění tlaku) v hydraulickém okruhu.
Zkontrolovat hladinu oleje v hydraulické nádržce akčního členu řízení převodovky.
Hladina oleje musí být na značce maxima v místě "a".
V případě potřeby doplnit olej a provést postup vyvození tlaku a odvzdušnění hydraulického
okruhu (viz příslušné operace).

B2CP4BFD
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VYPUŠTĚNÍ A NAPLNĚNÍ PŘEVODOVKY MCP
Nářadí
[1] Válec pro plnění převodovek
: (-).0344
Objem olejové náplně
Po vypuštění naplnit převodovku množstvím
: 1,8 litru
Po revizi naplnit převodovku množstvím
: 2 litry
Kvalita oleje
: 75W80
POZN. : převodovka má trvalou mazací náplň. Provádět vizuální kontrolu těsnosti při každé
pravidelné prohlídce.
DŮLEŽITÉ : v případě vnějšího úniku a po opravě je nutno převodovku vyprázdnit a
naplnit přesně stanoveným množstvím oleje.
Vypuštění
Demontovat ochranný kryt pod motorem.
Demontovat uzávěr vypuštěcího otvoru (1).
Naplnění
Vyměnit těsnění uzávěru vypouštěcího otvoru.
Namontovat uzávěr vypuštěcího otvoru (1).
Utáhnout uzávěr momentem
: 4 ± 1 daN.m
Demontovat přívodní vzduchové potrubí.
Demontovat akumulátor.
Naplnit řízenou manuální převodovku přes hrdlo propojení s atmosférou (2) s pomocí válce [1].
Množství oleje
: 1,8 litru

B2CP4BDD B2CP4BED
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ZÁSADY PLATNÉ PRO AUTOMATICKOU ADAPTIVNÍ PŘEVODOVKU AL4
Odtah
Pro odtažení vozidla je nutno nadzvednout jeho přední část.
Jestliže nelze přední část vozidla nadzvednout :
Umístit povinně volicí páku do polohy "N".
Nepřilévat do převodovky olej.
Nepřekročit rychlost 50 km/h (31 mph).
Nepřekročit vzdálenost 50 km (31 mil).
Nikdy nevléci vozidlo zádí po směru jízdy.
Jízda
Nikdy nejezdit s vypnutým zapalováním.
Nikdy se nesnažit nastartovat motor roztlačením vozidla
(u automatické převodovky to není možné).
POZN. : mazání automatické převodovky je zajištěné pouze za chodu
motoru.
Zásahy na elektrických součástech
Neodpojovat :
- akumulátor za chodu motoru,
- počítač při zapnutém zapalování.
Před opětovným připojením konektoru ověřit :
- stav jednotlivých kontaktů (deformace, oxidace ...),
- přítomost a stav mechanického zajištění.

Při elektrických kontrolách :
- akumulátor musí být správně nabitý,
- nikdy nepoužívat zdroj napětí vyššího než 16 V,
- nikdy nepoužívat kontrolní žárovku.
Zásahy na mechanických komponentech
Nikdy nepokládat převodovku na zem bez patřičné ochrany.
Aby se předešlo poškození segmentu vstupního hřídele, musí být při
manipulacích nasazený přípravek pro přidržení měniče.
Při připojování převodovky k motoru použít povinně středicí kolík a
přípravek pro přidržení měniče.
Vytáhnout středicí kolík po připojení převodovky k motoru.
Změna hodnoty počitadla opotřebení oleje
Výměna počítače převodovky :
Zaznamenat hodnotu počitadla oleje převodovky měněného počítače.
Zadat tuto hodnotu do nového počítače převodovky.
Výměna převodovky :
Nastavit hodnotu počitadla opotřebení oleje na 0.
Výměna oleje převodovky :
Vynulovat počitadlo opotřebení oleje
(řídit se postupem udávaným diagnostickým přístrojem).
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POSTUP K PROVEDENÍ PŘED ZAHÁJENÍM ZÁSAHU NA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVCE AL4
Hladina oleje
Při zjištění poruchy převodovky mohou v závislosti na závažnosti
závady nastat dva případy :
- převodovka funguje v nouzovém režimu s náhradním programem
(vadné hodnoty jsou nahrazeny),
- převodovka funguje v ochranném nouzovém režimu
(v převodovce je hydraulicky zařazený 3. převodový stupeň).
POZOR : Ráz v ochranném režimu při volení P/R, N/R a N/D.
Kvalita oleje – Hladina oleje
Kvalita oleje
Když převodovka vykazuje vážnou anomálii, která zapříčiní funkční
poruchu nebo poškození některé spojky : olej převodovky se nadměrně
zahřívá a plní se nečistotami (olej je « spálený»).
«Spálený» olej se vyznačuje černým zabarvením a nepříjemným
zápachem.
POZOR : Je-li olej převodovky spálený, provést výměnu
převodovky.

Příliš vysoká hladina oleje může mít následující následky :
- abnormální zahřívání oleje ;
- únik oleje.
Příliš nízká hladina způsobí vážné poškození převodovky.
Provést kontrolu a úpravu hladiny oleje převodovky
(viz příslušná operace).
Kontrola s pomocí diagnostického přístroje
Provést čtení kódů závad (u motoru a převodovky).
V případě absence kódů závad :
Provést :
- měření parametrů,
- test akčních členů,
- jízdní zkoušku.
V případě přítomnosti kódů závad :
Provést potřebné opravy.
Vymazat kódy závad.
Provést jízdní zkoušku pro ověření úspěšnosti opravy a případně
přizpůsobení parametrů počítače převodovky
(nutné po provedení postupu inicializace počítače).
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POSTUP INICIALIZACE (NAČTENÍ) POČÍTAČE AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY
Přeprogramování
Aktualizace programu počítače převodovky postupem přeprogramování : řídit se postupem indikovaným diagnostickým přístrojem.
Operace přeprogramování umožňuje aktualizovat program počítače automatické převodovky nebo jej přizpůsobit vývojové změně počítače
motoru.
Před zahájením postupu přeprogramování je nutné zaznamenat hodnotu počitadla opotřebení oleje, přítomného v počítači aut. přev.
Po přeprogramování je nutno provést :
- vymazání závad ;
- inicializaci autoadaptivních hodnot ;
- zápis původní hodnoty počitadla opotřebení oleje ;
- jízdní zkoušku.
DŮLEŽITÉ : Při každé aktualizaci počítače automatické převodovky musí být rovněž aktualizován počítač řízení motoru.
Aktualizace hodnoty počitadla opotřebení oleje
Přístroj PROXIA
Přístup ke čtení a zápisu hodnoty počitadla oleje přes nabídku :
«Dálkové kódování (tlačítko integrovaného obvodu) / počitadlo oleje».
Nastavení hodnoty počitadla oleje se povádí zvyšováním v krocích (2750 jednotek).
Přístroj LEXIA
Přístup ke čtení a zápisu hodnoty počitadla přes nabídku : «Počitadlo oleje».
Nastavení hodnoty počitadla oleje se provádí přímým zadáním 5 číslic hodnoty počitadla.
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY : AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA AL4

Identifikace
"a" označení orgánu.
Charakteristiky
POZOR : speciální olej CITROËN na polosyntetické bázi, nemísitelný s jinými oleji.
Převodovka má trvalou mazací náplň.
Celkový objem olejové náplně : 5,85 litru.
Objem k dolití po vypuštění : 3 litry.

B2CP4JVD
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY : AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA AL4
Identifikace
(1) Identifikační šítek (přinýtovaný na skříni) :
"a" Automatická převodovka typ AISIN
"b" Automatická převodovka typ PSA
"c" Označení orgánu
"d" Sériové číslo
(2) Identifikační štíek (přilepený na počítači) :
"e" Datum výroby
"f" Homologační číslo (PSA)
"g" Číslo počítače (PSA)
"h" Čárový kód (PSA)
"j" Číslo převodovky (PSA)
"k" Čárový kód (AISIN)
"l" Sériové číslo
Charakteristiky
Hmotnost
: 91,8 kg (přibližně).
Přenášený točivý moment
: 34 daN.m.
Olejová náplň :
typ oleje
: JWS 3309 (ESSO)
objem suché převodovky
: přibližně 7 litrů
objem oleje zbývajícího po vypuštění (měnič ...)
: přibližně 4 litry
množství oleje k doplnění po vypuštění
: přibližně 3 litry

B2CP47TD

B2CP47UD
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UTAHOVACÍ MOMENTY : AUTOMATICKÁ ADAPTIVNÍ PŘEVODOVKA TYPU AL4
Označ.
1
2
3
4
5
6
7

B2CP488D

Utahovací moment (daN.m)
Název
Upevnění elektromagnetického ventilu modulace dodávky oleje do
výměníku (EPDE)
Upevnění výměníku tepla
Upevnění snímače výstupních otáček
Upevnění snímače vstupních otáček
Upevnění přepadového a vypuštěcího hrdla oleje
A = 48 mm
Uzávěr otvoru pro kontrolu hladiny
Upevnění snímače tlaku oleje

B2CP489D
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Utažení
0,8 ± 0,1
5±1
0,8 ± 0,1
0,9 ± 0,1
3,3 ± 0,3
0,8 ± 0,1

UTAHOVACÍ MOMENTY : AUTOMATICKÁ ADAPTIVNÍ PŘEVODOVKA TYPU AL4
Označ.
8
9
10

Utahovací moment (daN.m)
Název
Upevnění měniče momentu k unášeči
Předběžné utažení
Utažení
Upevnění uzávěru
Upevnění převodovky k motoru

Upevnění hydraulického bloku :
Vystředit hydraulický blok s pomocí šroubů (11) a (12)
Předběžné utažení
Povolení
Konečné utažení

: 0,9 ± 0,1 (pořadí nestanoveno)
: 9 šroubů
: 0,75 ± 0,1 (dodržet stanovené pořadí)

POZN. : šroub (11) je osazený.

B2CP48AD

B2CP48CD
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Utažení
1 ± 0,2
3 ± 0,3
0,8 ± 0,2
5,2 ± 1

UTAHOVACÍ MOMENTY : AUTOMATICKÁ ADAPTIVNÍ PŘEVODOVKA TYPU AL4
Označ.
13
14

Utahovací moment (daN.m)
Název
Upevnění spínače polohy volicí páky
Uzávěr otvoru pro nalévání oleje

B2CP48CD
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Utažení
1 ± 0,2
2,4 ± 0,4

HLEDÁNÍ MÍSTA ÚNIKU OLEJE Z AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY AL4
POZOR : Netěsnost automatické převodovky způsobí poškození převodovky.
DŮLEŽITÉ : Po každém zásahu zkontrolovat hladinu oleje
Popis těsnění
1
Těsnění kloubového hřídele na levé straně
2
Těsnicí O-kroužek snímače vstupních otáček
3
Těsnicí O-kroužek elmag. ventilu modulace dodávky oleje
4
Těsnicí O-kroužek krytky
5
Těsnicí O-kroužek výměníku tepla a jeho upevňovacích šroubů (x3)
6
Těsnění výka hydraulického bloku
7
Těsnění skříně
8

Těsnicí O-kroužek krytky

9

Těsnění uzávěru plnicího otvoru

10

Těsnicí kroužek páky ovládání volby

11

Těsnění propojení elektrického svazku v hydraulickém bloku

12

Těsnění víka převodovky

13

Těsnicí O-kroužek čepu ozubeného segmentu

POZOR : Po demontáži těsnění (13) je vždy nutné provést seřízení vnitřní páky volby v
hydraulickém bloku (viz příslušná operace).

B2CP3G1D

B2CP3G2D
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HLEDÁNÍ MÍSTA ÚNIKU OLEJE Z AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY AL4
7
8
12
14
15
16
17
18

B2CP3Z5D

Těsnění skříně
Těsnicí O-kroužek krytky
Těsnění víka převodovky
Těsnění uzávěru otvoru pro kontrolu hladiny oleje
Těsnění snímače tlaku oleje
Těsnicí O-kroužek uzávěru
Těsnicí kroužek měniče momentu
Těsnění kloubového hřídele na pravé straně

B2CP3Z6D
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HLEDÁNÍ MÍSTA ÚNIKU OLEJE Z AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY AL4
Umístění jednotlivých těsnění

B2CP3Z7P
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VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, KONTROLA HLADINY AUTOMATICKÉ ADAPTIVNÍ PŘEVODOVKY AL4
Nářadí
[1] Plnicí válec

: (-).0341

Vypuštění
POZOR : olej se z převodovky vypouští za tepla (minimálně 60°C), aby byly odstraněny
nečistoty plovoucí v oleji.
POZN. : vypuštění je pouze částečné, protože měnič momentu není možno vypustit úplně.
Zvednout a zajistit vozidlo na dvousloupovém zvedáku.
Demontovat ochranný kryt pod motorem.
Demontovat :
Uzávěr pro kontrolu hladiny (2).
Uzávěr přepadového a vypouštěcího hrdla oleje (1).
POZN. : Musí vytéci přibližně 3 litry oleje.

B2CP4J9D

272

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, KONTROLA HLADINY AUTOMATICKÉ ADAPTIVNÍ PŘEVODOVKY AL4
Naplnění
Namontovat uzávěr přepadového a vypouštěcího hrdla oleje (1) ;
utáhnout momentem
: 0,9 ± 0,2 daN.m
Povolit šroub (3).
Odsunout kostřicí vodič (4).
Demontovat uzávěr plnicího otvoru (5).
Naplnit převodovku s pomocí válce [1].
Objem zcela prázdné převodovky
: 5,85 litru.
Olej zbývající po vypuštění, přibližně
: 3 litry.
Množství oleje k doplnění přibližně
: 3 litry.
Namontovat uzávěr plnicího otvoru (5) (s novým těsněním).
Utáhnout uzávěr (5) momentem
: 2,4 ± 0,3 daN.m.
Vrátit na místo kostřicí vodič (4).
Utáhnut šroub (3) momentem
: 3 ± 0,4 daN.m.
Inicializovat počitadlo opotřebení oleje (řídit se postupem udávaným diag. přístrojem).
Kontrola hladiny oleje
Výchozí podmínky :
- vozidlo ve vodorovné poloze,
- ověřená absence nouzového režimu převodovky.
Demontovat uzávěr plnicího otvoru (5).
Přilít 0,5 litru oleje do převodovky.
Stlačit brzdový pedál, zařadit všechny převodové stupně.
Umístit volič do polohy pro parkování "P".
Motor v chodu na volnoběžné otáčky.
Teplota oleje
: 60°C (+ 8°C ; -2°C).

B1BPS72D
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VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, KONTROLA HLADINY AUTOMATICKÉ ADAPTIVNÍ PŘEVODOVKY AL4
Demontovat uzávěr kontroly hladiny (2).
Kóta "A"
: 48 mm.
Vyteče pramének oleje a poté olej odkapává
Znovu namontovat uzávěr kontroly hladiny (2) (s novým těsněním).
Utáhnout uzávěr (2) momentem
: 3,3 ± 0,5 daN.m.
Olej pouze odkapává nebo se vůbec neobjeví
Znovu namontovat uzávěr kontroly hladiny (2).
Vypnout motor.
Přilít 0,5 litru oleje do převodovky.
Zopakovat operaci kontroly hladiny.
POZNÁMKA : hladina je správná, když po vytečení praménku olej odkapává.
Znovu namontovat uzávěr kontroly hladiny (2) (s novým těsněním).
Utáhnout uzávěr (2) momentem
: 3,3 ± 0,5 daN.m.
Doplňkové operace
Namontovat uzávěr plnicího otvoru (5) (s novým těsněním).
Utáhnout uzávěr (5) momentem
: 2,4 ± 0,2 daN.m.
Příliš vysoká hladina oleje může mít následující následky :
- abnormální zahřívání oleje,
- únik oleje.
POZOR : příliš nízká hladina způsobí vážné poškození převodovky.

B2CP4JAD
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY : KLOUBOVÉ HŘÍDELE
Přiřazení
POZN. : Náboje kol jsou vybavené ložisky s integrovaným magnetickým kolem, určeným pro systém ABS.
Motor

Štítek motoru

EW7A

6FY

EW10A

RFJ

DV6TED4

9HZ

Typ
převodovky

Kloub na
straně kola

Kloub na straně
převodovky

Označení orgánu levý kloubový hřídel

BE4/5
MCP
AL4
BE4/5
MCP
MCP

RZ 17,5
RZ 17,5
RZ 17,5
RZ 17,5
RZ 17,5
AC 3300i

JB2T
JB2T
JB2T
JB2T
JB2T
GI 3300i

8MN06
8MN12
8MN04
-

DW10BTED4
RHR
Charakteristiky
Motor
EW7A
Štítek motoru
6FY
Typ převodovky
BE4/5
Průměr hřídele (mm)
T36
Typ manžety na straně převodovky
Typ manžety na straně kola
T28 : trubkové kloubové hřídele (průměr 28 mm).
T36 : trubkové kloubové hřídele (průměr 36 mm).
TP : termoplast.
NEO : neoprén.

EW10A
RFJ
MCP
T36

DV6TED4
9HZ
BE4/5
MCP
T36
T36

AL4
T36

Označení orgánu pravý kloubový
hřídel
8MN05
8MN14
8MN05
DW10BTED4
RHJ
MCP
T28

NEO
TP
Oprava
POZOR : při všech zásazích vyžadujících manipulaci s kloubovým
hřídelem co nejvíce omezit úhel vychýlení hřídele vzhledem k
tříramennému unašeči.
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KLOUBOVÉ HŘÍDELE - PŘEVODOVKY
Utahovací momenty (daN.m)
Vozidlo

Převodovky

Motory

BE4
MCP

6FY 9HZ 9HY
RFJ 9HZ RHR

C4 Picasso

Ložisko kloub.
hřídele

2 ± 0,2
AL4

Utažení šroubů kol (daN.m)

RFJ

C4 Picasso = 10 ± 1
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Matice kloub.
hřídele

32,5 ± 2,5

Nářadí pro těsnicí kroužek rozvodovky
Pravý

Levý

Souprava

7114-T.X

7114-T.W

7116-T

(-).0338.C
(-).0338.J1
(-).0338.J2

(-).0338.H1
(-).0338.H2

(-).0338

GEOMETRIE NÁPRAV
Správný tlak vzduchu v pneumatikách.

Kontrolní a seřizovací podmínky
Uvedení vozidla do referenční výškové polohy.
Výšky vozidla v referenční poloze

Výška vpředu
H1 = Vzdálenost mezi zónou pro měření pod předním pomocným
rámem a zemí.
R1 = Poloměr předního kola při zatížení.
L1 = Vzdálenost mezi osou kola a zónou pro měření pod předním
pomocným rámem.

Výška vzadu
H2 = Vzdálenost mezi zónou pro měření pod zadním podélníkem a
zemí.
R2 = Poloměr zadního kola při zatížení.
L2 = Vzdálenost mezi osou kola a zónou pro měření pod zadním
podélníkem.

C4CP2DED
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GEOMETRIE NÁPRAV
Měření výšky vpředu

Hodnoty referenční výškové polohy H1
«Vozidlo s KLASICKÝM a s PNEUMATICKÝM ODPRUŽENÍM»
«Z1» zóna pro měření pod předním pomocným rámem
Hodnota v referenční poloze
[1] kotouč sloužící k určení středu kola 4300-T (pro kolo se 4 upev. otvory)
(+ 10 ; - 8 mm)
Změřit poloměr předního kola : R1
Všechny typy (vyjma CRD) (*)
CRD (*)
Vypočítat výšku H1 =
R1 - 144 mm
R1 - 134 mm
(*) : CRD = Obtížný terén. Definice provedení vozidla, jehož nápravy a odpružení byly navrženy tak, aby odolaly jízdě na špatných silnicích.
Stlačit odpružení vpředu tak, aby byla dosažena vypočítaná hodnota H1.
Rozdíl výšky mezi oběma stranami musí být menší než 10 mm.

B3CP0EED
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GEOMETRIE NÁPRAV
Měření výšky vzadu

Hodnoty referenční výškové polohy H2
Hodnoty referenční výškové polohy
«vozidlo s KLASICKÝM odpružením»
«vozidlo s PNEUMATICKÝM odpružením»
«Z2» zóna měření pod zadním podélníkem
Hodnota v referenční poloze
[1] kotouč sloužící k určení středu kola 4300-T (pro kolo se 4 upev. otvory)
(+ 12 ; - 10 mm)
Změřit poloměr zadního kola : R2
Všechny typy
Všechny typy
CRD (*)
CRD (*)
(vyjma CRD) (*)
(vyjma CRD) (*)
Změřit výšku H2 =
R2 + 94 mm
R2 + 104 mm
R2 + 144 mm
(*) : CRD = Otížný terén. Definice provedení vozidla, jehož nápravy a odpružení byly navrženy tak, aby odolaly jízdě na špatných silnicích.
Stlačit odpružení vzadu tak, aby byla dosažena vypočítaná hodnota H2.
Rozdíl výšky mezi oběma stranami musí být menší než 10 mm.

B3CP0EED
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GEOMETRIE NÁPRAV
Přední náprava
Hodnota sbíhavosti musí být souměrná u kola vlevo / vpravo.
Nesouměrnost záklonu rejdové osy menší než 0° 20’.
Nesouměrnost úhlu odklonu kola menší než 0° 20’
Kontrolní hodnoty pro vozidla všech typů (vyjma CRD) (*)
Specifická
KLASICKÉ odpružení
PNEUMATICKÉ odpružení
char.
Pneumatiky
205/65 R 15
215/55 R 16
Záklon
Příklon
Záklon
Příklon
Vozidlo
Sbíhavost
Odklon kola
Sbíhavost
Odklon kola
rejdové osy
rejdové osy
rejdové osy
rejdové osy
Seřiditelné
Neseřiditelné
Seřiditelné
Neseřiditelné
Všechny
0° 21’
4° 54’
11° 42’
0° 21’
4° 30’
11° 42’
0° ± 0° 30’
0° ± 0° 30’
typy
± 0° 09’
± 0° 30’
± 0° 30’
± 0° 09’
± 0° 30’
± 0° 30’
(*) : CRD = Obtížný terén. Definice provedení vozidla, jehož nápravy a odpružení byly navrženy tak, aby odolaly jízdě na špatných silnicích.
POZOR

B3C200SD
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A<B = Kladná sbíhavost :

+ =

SBÍHAVOST

A>B = Záporná sbíhavost :

- =

ROZBÍHAVOST

GEOMETRIE NÁPRAV
Přední náprava
Hodnota sbíhavosti musí být souměrná u kola vlevo / vpravo.
Nesouměrnost záklonu rejdové osy menší než 0° 20’.
Nesouměrnost úhlu odklonu kola menší než 0° 20’
Kontrolní hodnoty pro vozidla CRD (*)
Specifická
KLASICKÉ odpružení
PNEUMATICKÉ odpružení
char.
Pneumatiky
205/65 R 15
215/55 R 16
Záklon
Příklon
Záklon
Příklon
Vozidlo
Sbíhavost
Odklon kola
Sbíhavost
Odklon kola
rejdové osy
rejdové osy
rejdové osy
rejdové osy
Seřiditelné
Neseřiditelné
Seřiditelné
Neseřiditelné
mm
Všech- 0° 21’
4° 48’
0° 06’
11° 30’
- 0° 21’
4° 36’
0° 06’
11° 30’
ny typy
0°
± 0° 09’
± 0° 30’
± 0° 30’
± 0° 30’
± 0° 09’
± 0° 30’
± 0° 30’
± 0° 30’
(*) : CRD = Obtížný terén. Definice provedení vozidla, jehož nápravy a odpružení byly navrženy tak, aby odolaly jízdě na špatných silnicích.
POZOR

B3C200SD
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A<B = Kladná sbíhavost :

+ =

SBÍHAVOST

A>B = Záporná sbíhavost :

- =

ROZBÍHAVOST

GEOMETRIE NÁPRAV
Zadní náprava
Hodnota sbíhavosti musí být souměrná u kola vlevo / vpravo.
Nesouměrnost úhlu odklonu kola menší než 0° 20’
Kontrolní hodnoty pro všechny typy vozidel (vyjma CRD) (*)
Specifická
char.
Pneumatiky
Vozidlo
Všechny
typy

KLASICKÉ odpružení
Sbíhavost
Seřiditelné

205/65 R 15
Odklon kola
Neseřiditelné

PNEUMATICKÉ odpružení
215/55 R 16
Tlačný úhel

215/50 R 17
Sbíhavost
Seřiditelné

215/45 R 18
Odklon kola
Neseřiditelné

Tlačný úhel

mm
0°

0° 52’ ± 0° 09’

- 1° 42’ ± 0° 30’

0° ± 0° 06’

0° 44’ ± 0° 09’

- 1° 40’ ± 0° 30’

0° ± 0° 06’

(*) : CRD = Otížný terén. Definice provedení vozidla, jehož nápravy a odpružení byly navrženy tak, aby odolaly jízdě na špatných silnicích.

POZOR

B3C200SD

282

A<B = Kladná sbíhavost :

+ =

SBÍHAVOST

A>B = Záporná sbíhavost :

- =

ROZBÍHAVOST

GEOMETRIE NÁPRAV
Zadní náprava
Hodnota sbíhavosti musí být souměrná u kola vlevo / vpravo.
Nesouměrnost úhlu odklonu kola menší než 0° 20’
Kontrolní hodnoty pro vozidla CRD (*)
Specifická
char.
Pneumatiky
Vozidlo
Všech
ny
typy

KLASICKÉ odpružení
Sbíhavost
Seřiditelné

Odklon kola
Neseřiditelné

0° 50’ ± 0° 09’

- 1° 41’ ± 0° 30’

PNEUMATICKÉ odpružení
205/65 R 15
Tlačný úhel

215/55 R 16
Sbíhavost
Seřiditelné

Odklon kola
Neseřiditelné

Tlačný úhel

- 1° 40’ ± 0° 30’

0° ± 0° 06’

mm
0°

0° ± 0° 06’

0° 44’ ± 0° 09’

(*) : CRD = Obtížný terén. Definice provedení vozidla, jehož nápravy a odpružení byly navrženy tak, aby odolaly jízdě na špatných silnicích.

POZOR

B3C200SD
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A<B = Kladná sbíhavost :

+ =

SBÍHAVOST

A>B = Záporná sbíhavost :

- =

ROZBÍHAVOST

CHARAKTERISTIKY : PŘEDNÍ NÁPRAVA
Pomocný rám
(1) Nástavce pomocného rámu.
(2) Pomocný rám.
Nástavce pomocného rámu jsou na straně pomocného rámu nasunuté na dvou čepech
"a".
Nástavce pomocného rámu jsou přišroubované ke spodní příčce a karoserii vpředu.
Tlakově svařovaný a nalakovaný pomocný rám.
Polohu pomocného rámu na karoserii určují středicí prvky .
Těhlice
Těhlice je tzv. "sevřená".
Ložisko těhlice

: průměr 82 mm

Dvouřadové kuličkové ložisko s integrovaným magnetickým kolem
(48 párů pólů).
Demontovatelný spodní kulový čep těhlice.

B3CP0E1D
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CHARAKTERISTIKY : PŘEDNÍ NÁPRAVA

Nosná pružicí jednotka
Doraz
Nezávisle zavěšená kola, zavěšení typu
Výška dorazu A

: "Mac Pherson".
: 96 mm.

Sklon nosné pružicí jednotky
Ustavit výstupky "b" držáku tlumiče do prolisů "c" podběhu kola.

Zkrutný stabilizátor
Motory
6FY RFJ 9HZ 9HY
RHR

B3BP1FAD

B3BP1FBD
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Průměr
22,5 mm
23 mm

Barevné označení
Modré
Žluté

CHARAKTERISTIKY : ZADNÍ NÁPRAVA
Zadní náprava
(1) Příčka zadní nápravy.
(2) Čep kola.
(3) Pružné lůžko zadní nápravy.
(4) Vidlice upevnění příčky zadní nápravy na karoserii.
Mechanicky svářená zadní náprava s vlečenými rameny a zkrutně poddajnou příčkou.
Čep kola
(2) Čep kola.
Čep upevněný na zadní nápravě s pomocí 4 šroubů (5).
Průměr čepu
: 30 mm.
Zkrutný stabilizátor
Zkrutný stabilizátor je umístěný v příčce zadní nápravy.
Zkrutný stabilizátor nelze samostatně vymontovat.
Konce zkrutného stabilizátoru jsou přivařené k příčce zadní nápravy.
Motory

6FY
RFJ 9HZ 9HY
RHR
6FY RFJ 9HZ 9HY RHR

B3DP0FND

B3DP0FPD
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Ø vnitř./vně. zkrut.
stabilizátoru

Klasické odpružení
23,7 x 29,7 mm
25 x 31 mm
25,5 x 31,5 mm
Pneumatické odpružení
27,1 x 33,1 mm

Tloušťka plechu příčky

6 mm

6mm

UTAHOVACÍ MOMENTY : ZADNÍ NÁPRAVA
Označ.
18
19
20
21
22
23
24

Utahovací moment (daN.m)
Název
Horní upevnění tlumiče
Upevnění horní misky tlumiče
Upevnění vidlice k zadní nápravě
Upevnění vidlice zadní nápravy ke karoserii
Matice náboje zadního kotouče
Spodní upevnění tlumiče
Upevnění držáku čepu kola na zadní nápravě

B3DP0FMD
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Utažení
11,3 ± 1,1
30 ± 0,7
11,5 ± 1,1
30 ± 3
19 ± 1,9
11 ± 1,1

CHARAKTERISTIKY : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ

Identifikace
(1) Přívodní/výtlačné potrubí
(2) Potrubí vedoucí od kompresoru k levé pružině
(3) Pneumatická pružina odpružení
(4) Potrubí vedoucí od kompresoru k pravé pružině
(5) Celek držáku se vzduchovým kompresorem

B3DP0FXD
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CHARAKTERISTIKY : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ
Vzduchový kompresor
Vzduchový kompresor je umístěný pod karoserií v zadní části vozidla.
Je opatřený ochranným krytem a zvukovou izolací.
Obsahuje tyto komponenty :
- elektronická řídicí jednotka,
- dva elektromagnetické ventily pro přívod vzduchu,
- jeden výtlačný elektromagnetický ventil,
- vysoušeč (vzduchu).
(5) Celek držáku se vzduchovým kompresorem
(1) Přívodní potrubí vzduchového kompresoru (průměr 10 mm)
(2) Plnicí potrubí levé pneumatické pružiny (průměr 4 mm)
(4) Plnicí potrubí pravé pneumatické pružiny (průměr 4 mm)
«a» Výkonový konektor
«b» Ovládací signály
Pneumatická pružina odpružení
(6) Horní styčná plocha (karoserie)
(7) Návlek
(8) Doraz
(9) Píst pro navinutí
(10) Spodní opěrná miska

B3BP1G2D

B3BP1G3D
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CHARAKTERISTIKY : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ
Snímače výšky karoserie
Snímače výšky karoserie umožňují systému provádět
automatickou korekci výškové polohy podle zatížení.
Systém pneumatického odpružení je vybavený dvěma snímači
výšky karoserie.
(11) Snímač výšky karoserie vpravo
(12) Snímač výšky karoserie uprostřed
Počítač odpružení
Počítač odpružení (13) je umístěný za předním levým
sedadlem, pod krytkou.
(14) Ovladač zvyšování/snižování výškové polohy systému
pneumatického odpružení
(15) Ovladač aktivace/dezaktivace pneumatického odpružení
"c" Kontrolka dezaktivace korekce výškové polohy

B3DP0FYD C5GP0VDD

C4BP1YRD
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CHARAKTERISTIKY : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ
Dezaktivace korekce výškové polohy
Stisknout ovladač aktivace/dezaktivace (17) na více než 2 sekundy : korekce výškové polohy je dezaktivovaná.
Stav kontrolky "c"
Rozsvícená
Zhasnutá

Stav pneumatického odpružení
Korekce výškové polohy dezaktivovaná
Korekce výškové polohy aktivovaná

Ruční korekce výškové polohy
Stisknutí ovladače pro zvyšování/snižování výškové polohy (16) umožňuje zvýšit/snížit výšku prahu zavazadlového prostoru ; během tohoto
manévru vydává bzučák pneumatického odpružení zvukový signál.
Při dosažení minimální nebo maximální polohy vydá bzučák tři zvukové signály.
POZN. : Dezaktivace systému odpružení znamená, že již nefunguje automatická korekce výškové polohy, ale systém je stále funkční, aby mohl
uživateli poskytovat informace.
Charakteristiky
Automatická korekce výškové polohy
Systém automatické korekce výškové polohy vzadu :
- udržuje automaticky konstantní výškovou polohu karoserie vozidla (kompenzování výchylek při změnách zatížení zadní nápravy),
- provádí tepelnou kompenzaci (při poklesu z důvodu ochlazení vzduchu obsaženého v pneumatických pružinách po jízdě),
- provádí kompenzování úniku vzduchu zapříčiněného porézností materiálu (pro vrácení vozidla do horizontální polohy při dlouhodobém stání).
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CHARAKTERISTIKY : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ
Ruční korekce výškové polohy
Po celou dobu zvedání / klesání karoserie zní zvukový signál.
Výška prahu zavazadlového prostoru může být nastavena v rozmezí 500 až 640 mm od země.
Po naložení nákladu může být karoserie do původní výškové polohy vrácena dvěma způsoby :
- automaticky po rozjezdu vozidla a překročení 10 km/h,
- ručně uživatelem dvěma stlačeními ovladače zvyšování/snižování polohy.
Rychlost korekce výškové polohy
Korekce výškové polohy 3 až 6 mm/s na kolo
Korekce výškové polohy 4,5 až 6 mm/s na kolo

: ve směru zvedání.
: ve směru klesání.

Zobrazování informací systému pneumatického odpružení na sdruženém přístroji
A : upozornění na rozjezd při vysoké výškové poloze
B : upozornění na spodní krajní polohu vozidla
(příklady pro displej "typu C")
V případě rozjezdu vozidla v době, když není pneumatické odpružení ve jmenovité výškové poloze, se
na sdruženém přístroji rozsvítí oranžová kontrolka «SERVICE», spojená s hlášením na vícefunkční
obrazovce a zvukovým signálem, vysílaným bzučákem modulu přepínačů pod volantem.
V případě závady systému pneumatického odpružení vzadu nebo když je karoserie vozidla ve spodní
krajní poloze, se rozsvítí červená kontrolka «STOP», spojená s hlášením na vícefunkční obrazovce a
zvukovým signálem, vysílaným bzučákem modulu přepínačů pod volantem.

C5FP183D
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UTAHOVACÍ MOMENTY : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ
Počítač pneumatického odpružení
Označ.
25
26
27

Utahovací moment (daN.m)
Název
Upevnění počítače pneumatického odpružení
Upevnění snímače výškové polohy karoserie
Upevnění držáku snímače výškové polohy karoserie

Snímač výškové polohy karoserie vzadu

B3BP1F6D

B3BP1F7D
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Utažení
1 ± 0,2
0,6 ± 0,1

UTAHOVACÍ MOMENTY : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ
Vzduchový kompresor
Označ.
28
29

B3BP1F8D

Utahovací moment (daN.m)
Název
Upevnění krytu vzduchového kompresoru
Upevnění držáku vzduchového kompresoru

B3BP1F9D

296

Utažení
0,5 ± 0,1
1 ± 0,2

SNÍŽENÍ TLAKU V PNEUMATICKÉM OKRUHU ODPRUŽENÍ
Nářadí

Snížení tlaku

[1] Diagnostický přístroj
LEXIA
LEXIA 3
[2] Diagnostický přístroj
PROXIA
PROXIA 3
[3] Podložky pro ustavení výškové polohy vozidla v dílně
[3a] Zadní levá podložka
[3b] Zadní pravá podložka

DŮLEŽITÉ : Provést snížení tlaku v pneumatickém okruhu
odpružení s pomocí diagnostického přístroje.

: 4171-T
:
: 4165-T
:
: 4398-T
: 4398-T.G
: 4398-T.D

Předběžné operace
DŮLEŽITÉ : Nestavět vozidlo na kola, když není pneumatický
okruh jeho odpružení natlakovaný. Aby bylo možno postavit
vozidlo na kola v takovémto stavu, je nutno použít speciální
podložky.
POZN. : V případě zvednutí vozidla pomocí zvedáku s opřením pod
karoserií je nutno počítat s montáží podložek pro ustavení jeho výškové
polohy.

Postavit vozidlo na zem.
Připojit přístroj [1] nebo [2] k diagnostické zásuvce vozidla.
Zapnout zapalování.
Provést celkový test.
Otevřít nabídku :
- pneumatické odpružení,
- specifické operace v poprodejním servisu,
- snížení tlaku (odstranění tlaku).
Vyčkat na kompletní poklesnutí odpružení vozidla.
Vypnout zapalování.
Odpojit akumulátor.
Zásady platné pro stav po snížení tlaku v pneumatickém okruhu
DŮLEŽITÉ : Nestavět vozidlo na kola, když byl v pneumatickém
okruhu jeho odpružení snížen tlak. Pro postavení vozidla na jeho
kola použít podložky [3] pro ustavení výšky.
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SNÍŽENÍ TLAKU V PNEUMATICKÉM OKRUHU ODPRUŽENÍ
Umístění podložek pro ustavení výšky
Zvednout vozidlo.
Na pravé straně
Umístit podložku pro ustavení výšky [3b] na spodní misku (1).
Ověřit :
Zaklesnutí podložky pro ustavení výšky [3b] v zóně "a".
Zajištění podložky pro ustavení výšky [3b] směrem dovnitř vozidla.
Levá strana
Umístit podložku pro ustavení výšky [3a] stejným způsobem jako v případě podložky [3b].
Postavit vozidlo na kola.
Pohledem zkontrolovat polohu podložek pro ustavení výšky.

B3BP1G0D

B3BP1G1D
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UTAHOVACÍ MOMENTY : ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY
Nosná pružicí jednotka

Utahovací moment (daN.m)
Označ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Název
Matice upevnění nosné pruž. jednotky ke karoserii
Upev. matice horní misky tlumiče
Horní upevnění táhla zkrutného stabilizátoru
Spodní upevnění táhla zkrutného stabilizátoru
Matice spodního kulového čepu těhlice
Upevnění spod. kulového čepu těhlice k těhlici
Matice náboje
Kulový čep řízení na těhlici
Upevnění nosné pružicí jednotky k těhlici

B3BP1F5P
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Utažení
6,9 ± 0,6
3,6 ± 0,3
4,2 ± 0,4
23 ± 2,3
32,5 ± 2,6
4,5 ± 0,4
8 ± 0,8

UTAHOVACÍ MOMENTY : ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY
Pomocný rám

Utahovací moment (daN.m)
Označ. Název
10
11

Utažení

Upevnění nástavce pomocného rámu na karoserii
Upevnění táhla ke karoserii
Šroub táhla na před. pomocném rámu

6,5 ± 0,6
1,85 ± 0,5

12

Šroub upevnění pomocného rámu na karoserii

9,8 ± 0,9

13

Šroub upev. lůžka zkrutného stabilizátoru na pomoc. rámu

10,4 ± 1

14

Upevnění spodního ramena na pomocném rámu

11,1 ± 1

15

Upevnění spodní přední příčky pomocného rámu na karoserii

8,5 ± 0,8

16

Upevnění zadních výztuh pomocného rámu

4 ± 0,4

17

Upevnění mechanismu řízení na pomocném rámu

10 ± 1,5

B3CP0DZD
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UTAHOVACÍ MOMENTY : ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY
Zadní náprava

Utahovací moment (daN.m)
Označ. Název

Utažení

18

Horní upevnění tlumiče

19

Upevnění horní misky tlumiče

20

Upevnění vidlice k zadní nápravě

21

Upevnění vidlice zadní nápravy ke karoserii

22

Matice náboje zadního kotouče

23

Spodní upevnění tlumiče

19 ± 1,9

24

Upevnění držáku čepu kola na zadní nápravě

11 ± 1,1

B3DP0FMD
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12,1 ± 1,2
30 ± 0,7
11,5 ± 1,1
30 ± 3

UTAHOVACÍ MOMENTY : ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY
Počítač pneumatického odpružení

Utahovací moment (daN.m)
Označ.
25
26
27

Název
Upevnění počítače pneumatického odpružení
Upevnění snímače výškové polohy karoserie
Upevnění držáku snímače výškové polohy karoserie

Snímač výškové polohy karoserie vzadu

B3BP1F6D

B3BP1F7D
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Utažení
1 ± 0,2
0,6 ± 0,1

UTAHOVACÍ MOMENTY : ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY
Vzduchový kompresor

Utahovací moment (daN.m)
Označ. Název
28
Upevnění krytu vzduchového kompresoru
29
Upevnění držáku vzduchového kompresoru

B3BP1F8D

B3BP1F9D
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Utažení
0,5 ± 0,1
1 ± 0,2

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY : ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

Horní část sloupku řízení
Popis
(1) Airbag řidiče.
(2) Ovladače na volantu.
(3) Volant se sdruženými ovladači na pevném středu.
(4) Snímač úhlu otočení volantu.
(5) Ovladače pod volantem.
(6) Zámek řízení se spínací skřínkou.

C5FP0QQD
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY : ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
Volant se sdruženými ovladači na pevném středu
DŮLEŽITÉ : Před demontováním volantu se sdruženími ovladači na pevném středu
nasadit přípravek [1].
[1] Přípravek pro zablokování volantu se sdruženými ovladači na pevném středu

: 9702-T

POZOR : Vnitřní mechanismus volantu se sdruženými ovladači na pevném středu není možno
demontovat.
Sloupek řízení
(7) Upevnění volantu se sdruženými ovladači na pevném středu na hřídeli sloupku řízení.
(8) Spojovací díl sloupku řízení.
(9) Zajišťovací páčka.
(10) Upevnění křížového kloubu řízení na dříku rozváděcího ventilu řízení.
(11) Držák sloupku řízení.
Sloupek řízení je hliníkový.
Výškové a osové seřizování sloupku se provádí s pomocí páčky (9).

B3EP1BMD B3EP16PD
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY : ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
Mechanismus řízení
Mechanismus řízení s integrovaným válcem je upevněný na předním pomocném rámu dvěma
závrtnými šrouby.
Rozváděcí ventil používá technologi s drážkami.
Seřizování tlačítka řízení se provádí prostřednictvím šroubovaného uzávěru v místě "a".
DŮLEŽITÉ : vějířové podložky v místě "b" musí být umístěné mezi mechanismem řízení a
předním pomocným rámem
Motory
Zdvih ozubené tyče (mm)

Všechny
typy
(vyjma
RHJ)
72x2

Počet zubů pastorku rozváděcího ventilu řízení
Převodový poměr: volant/sloupek řízení

RHJ
69x2
7

1/1,3 otáčka/mm

Převodový poměr: sloupek řízení/mechanismus řízení

1/39,88 otáčka/mm

Převodový poměr: volant/kolo

1/51,84 otáčka/mm

Počet otáček volantu (mezi dorazy)

2,78

B3EP1BND
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2,67

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY : ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

Okruh posilovače řízení
(12) Mechanismus řízení s posilovačem s integrovaným válcem.
(13) Rozváděcí ventil.
(14) Skupina elektrického čerpadla posilovače řízení, umístěná na předním pravém podélném
nosníku.
(15) Nádržka oleje posilovače řízení.
(16) Vysokotlaké potrubí.
(17) Nízkotlaké potrubí.
Posilovací účinek se mění v závislosti na následujících parametrech :
- rychlost vozidla,
- rychlost otáčení volantu.
Olej posilovače řízení

: TOTAL FLUIDE DA.

Kontrola hladiny oleje posilovače řízení se provádí prostřednictvím uzávěru měrky v místě "c".

B3EP1BPD
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UTAHOVACÍ MOMENTY : ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
Utahovací moment (daN.m)
Označ.
Název
1
Šroub volantu se sdruženými ovladači na pevném středu
2
Matice spojovacího dílu sloupku řízení
3
Horní matice
4
Spodní matice
5
Upevnění křížového kloubu řízení
6
Přípojka hydraulického potrubí na válci
7
Upevnění rozváděcího ventilu na mechanismu řízení
8
Upevnění příruby na rozváděcím ventilu
9
Přípojka hydraulického potrubí na rozváděcím ventilu
10
Matice kulového čepu řízení
11
Protimatice seřizování táhel řízení
12
Upevnění kulového čepu na ozubené tyči
13
Závrtný šroub mechanismu řízení
14
Matice upevnění mechanismu řízení

B3EP176D

B3EP177D
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Utažení
3,3 ± 0,3
0,7 ± 0,07
2,2 ± 0,5
2,2 ± 0,2
0,8 ± 0,1
2 ± 0,2
1,9 ± 0,2
0,8 ± 0,1
4,5 ± 0,4
7,5 ± 1,1
7 ± 0,7
0,9 ± 0,2
10 ± 1,5

UTAHOVACÍ MOMENTY : ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
Utahovací moment (daN.m)
Označ.
Název
15
Upevnění skupiny elektrického čerpadla na podélném nosníku
16
Upevňovací šroub příruby potrubí na skupině elektrického čerpadla
17
Upevnění skupiny elektrického čerpadla na předním podélném nosníku

B3EP1BJD
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Utažení
2 ± 0,3
1,9 ± 0,2
2,3 ± 0,3

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ HYDRAULICKÉHO OKRUHU POSILOVAČE ŘÍZENÍ
Nářadí
[1] Kleště na zaklapávací upev. pásky s natáčecími čelistmi

: (-).0172.Z

Nezbytné zásady
Pracovat pečlivě, aby do okruhu nevnikly nečistoty.
Pro plnění a doplňování hydraulického okruhu posilovače řízení používat pouze nový olej, typ
TOTAL H50126.
Vypuštění hydraulického okruhu posilovače řízení
POZN. : Vypuštění hydraulického okruhu musí být prováděno při vypnutém motoru.
Otevřít uzávěr plnicího hrdla (1).
Povolit šrouby předního pravého kola.
Zvednout a zajistit vozidlo, přední kola vyvěšená.
Demontovat :
- šrouby kola,
- přední pravé kolo.

B1BPS8WD
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VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ HYDRAULICKÉHO OKRUHU POSILOVAČE ŘÍZENÍ
Demontovat pásek (2) s pomocí kleští [1].
Odpojit potrubí (3).
Nasměrovat potrubí (3) k záchytné nádobě.
Otáčet řízením oběma směry od jednoho dorazu k druhému.
Vyčkat, dokud nepřestane vytékat olej.
Připojit potrubí (3).
Namontovat pásek (2) s pomocí kleští [1].
Namontovat :
- přední pravé kolo,
- šrouby předního pravého kola.
Utáhnout šrouby kola momentem

B1BPS8XD
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: 10 ± 1 daN.m.

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ HYDRAULICKÉHO OKRUHU POSILOVAČE ŘÍZENÍ
Naplnění hydraulického okruhu posilovače řízení
POZOR : Pracovat pečlivě, aby do okruhu nevnikly nečistoty.
Naplnit nádržku hydraulické kapaliny posil. řízení až ke značce maxima "a" uzávěru plnicího
hrdla (1).
Odvzdušnění hydraulického okruhu posilovače řízení
Pomalu desetkrát otočit řízením oběma směry od jednoho dorazu k druhému (motor vypnutý).
Dolít olej až ke značce maxima "a" uzávěru plnicího hrdla (1).
Nechat běžet motor na volnoběžné otáčky po dobu 2 až 3 minut, bez působení na volant.
Pomalu desetkrát otočit řízením oběma směry od jednoho dorazu k druhému.
Dolít olej až ke značce maxima "a" uzávěru plnicího hrdla (1).

B1BPS8YD

312

CHARAKTERISTIKY BRZDOVÉHO SYSTÉMU
Brzdový systém

Diagonálně uspořádaný brzdový okruh (do X).
Kotoučové brzdy vpředu a vzadu
(všechny verze vozidla) :
- přední brzdové kotouče jsou ventilované ;
- zadní brzdové kotouče nejsou ventilované.
POZN. : Přední brzdové destičky nemají kontrolku opotřebení.
Parkovací brzda s ovládáním lanky působí na zadní kola.
Funkce regulátoru a omezovače brzdného účinku jsou zajišťovány
systémy ABS REF.
POZN. : REF = elektronický rozdělovač brzdného účinku.

B3FP7RND
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CHARAKTERISTIKY BRZDOVÉHO SYSTÉMU
Přední brzdy
Přední brzdové kotouče
Motory
Pomocný brzdový systém
Typ
Průměr (mm)
Tloušťka (mm)
Minimální tloušťka (mm)

6FY 9HZ 9HY

RFJ RHR
S ESP
Ventilované kotouče

283

302
26
24

Přední brzdové třmeny
Motory
Dodavatel
Typ
Průměr pístu (mm)

6FY RFJ 9HZ 9HY RHR
TEVES
FN3 60/26
60
Třecí segmenty

Motory
Dodavatel
Typ

6FY RFJ 9HZ 9HY RHR
GALFER
G 4032
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CHARAKTERISTIKY BRZDOVÉHO SYSTÉMU
Zadní brzdy
Zadní brzdové kotouče
Motory
Pomocný brzdový systém
Typ
Průměr (mm)
Tloušťka (mm)
Minimální tloušťka (mm)

6FY RFJ 9HZ 9HY RHR
S ESP
Neventilované kotouče
268
12
10
Zadní brzdové třmeny

Motory
Pomocný brzdový systém
Dodavatel
Typ
Průměr pístu (mm)

6FY RFJ 9HZ 9HY RHR
S ESP
TRW/BOSCH
C38
38
Třecí segmenty

Motory
Dodavatel
Typ

6FY RFJ 9HZ 9HY RHR
GALFER
G4554
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CHARAKTERISTIKY BRZDOVÉHO SYSTÉMU
Hlavní brzdový válec
Motory
Pomocný brzdový systém
Typ
Průměr
Zdvih (primární/sekundární) v mm
Systém AFU (*)

6FY RFJ 9HZ 9HY RHR
S ESP
Se západkou
23,8
20,3/21,7
Integrovaný (v sériové výbavě)
Nádržka brzdové kapaliny

Motory
Dodavatel
Typ brzdové kapaliny

6FY RFJ 9HZ 9HY RHR
TEVES
DOT 4

POZNÁMKA : (*) AFU = Brzdový asistent
Nádržka brzdové kapaliny je dvoudílná :
- hlavní nádržka s detektorem hladiny kapaliny,
- odděleně umístěná nádržka.
Hlavní nádržka je s odděleně umístěnou nádržkou propojená potrubím z Rislanu se zaklapávací přípojkou.
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CHARAKTERISTIKY BRZDOVÉHO SYSTÉMU
Ovládání brzdového asistenta je integrované v primárním pístu («a»).
Brzdový posilovač
Motor
6FY RFJ 9HZ 9HY RHR
Pomocný brzdový systém
S ESP
Průměr posilovače (mm)
254
Dodavatel
TEVES
Typ
MCT
Systém AFD (**)
Integrovaný (v sériové výbavě)
POZNÁMKA : (**) AFD = Automatické rozsvícení výstražných světel při nouzovém brzdění.
Hydraulický blok «ABS/ESP»
Orgány
Dodavatel
Typ

Hydraulický blok
BOSCH
ESP 8.1
Umístěný pod předním levým podélným nosníkem, 4 regulační
kanály

Poznámky

B3FP7RPD

B3FP7RQD
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CHARAKTERISTIKY BRZDOVÉHO SYSTÉMU
Parkovací brzda

Seřízení parkovací brzdy je prováděno automaticky.

B3FP7RRD
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UTAHOVACÍ MOMENTY : BRZDY
Přední brzdy
Označ.
1
2
3
4
5
6

B3FP7DVD

Utahovací moment (daN.m)
Název
Upev. šroub brzdového kotouče
Svorníky brzdového třmenu
Přípojka brzdového potrubí
Šroub držáku brzdového třmenu
Šroub držáku hydraulického bloku (ABS/ESP)
Upev. šroub snímače kola

B3FP7DWD
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Utažení
1 ± 0,1
2,7 ± 0,2
1,5 ± 0,3
10,5 ± 1
1,5 ± 0,3
0,8 ± 0,1

UTAHOVACÍ MOMENTY : BRZDY
Brzdový posilovač

Zadní brzdy

B3FP7R9D

Označ.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Utahovací moment (daN.m)
Název
Upevnění brzdového posilovače
Upevnění hlavního brzdového válce k posilovači
Přípojky brzdového potrubí
Upev. šroub nádržky brzdové kapaliny na hlavním brzd. válci
Upevnění snímače kola
Šroub držáku brzdového třmenu
Přípojka brzdového potrubí
Brzdový tlumič
Svorníky brzdového třmenu
Matice zadního náboje

B3FP7RAD

Utažení
2 ± 0,2
2,5 ± 0,4
1,5 ± 0,3
0,4 ± 0,1
0,8 ± 0,1
5,3 ± 0,7
1,5 ± 0,3
0,9 ± 0,2
3,1 ± 0,1

B3FP7RBD
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UTAHOVACÍ MOMENTY : BRZDY
Elektricky ovládaná parkovací brzda (FSE)
Označ.
17
18
19

Utahovací moment (daN.m)
Název
Matice lanka elektricky ovládané parkovací brzdy
Upevnění skupiny elektricky ovládané parkovací brzdy
Upevnění gyroskopu/akcelerometru

Gyroskop/akcelerometr

B3FP7RCD

B3FP7RDD
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Utažení
0,7 ± 0,2
0,8 ± 0,1

KONTROLA PODTLAKOVÉHO ČERPADLA
Motory : 9HZ 9HY
Nářadí
[1] Přístroj na kontrolu tlaku

: (-).1602.A

souprava S.1602

Kontrola
Odpojit akumulátor.
Demontovat :
- vzduchové potrubí (1),
- vzduchové potrubí (2),
- kryt akumulátoru,
- akumulátor,
- držák akumulátoru.
Nalézt podtlakové potrubí mezi podtlakovým čerpadlem a brzdovým posilovačem.
Odpojit podtlakové potrubí v místě "a".

B3FP7QRD

B3FP7QSD
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KONTROLA PODTLAKOVÉHO ČERPADLA
Motory : 9HZ 9HY
Připojit přístroj [1] k podtlakovému potrubí (1).
Namontovat držák akumulátoru, akumulátor, kryt akumulátoru, vzduchové potrubí (2) a
vzduchové potrubí (1).
Znovu připojit akumulátor.
Nastartovat motor a nechat jej běžet na volnoběžné otáčky.
Zkontrolovat hodnotu podtlaku.
Demontovat vzduchové potrubí (1), vzduchové potrubí (2), kryt akumulátoru, akumulátor, držák
akumulátoru a přístroj.
Připojit podtlakové potrubí v místě "a".
Namontovat držák akumulátoru, akumulátor, kryt akumulátoru, vzduchové potrubí (2) a
vzduchové potrubí (1).
Připojit akumulátor.
POZOR : Provést operace nařízené po opětovném připojení akumulátoru.

B3FP7QTD
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KONTROLA PODTLAKOVÉHO ČERPADLA
Motor : RHR
Demontovat ozdobný kryt motoru.
Nalézt podtlakové potrubí mezi podtlakovým čerpadlem a brzdovým posilovačem.
Odpojit podtlakové potrubí v místě "a".
Připojit přístroj [1] k podtlakovému potrubí (1).
Nastartovat motor a nechat jej běžet na volnoběžné otáčky.
Zkontrolovat hodnotu podtlaku.
Demontovat přístroj.
Připojit podtlakové potrubí v místě "a".
Namontovat zpět ozdobný kryt motoru.
Kontrolní hodnoty
POZN. : hodnota podtlaku musí být nižší nebo rovná 0,850 bar.
Teplota
Minimální podtlak
Maximální doba (v sekundách) potřebná pro
motorového oleje
(mbar)
dosažení minimálního podtlaku
500
4,5 s
80 °C ± 5 °C
800
18 s
Pokud není hodnota v toleranci,
zkontrolovat :
- přímo podtlakové čerpadlo,
- těsnost okruhu v místě spojovacích potrubí a brzdového posilovače.

B3FP7QUD

B3FP7QTD
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VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ BRZDOVÉHO OKRUHU
Nářadí
[1] Odvzdušňovací přístroj typu
[2] Diag. přístroj
[3] Diag. přístroj

: «LURO» nebo podobný
: LEXIA 3
: PROXIA 3

POZN. : Odvzdušnění sekundárního brzdového okruhu se provádí s pomocí diagnostického
přístroje [2] nebo [3].
DŮLEŽITÉ : Dodržet pokyny pro bezpečnost a čistotu.
Vypuštění nádržek brzdové kapaliny
Odpojit akumulátor.
Zvednout a zajistit vozidlo, kola vyvěšená.
Demontovat :
- kryt akumulátoru,
- akumulátor,
- držák akumulátoru.
Vyjmout filtr z nádržky brzdové kapaliny (1).
Co nejvíce vyprázdnit nádržku brzdové kapaliny (1)
(v případě potřeby použít čistou injekční stříkačku).

B3FP7R7D
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VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ BRZDOVÉHO OKRUHU
Demontáž nádržek brzdové kapaliny
Odpojit zaklapávací přípojku v místě "a"
(počítat s vytečením brzdové kapaliny).
Demontovat nádržku brzdové kapaliny (1).
Zvláštnost :
Motory : 6FY RFJ 9HZ 9HY RHR
Demontovat celek hlavního brzdového válce s nádržkou brzdové kapaliny.
Demontovat šroub (3).
Odpojit nádržku brzdové kapaliny (2) od hlavního brzdového válce (4).
Vyčištění nádržek brzdové kapaliny
Předepsaným přípravkem vyčistit následující díly : nádržka brzdové kapaliny (1) a nádržka
brzdové kapaliny (2) na hlavním válci (4).
Montáž nádržek brzdové kapaliny
Připojit nádržku brzdové kapaliny (2) k hlavnímu válci (4).
Namontovat šroub (3) a utáhnout jej momentem
: 0,4 ± 0,1 daN.m.
Zvláštnost:
Motory : 6FY RFJ 9HZ 9HY RHR
Namontovat celek hlavního brzdového válce s nádržkou brzdové kapaliny.
Namontovat nádržku brzdové kapaliny (1).
Připojit zaklapávací přípojku v místě "a".
Namontovat filtr nádržky brzdové kapaliny (1).
Namontovat držák akumulátoru, akumulátor a jeho kryt.

B3FP7R8D
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VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ BRZDOVÉHO OKRUHU
Připojit akumulátor.
POZOR : Provést operace nařízené po opětovném připojení akumulátoru.
Naplnění brzdového okruhu
POZOR : Používat výhradně homologované a doporučené hydraulické kapaliny.
POZOR : Používat výhradně novou a neemulgovanou brzdovou kapalinu; zabránit vniknutí
nečistot do hydraulického okruhu.
Naplnit nádržku brzdové kapaliny (1).
Odvzdušnění primárního brzdového okruhu
POZOR : Během operací odvzdušňování sledovat hladinu brzdové kapaliny v nádržce a průběžně
ji doplňovat.
POZOR : Během operací odvzdušňování nesmí být v činnosti systém ABS.
POZOR : Dodržet stanovené pořadí otevírání odvzdušňovacích šroubů.
Odvzdušnit každý brzdový třmen, postupovat v následujícím pořadí :
- přední levé kolo,
- přední pravé kolo,
- zadní levé kolo,
- zadní pravé kolo.

B3FP7R8D
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VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ BRZDOVÉHO OKRUHU
Odvzdušnění brzdového okruhu s pomocí odvzdušňovacího
přístroje
Připojit odvzdušňovací přístroj [1] k nádržce brzdové kapaliny (1).
Seřídit tlak přístroje na 2 bary.
U každého brzdového okruhu :
Připojit průhlednout hadičku k odvzdušňovacímu šroubu, druhý konec
hadičky vložit do čisté nádoby, otevřít odvzdušňovací šroub.
Vyčkat do doby, kdy začne vytékat brzdová kapalina bez vzduchových
bublinek. Zavřít odvzdušňovací šroub.
Odklidit odvzdušňovací přístroj [1].
Ověřit hladinu brzdové kapaliny (musí být mezi značkou «DANGER» a
značkou «MAXI»).
V případě potřeby provést doplnění homologovanou a doporučenou
syntetickou brzdovou kapalinou.
Odvzdušnění brzdového okruhu bez odvzdušňovacího přístroje
POZN. : Jsou zapotřebí dva pracovníci.
U každého brzdového okruhu :
Stlačit brzdový pedál pro vyvození tlaku v okruhu.
Připojit průhlednout hadičku k odvzdušňovacímu šroubu, druhý konec
hadičky vložit do čisté nádoby. Otevřít odvzdušňovací šroub.
Vyčkat do doby, kdy začne vytékat brzdová kapalina bez vzduchových
bublinek. Zavřít odvzdušňovací šroub.

POZN. : Je-li třeba, zopakovat postup ještě jednou.
Ověřit hladinu brzdové kapaliny (musí být mezi značkou «DANGER» a
značkou «MAXI»).
V případě potřeby provést doplnění homologovanou a doporučenou
syntetickou brzdovou kapalinou.
Odvzdušnění sekundárního brzdového okruhu.
POZOR : Během operací odvzdušňování sledovat hladinu brzdové
kapaliny v nádržce a průběžně ji doplňovat.
POZNÁMKA : Odvzdušňovací přístroj [1] je stále připojený k brzdové
nádržce (1).
Použít diagnostický přístroj [2] nebo [3].
Zvolit nabídku podle vybavení vozidla :
Nabídka ABS (podle vybavení)
Nabídka ESP (podle vybavení)
Řídit se pokyny zobrazovanými diagnostickým přístrojem.
Na konci odvzdušňovacího programu ověřit hladinu a případně doplnit
brzdovou kapalinu.
Zkontrolovat zdvih brzdového pedálu (nesmí se prodloužit) a není-li
vyhovující, zopakovat postup odvzdušňování.
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KLIMATIZACE R 134.a (HFC)
Kompresor
Vozidlo

C4 Picasso

Motor

6FY RFJ
9HZ 9HY RHR

Datum

Náplň chladiva (g)

Proměnný
zdvihový objem

Množství oleje
(cm³)

SD 6 C12
450 ± 25 (1)

135

10/06 >

SP 10
SD 7 C16

RHR

Označení oleje

675 ± 25 (2)

(1) Jednoduchá klimatizace
(2) Přídavná klimatizace
(*) Hodnota pro přídavnou klimatizaci
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200 (*)

ZVLÁŠTNOSTI : OKRUH KLIMATIZACE
Presostat
Lineární snímač tlaku.
Plnicí ventily
Zaklapávací plnicí ventily, opatřené ochrannou krytkou.
POZ. : Ventily vysokého a nízkého tlaku mají odlišný průměr, aby se předešlo omylu při
manipulaci.
Kompresor :
Vzduchovou mezeru spojky kompresoru klimatizace nelze seřizovat.
Kondenzátor s integrovaným zásobníkem
Kondenzátor (1) je vybavený válcem plnícím funkci zásobníku chladiva a opatřený integrovanou
filtrační vložkou (2).
POZ. : Filtrační vložka (2) se nevyměňuje.

C5HP1HND
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ZVLÁŠTNOSTI : OKRUH KLIMATIZACE
Redukční ventil
Značka : Euroclim
Potrubí chladiva
Hliníkové potrubí a pryžové hadice.
Mazivo
Označení oleje

: SP10

POZOR : Protože je tento olej vysoce hydroskopický, vyhýbat se balení ve velkoobjemových
nádobách, které by byly skladovány již otevřené.
DŮLEŽITÉ : Nikdy nepoužívat jiný typ oleje.
POZN. : Kontrola hladiny oleje kompresoru při plnění okruhu chladivem není povinná.
Kontrola hladiny oleje se provádí v případě úniku chladiva z okruhu.
Pylový filtr
Filtr je umístěný za skupinou topení.
Je přístupný z pravé strany skupiny topení (viz příslušná operace).

C5HP1HND
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UTAHOVACÍ MOMENTY : OKRUH KLIMATIZACE
Okruh klimatizace

Motor : 6FY RFJ 9HZ 9HY RHR
1
2
3

Potrubí / kondenzátor
Presostat
Potrubí / redukční ventil

C5HP1HTD
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0,6 ± 0,2
daN.m

UTAHOVACÍ MOMENTY : OKRUH KLIMATIZACE
Kompresor klimatizace, motor :
6FY RFJ 9HZ 9HY

daN.m
4
5

Upevnění kompresoru
Potrubí / kompresor

2,4 ± 0,5
0,7 ± 0,2

6
7

Upevnění kompresoru
Potrubí / kompresor

3,5 ± 0,5
0,7 ± 0,2

Kompresor klimatizace, motor :
RHR

C5HP1HUD C5HP1HVD
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UTAHOVACÍ MOMENTY : OKRUH KLIMATIZACE
Přídavný klimatizační okruh

Motor : RHR
8
9

C5HP1HWD
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Upevnění přídavného okruhu k hlavnímu
okruhu
Potrubí / přídavný redukční ventil

0.6 ± 0.2

ZVLÁŠTNOSTI : OKRUH KLIMATIZACE
Pylový filtr

Pylový filtr je umístěný pod odkládací skřínkou na straně spolujezdce, v bloku topení.
POZN. : Vzduch je filtrován dvěma za sebou umístěnými pylovými filtry.

Demontáž
Demontovat :
- 5 spon (1),
- obložení pod palubní deskou (2) (na pravé straně),
Vycvaknout a demontovat kryt pylového filtru (3).

C5HP1JDD

C5HP1JED
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ZVLÁŠTNOSTI : OKRUH KLIMATIZACE
Pylový filtr
Demontovat první pylový filtr (4) vytažením ve směru šipky «a».
Posunout druhý pylový filtr (5) směrem nahoru.
Demontovat druhý pylový filtr (5) vytažením ve směru šipky «b».

Montáž
Vyčistit uložení pylového filtru.
Namontovat nové pylové filtry.
Namontovat kryt pylového filtru (3).
Ověřit výkon ventilátoru vzduchu vyzkoušením všech jeho rychlostí.
Namontovat jednotlivé díly v obráceném pořadí úkonů než při demontáži.

C5HP1JFD

C5HP1JGD
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ZVLÁŠTNOSTI : OKRUH CHLADIVA KLIMATIZACE R134.a
Olej pro kompresor
DŮLEŽITÉ : Olej pro kompresory je vysoce hydroskopický, při zásazích používat NOVÉ balení.
Kontrola hladiny oleje kompresoru
Rozlišujeme tři případy :
1/ Zásah na okruhu bez úniku.
2/ Pomalý únik.
3/ Rychlý únik.
1/ Zásah na okruhu bez úniku
a) – Použití vypouštěcího/plnicího přístroje bez odlučovače oleje
Vypustit okruh přes ventil NÍZKÉHO TLAKU co možná nejpomaleji, aby nedošlo k unášení oleje z okruhu.
Naplnění okruhu chladivem R 134.a se provádí bez přidání oleje.
b) – Použití vypouštěcího/plnicího přístroje s odlučovačem oleje
Vypustit okruh chladiva R 134.a podle návodu k obsluze přístroje.
Změřit objem zachyceného oleje.
Při plnění okruhu chladivem R 134.a dolít stejné množství NOVÉHO oleje.
c) – Výměna kompresoru
Demontovat původní kompresor, vyprázdnit jej a změřit objem oleje.
Vypustit nový kompresor (je dodávaný naplněný olejem) a ponechat v něm stejné množství NOVÉHO oleje, jaké obsahoval původní kompresor.
Při plnění okruhu chladivem R 134.a již olej nedolévat.
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ZVLÁŠTNOSTI : OKRUH CHLADIVA KLIMATIZACE R134.a
Kontrola hladiny oleje kompresoru (pokračování)
2/ Pomalý únik
Při pomalém úniku chladiva nedochází k unášení oleje, je třeba se řídit postupem pro zásahy bez úniku.

3/ Rychlý únik

Při tomto druhu závady dojde ke ztrátě oleje a také k vniknutí vzduchu do okruhu.
Je tedy nutné :
- vyměnit dehydrátor (vysoušeč) ;
- odstranit co nejvíce oleje (při výměně vadného dílu).
Před anebo během plnění okruhu chladivem R 134.a doplnit 80 cm³ NOVÉHO oleje do okruhu.
Při výměně některého z následujících dílů přilít :
Láhev dehydrátoru
Kondenzátor nebo výparník
Vysokotlaké nebo nízkotlaké potrubí
Vysoušecí vložka

: 15 cm3 kompresorového oleje
: 20 cm3 kompresorového oleje
: 5 cm3 kompresorového oleje
: 15 cm3 kompresorového oleje

338

KONTROLA ÚČINNOSTI KLIMATIZAČNÍHO OKRUHU
Přístroj EXXOTest
Exxoclim č. OPR
Návod k použití

: 9776.EA
: Viz návod od výrobce

Přístroj VALEO
Clim test 2

: 4372-T.

Návod k použití

: Viz návod od výrobce

E5AP2N4D

E5AP2N5D
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KONTROLA ÚČINNOSTI KLIMATIZAČNÍHO OKRUHU
Postup zkoušky
Kontrola
Připravit přístroj Exxoclim nebo Clim test 2 (viz návod od výrobce)
Předběžné operace.
Zavřít všechny čelní větrací výstupy.
Nastartovat motor.
Otevřít čelní větrací výstup.
Aktivovat ovládání "klimatizace".
Nastavit ovladač rozdělování proudu vzduchu na «přívod vzduchu čelními větracími výstupy».
Aktivovat ovládání «obíhání vnitřního vzduchu v kabině».
Poloha ovladačů klimatizace :
Ovladač teploty na maximálním chladu (vpravo a vlevo).
Ovladač ventilátoru v poloze maximální rychlosti.
Nechat klimatizaci v činnosti po dobu 5 minut.
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KONTROLA ÚČINNOSTI KLIMATIZAČNÍHO OKRUHU
Připomenutí : (orientačně)
Podchlazení (SR)
Podchlazení je rozdíl mezi teplotou kondenzace a teplotou chladiva na výstupu z kondenzátoru klimatizace.
Hodnota podchlazení vypovídá o množství chladiva (v tekutém skupenství) v klimatizačním okruhu.
Hodnoty podchlazení (SR)
Hodnota
Příčina
Řešení
SR < 2°C
Nedostatek chladiva v kondenzátoru klimatizace
Doplnit chladivo
2°C < SR <4°C
Nedostatek chladiva v kondenzátoru klimatizace
4°C < SR < 10°C/12°C
Správná náplň
SR > 10°C/12°C
Nadbytek chladiva v kondenzátoru klimatizace
Odstranit přebytek chladiva
SR > 15°C
Přehřátí (SC)
Přehřátí je rozdíl mezi teplotou chladiva na výstupu z výparníku a teplotou odpařování.
Hodnota přehřátí vypovídá o množství chladiva (v plynném skupenství) v klimatizačním okruhu.
Hodnoty přehřátí (SC)
Hodnota
Příčina
Řešení
2° < SC < 15°C
Správná náplň
SC > 15°C
Nedostatek chladiva v klimatizačním okruhu
Doplnit chladivo
SC < 2°C
Nadbytek chladiva v klimatizačním okruhu
Odstranit přebytek chladiva
Teplota vháněného vzduchu
Vzduch vháněný do kabiny musí mít teplotu v rozmezí 2 °C až 10 °C.
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KONTROLA ÚČINNOSTI KLIMATIZAČNÍHO OKRUHU
Hlavní porucha

Tabulka diagnostiky okruhu chladiva klimatizace
Příznak
Možné příčiny
Spojka kompresoru klimatizace
Nedostatek chladiva v klimatizačním
okruhu
Spojka kompresoru klimatizace se nezapíná
nebo se rychle vypíná
Presostat klimatizace
Sonda výparníku klimatizace
Elektrický obvod (konektory, pojistky...)

Kompresor klimatizace se neotáčí nebo se po
spuštění rychle zastaví
Spojka kompresoru klimatizace zůstane
zapnutá, ale kompresor se rychle zastaví

342

Řemen pohonu příslušenství
Kompresor klimatizace
Filtrační a vysoušecí vložka
Redukční ventil klimatizace
Únik chladiva
Spojka kompresoru klimatizace

KONTROLA ÚČINNOSTI KLIMATIZAČNÍHO OKRUHU
Hlavní porucha

Tabulka diagnostiky okruhu chladiva klimatizace
Příznak
Možné příčiny
Nesprávné seřízení spojky kompresoru
klimatizace
Náplň chladiva
Spojka kompresoru klimatizace zůstává
zapnutá
Vadný kompresor klimatizace

Kompresor klimatizace je abnormálně hlučný

Nedostatek chladiva v klimatizačním okruhu
Vadné ventily kompresoru klimatizace
Spojka kompresoru klimatizace zůstává
zapnutá a prokluzuje
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Spojka kompresoru klimatizace
Řemen pohonu příslušenství

KONTROLA ÚČINNOSTI KLIMATIZAČNÍHO OKRUHU
Hlavní porucha

Tabulka diagnostiky okruhu chladiva klimatizace
Příznak
Nízký tlak a vysoký tlak mají příliš
vysokou hodnotu

Možné příčiny

Vadný redukční ventil klimatizace
Zanešené potrubí

Nízký tlak má příliš vysokou hodnotu a vysoký
Vadné těsnění kompresoru klimatizace
tlak má příliš nízkou hodnotu

Abnormální úroveň tlaků

Vadná sonda výparníku klimatizace
Nízký tlak má příliš nízkou hodnotu a vysoký
Zablokovaný redukční ventil klimatizace
tlak má příliš vysokou hodnotu
Zanešená filtrační a vysoušecí vložka
Zanešené potrubí
Zanešené potrubí
Zablokovaný redukční ventil klimatizace
Nízký tlak a vysoký tlak mají příliš nízkou
Nedostatek chladiva v klimatizačním
hodnotu
okruhu
Vadný kompresor klimatizace
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KONTROLA ÚČINNOSTI KLIMATIZAČNÍHO OKRUHU
Hlavní porucha

Tabulka diagnostiky okruhu chladiva klimatizace
Příznak
Nízký tlak je normální a vysoký tlak má
příliš vysokou hodnotu

Abnormální úroveň tlaků

Nízký tlak je normální a vysoký tlak má příliš
nízkou hodnotu
Nízký tlak má příliš vysokou hodnotu a vysoký
tlak je normální
Nízký tlak má příliš nízkou hodnotu a vysoký
tlak je normální
Příliš nízká hodnota « podchlazení »

Fungování klimatizace v nouzovém režimu

Příliš vysoká hodnota « podchlazení »

Zavzdušnění okruhu klimatizace
Vadný presostat klimatizace
Vadná sonda výparníku
Redukční ventil klimatizace zablokovaný v
otevřené poloze
Filtrační a vysoušecí vložka saturovaná nebo
zanešená
Zamrzlý redukční ventil klimatizace
Nedostatek chladiva
Nadbytek chladiva
Zavzdušnění okruhu klimatizace
Zanešená filtrační a vysoušecí vložka

POZNÁMKA : V každém případě změřit hodnotu « přehřátí » (SC) a teplotu vháněného vzduchu.
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Možné příčiny

OKRUH CHLADIVA KLIMATIZACE R134.a
Motor : 6FY

(24) Vyrovnávací zásobník.
(25) Nízkotlaký ventil.
(26) Vysokotlaký ventil.
(27) Presostat.
(28) Redukční ventil hlavního okruhu.
(29) Redukční ventil přídavného okruhu.
(30) Filtrační a vysoušecí vložka.

C5HP1HSD
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OKRUH CHLADIVA KLIMATIZACE R134.a
Motor : RFJ

(17) Vyrovnávací zásobník.
(18) Nízkotlaký ventil.
(19) Vysokotlaký ventil.
(20) Presostat.
(21) Redukční ventil hlavního okruhu.
(22) Redukční ventil přídavného okruhu.
(23) Filtrační a vysoušecí vložka.

C5HP1HRD
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OKRUH CHLADIVA KLIMATIZACE R134.a
Motory : 9HZ 9HY

(10) Vyrovnávací zásobník.
(11) Nízkotlaký ventil.
(12) Vysokotlaký ventil.
(13) Presostat.
(14) Redukční ventil hlavního okruhu.
(15) Redukční ventil přídavného okruhu.
(16) Filtrační a vysoušecí vložka.

C5HP1HQD
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OKRUH CHLADIVA KLIMATIZACE R134.a
Motor : RHR

(3) Vyrovnávací zásobník.
(4) Nízkotlaký ventil.
(5) Vysokotlaký ventil.
(6) Presostat.
(7) Redukční ventil hlavního okruhu.
(8) Redukční ventil přídavného okruhu.
(9) Filtrační a vysoušecí vložka.

C5HP1HPD
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PŘÍDAVNÁ KLIMATIZAČNÍ SKUPINA
Nářadí
[1] Zařízení na plnění a recyklaci
[2] Ochranná zátka klimatizačního okruhu

: (-).1701.HZ

DŮLEŽITÉ : Před každým zásahem na klimatizačním okruhu se seznámit s nezbytnými
zásadami a řídit se jimi.
POZN. : Vyjmout zátky z potrubí, přírub a přípojek až v okamžiku jejich připojování ve vozidle.
Předběžná operace
Vyprázdnit okruh chladiva (R134a) s pomocí plnicího zařízení [1].
Demontovat přední pravé sedadlo.
Demontáž
Pod vozidlem
Demontovat matice (1).
Odpojit potrubí chladiva (2) tahem kolmo k redukčnímu ventilu klimatizace.
DŮLEŽITÉ : Všechna potrubí rychle zaslepit zátkami [2], aby do okruhu nevnikla vlhkost.
Demontovat těsnicí O-kroužky potrubí chladiva.

C5HP1LBD
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PŘÍDAVNÁ KLIMATIZAČNÍ SKUPINA

Odsunout obložení (3) a (4).
Demontovat plastový kryt (5).
Demontovat vzduchové potrubí (6).
Odpojit konektory «a» a «b».
Demontovat :
- podložku (8),
- upevňovací šrouby (7) a (10),
- přídavnou klimatizační skupinu (9).

C5HP1LCD

C5HP1LDD

C5HP1LED
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C5HP1LFD

CITROEN
© «Práva duševního vlastnictví, pojící se k technickým informacím obsaženým v této
AC/DTAV/PRME/MMCB/MMEC
Postupy oprav mechanických částí

příručce, náležejí výhradně výrobci. Kopírování, překládání a rozšiřování těchto informací
nebo jejich částí je bez předchozího písemného souhlasu výrobce zakázáno».
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