OSOBNÍ VOZIDLA

C5 C6 C8
« 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 ».
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TABULKA PŘIŘAZENÍ BENZINOVÝCH MOTORŮ
Benzinové motory
EW
7

Skupiny motorů
A

ES
10

J4

12

A

1.8i 16V

J4
2.0i 16V

Identifikační štítek
motorů

6FY

6FZ

RFJ

C5

X

X

X

9
A

2.2i 16V HPi
RFN

3FZ

J4
3.0i 24S

XFU

XFV

XFW

X

C6

X

C8

X

2

X

X

TABULKA PŘIŘAZENÍ DIESELOVÝCH MOTORŮ
Dieselové motory
DV

DW

6

Skupiny motorů

DT

10

TED4

BTED4

1.6 16V HDi

12
ATED4

TED4

BTED4

2.0 16V HDi

Identifikační štítek
motorů

9HY

9HZ

RHR

C5

X

X

X

RHT

RHW

RHM

4HX

4HW

X

X

2.7 24V
HDi

4HP

4HR

4HS

4HT

X

X

X

X

X

X

X
X

BTED4

2.2 16V HDi

C6
C8

17

X

3

X

UHZ

X

VELMI DŮLEŽITÉ
V tomto vydání « Kapesní příručky » jsou uvedeny informace
pouze o vozidlech
tohoto roku.
Je proto nutné každý rok objednat novou « Kapesní příručku » a
USCHOVAT PŘEDCHOZÍ VYDÁNÍ.

4

PŘEDSTAVENÍ

TATO KAPESNÍ PŘÍRUČKA je dokument, který rekapituluje charakteristiky, kontrolní a seřizovací údaje a zvláštnosti vozů
CITROËN, vyjma UŽITKOVÝCH VOZIDEL, která jsou předmětem jiné Kapesní příručky.
Příručka je rozdělená do devíti kapitol, reprezentujících následující hlavní funkce :
ZÁKLADNÍ ÚDAJE – MOTOR – VSTŘIKOVÁNÍ – ZAPALOVÁNÍ – SPOJKA, PŘEVODOVKA, KLOUBOVÉ HŘÍDELE –
NÁPRAVY, ODPRUŽENÍ - ŘÍZENÍ - BRZDY – HYDRAULICKÝ OKRUH - KLIMATIZACE.
V každé kapitole jsou osobní vozy uspořádány v následujícím pořadí : C5 - C6 - C8 a případně společně všechny typy.
Tato kapesní příručka se týká pouze vozidel v provedení pro EVROPU.
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DŮLEŽITÉ
Pokud tento dokument nesplňuje zcela Vaše očekávání, sdělte nám laskavě své návrhy na zlepšení, abychom
je mohli vzít v úvahu při příštím vydání :

Î CO CHYBÍ
Î CO JE NADBYTEČNÉ
Î K ČEMU JE TŘEBA UVÉST VÍCE PODROBNOSTÍ
Zašlete své poznámky a návrhy na adresu:
Automobiles CITROEN
AC/DTAV/PRME/MMCB/MMEC
C/o PCI
9, avenue du maréchal Juin
92 366 MEUDON-LA-FORÊT Cedex
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OBSAH
Kontrola tlaku oleje

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Identifikace vozidel

Náplně - objem
Maziva
MOTOR
Charakteristiky motorů
Kompresní tlaky motorů
Utahovací momenty - benzinové motory C5
Utahovací momenty - dieselové motory C5
Utahovací momenty - benzinové motory C6
Utahovací momenty - dieselové motory C6
Utahovací momenty - benzinové motory C8
Utahovací momenty - dieselové motory C8
Utažení hlavy válců - všechny typy
Řemen pohonu příslušenství
Kontrola a nastavení rozvodu

C5
C6
C8
C5
C6
C8

11 - 12
13 - 14
15 - 16
18 - 19
20
21
22 - 44
45 - 46
47
48 - 57
79 - 98
58 - 63
99 - 118
64 - 78
119 - 131
132 - 138
139 - 161
162 - 287

Vůle ventilů
VSTŘIKOVÁNÍ
Kontrola nízkotlak. přívodního palivového okruhu C5
Kontrola nízkotlak. přívodního palivového okruhu C6
Kontrola tlaku přeplňování C5
Kontrola sacího traktu C5
Kontrola sacího traktu C6
Kontrola sacího traktu C8
Kontrola okruhu recirkulace výfukových plynů C5
ZAPALOVÁNÍ
Svíčky
SPOJKA – PŘEVODOVKA – KLOUB. HŘÍDELE
Rychloměr
Charakteristiky spojky C5
Charakteristiky spojky C6
Charakteristiky spojky C8
Charakteristiky mechanické převodovky
Charakteristiky automatické převodovky
Charakteristiky spojky s tlačným vypínáním
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288 - 289
290
291 - 295
296 - 300
301 - 305
306 - 309
310
311
312 - 314
315
316
317 - 318
319
320
321
322
323 - 324

OBSAH
SPOJKA – PŘEVODOVKA – KLOUB. HŘÍDELE (pokrač.)

Postup inicializace počítače automatické převodovky

371 - 372

Charakteristiky spojky s tažným vypínáním
Charakteristiky hydraulického ovládání spojky
Utahovací momenty - převodovka BE4
Utahovací momenty - převodovka ML5
Utahovací momenty - převodovka ML6
Charakteristiky ovládání převodovky BE4
Kontrola a seřízení ovládání převodovky BE4
Charakteristiky ovládání převodovky ML6
Kontrola a seřízení ovládání převodovky ML6
Doporučení a nezbytné zásady pro převodovku AL4
Utahovací momenty - převodovka AL4
Charakteristiky ovládání převodovky AL4
Doporučení a nezbytné zásady pro převodovku 4 HP 20

325
326 - 328
329 - 331
332 - 333
334 - 335
336 - 338
339
340 - 342
343 - 344
345 - 347
348 - 350
351 - 353
354

373 - 375
376 - 378
379

Utahovací momenty - převodovka 4 HP 20

355 - 356

Charakteristiky ovládání převodovky 4 HP 20
Kontrola a seřízení ovládání převodovky 4 HP 20
Doporučení a nezbytné zásady pro převodovku AM6
Utahovací momenty - převodovka AM6
Charakteristiky ovládání převodovky AM6

357 - 360
361
362
363 - 364
365 - 370

Vypuštění - naplnění - kontrola hladiny převodovky AM6
Kontrola tlaku oleje převodovky AM6
Kloubové hřídele
NÁPRAVY – ODPRUŽENÍ - ŘÍZENÍ
Geometrie náprav C5
Utahovací momenty - přední náprava C5
Utahovací momenty - zadní náprava C5
Charakteristiky řízení s posilovačem C5
Geometrie náprav C6
Charakteristiky přední nápravy C6
Utahovací momenty - přední náprava C6
Charakteristiky zadní nápravy C6
Utahovací momenty - zadní náprava C6
Charakteristiky aktivního odpružení s proměnným
tlumením
Utahovací momenty - odpružení C6
Vypuštění, naplnění, odvzdušnění hydraulického okruhu
Charakteristiky řízení s posilovačem C6
Utahovací momenty - řízení s posilovačem C6
Kontrola tlaku posilovače řízení C6 (ES9A)
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380 - 388
389 - 390
391 - 392
393 - 395
396 - 404
405 - 406
407 - 410
411 - 412
413 - 414
415 - 420
421 - 425
426 - 429
430 - 433
434 - 435
436 - 439

OBSAH
Charakteristiky brzd C8

NÁPRAVY – ODPRUŽENÍ - ŘÍZENÍ (pokračování)
Odvzdušnění hydraulického okruhu posilovače řízení C6
Geometrie náprav C6
Charakteristiky přední nápravy C8
Utahovací momenty - přední náprava C8
Utahovací momenty - zadní náprava C8
Charakteristiky řízení s posilovačem C8
Utahovací momenty - řízení s posilovačem C8
BRZDY

440
441 - 446
447
448
449
450 - 451
452

Charakteristiky brzd C5

453 - 457

Kontrola podtlakového čerpadla C5
Kontrola seřízení parkovací brzdy C5
Vypuštění, naplnění, odvzdušnění brzdového okruhu C5
Charakteristiky brzd C6
Utahovací momenty - brzdový systém C6
Charakteristiky elektrické parkovací brzdy C6
Skupina elektrické parkovací brzdy
Lanka elektrické parkovací brzdy
Kontrola brzdové kapaliny C6
Vypuštění, naplnění, odvzdušnění brzdového okruhu C6

458
459 - 460
461 - 463
464 - 467
468 - 471
472 - 475
476 - 478
479 - 482
483
484 - 487

488

Utahovací momenty - brzdový systém C8
Seřízení parkovací brzdy C8
Vypuštění, naplnění, odvzdušnění brzdového okruhu C8
HYDRAULICKÝ OKRUH ODPRUŽENÍ
Bezpeč. pokyny pro hydraulické odpružení Hydractive 3
Charakteristiky a identifikace pneumatických bloků C5
Charakteristiky hydraulického okruhu C5

489
490 - 491
492 - 494

Snížení tlaku v hydraulickém okruhu odpružení C5

506 - 508

Vypuštění, naplnění, odvzdušnění hydraulického okruhu C5
Kontrola seřízení výškové polohy vozidla C5
Bezpečnostní pokyny pro aktivní proměnné odpružení C6
Charakteristiky a identifikace pneumatických bloků C6
Snížení tlaku v hydraulickém okruhu odpružení C6
KLIMATIZACE
Množství R 134.a
Pylový filtr C5
Pylový filtr C6
Pylový filtr C8
Vysoušecí vložka C5
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495 - 496
497 - 501
502 - 505

509 - 515
516
517 - 519
520 - 522
523 - 524
525
526 - 527
528
529
531 - 532

OBSAH
KLIMATIZACE (pokračování)
Vysoušecí vložka C6
Vysoušecí vložka C8
Kontrola hladiny oleje v kompresoru klimatizace
Kontrola účinnosti klimatizačního okruhu
Okruh chladiva C5, motory (6FZ RFJ)
Okruh chladiva C5, motor (XFX)
Okruh chladiva C5, motory (RHL RHR)
Okruh chladiva C5, motor (4HX)
Okruh chladiva C6, motor (XFV)
Okruh chladiva C6, motor (UHZ)
Okruh chladiva C8, motory (RFN 3FZ)
Okruh chladiva C8, motor (XFW)
Okruh chladiva C8, motory (RHM RHT RHW 4HW)

533
534 - 536
537 - 538
539 - 545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
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IDENTIFIKACE VOZIDLA
A : Vyražené číslo podvozku
(označení vyražené na nosné pružicí jednotce).
B : Vyražené číslo podvozku
(označení vyražené na karoserii, u spodního okraje zadního okna).
C : Štítek výrobce vozidla
(na levém středním sloupku).
D : Číslo APV/PR a kód barvy laku ND
(štítek na předním sloupku dveří řidiče).
E : Tlak huštění a označení pneumatik
(štítek na předním sloupku dveří řidiče).
F : Sériové výrobní číslo na karoserii.
G : Označení převodovky – pořadové výrobní číslo.
H : Schválený typ motoru – pořadové výrobní číslo.

E1AP13LD
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C6

IDENTIFIKACE VOZIDLA

C6

Úřední označení typu
Složení

TD XFU

Verze (4)
Typ (1)

D

Karoserie (2)

L3

XFU

Motor (3)

W3

H

Verze (4)

Mech. převodovka 5 stupňů

Varianta (5)
Typ (1)
T

C6
Karoserie (2)

D

Emisní předpis

T

Tříprostorový sedan 4 dveře

A

L4

EuroIV

ES9A

4HS

DW12BTED4

2.2 16V HDi

4HT
UHZ

DT17BTED4

2.7 24V HDi

EuroIV

P

V

5

8

1

Mech. převodovka 4 stupně

E

F

R

W

6

9

2

Mech. převodovka 6 stupňů

G

H

S

X

Automat. převodovka 6 stupňů

D

J

N

Stálý převod a/nebo převody
převodovky

K

L

T

Jiná možná kombinace

M

Y

Z

Užitkové « entreprise », přestavitelné

T

Integrovaný alternátor se startérem

AD

Bez FAP

SF

Daňové zvýhodnění

IF

Řízená manuální převodovka

P

Nižší stupeň emisního předpisu

D

Dvoupalivový motor LPG

GL

STT2 (Stop and start)

S

14

3
U

Varianty (5)
3.0i24s

Líh
L3/L4

C

Motor (3)
4HP

K
K’

B

Bez převodovky
XFV

Jiný

US
83/87

7

0

4

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 =

Demontovat olejový filtr.

přibližně 15 min).

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)
C6
Benzin

Diesel

3.0i 24S

2.2 16V HDi

2,7 24V

Aut. převodovka
Identifikační štítek motoru
Vypuštění samospádem, bez výměny
filtru
Vypuštění samospádem, s výměnou
filtru
Vypuštění vysátím bez výměny filtru
Vypuštění vysátím s výměnou filtru
Suchá vana
Rozdíl mezi min. a max. hladinou
Suchá automatická převodovka
Objem zbývající po vypuštění
Množství oleje k doplnění po
vypuštění
Okruh posilovače řízení
Hydraulický okruh
Chladicí okruh
Palivová nádrž

XFV

Aut. převodovka
4HP

4HS

4HT

UHZ

3,75

5

5,25

4

5,25

5,5

5,25

5,5
5,75
5,95

5,5
5,75

2
7
4

2
7
4

3

3
6,1 (Î05/06)

5,9 (05/06Î)

11,3

13,2
65
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ÚDRŽBA – DOPORUČENÁ MAZIVA V ROCE 2006
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

SL/CF
SL/CF

SL

Minerální 15W40

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

10W40
ano
ano
ano
ano

ano
ano

5W40
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

0W40
ano

5W40
ano

10W40
ano

ano
ano
Oleje
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Motory XU
Označení motoru
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
Typ motoru
XU10J4RS

Oleje
0W40

5W40
ano

10W40

0W40
ano

5W40
ano

10W40
ano

0W40
ano
ano
ano
ano
ano

5W40
ano
ano
ano
ano
ano

10W40
ano
ano
ano
ano
ano

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

Oleje
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Motory DW
Označení motoru
RHY-RHV-RHU
RHZ
RHW
RHS
RHT-RHM
RHX
RHR-RHL
4HP-4HR-4HS-4HT
4HY
4HW-4HX
WJZ
WJY-WJX
Motory DT
Označení motoru
UHZ
Motory SOFIM
Označení motoru
8140.43S - 8140.23
8140.43 N

Oleje

Typ motoru
DW10TD
DW10ATED
DW10ATED4
DW10ATED4/FAP
DW10ATED4/FAP
DW10BTED
DW10BTED/FAP
DW1012BTED4/FAP
DW12UTED
DW12TED4/FAP
DW8
DW8B

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

Typ motoru
DT17

0W40
ano

5W40
ano

10W40
ano

0W40
ano
ano

5W40

10W40

ano
ano

ano
ano

Typ motoru
F28DT
F28DTGV

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

Oleje
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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
INEO ECS 5W30 / 9000 5W40 / 7000 10W40 / 7000 15W50
Japonsko
7000 10W40 / 5000 15W40
Malajsie
Pákistán
9000 5W40 / 7000 15W50
Filipíny
Singapur
9000 5W40 / 7000 10W40 / 7000 15W 50
Tchaj-wan
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)
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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
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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.

44

CHARAKTERISTIKY MOTORŮ
Motory : 6FY 6FZ RFJ RFN 3FZ XFU XFV XFW
Benzin
1.8i 16V
Identifikační štítek motoru
Zdvihový objem (cm³)
Vrtání / zdvih
Kompresní poměr
Výkon podle normy ISO
nebo EHS
(kW – ot/min)
Točivý moment podle
normy ISO nebo EHS
(daN.m – ot/min)

6FY

6FZ
1749
82,7/81,4
11/1
10,8/1

2.0i 16V
RFJ

2.2i 16V
RFN

1997
85/88
11/1

3.0i 24S

3FZ
2230
86/96

XFW

XFU
2946
87/82,6
10,9/1

XFV

150-6000

152-6000

155-6000

10,8/1

92-6000

85-5500

103-6000

100-6000

116-5650

17-3750

16-4000

20-4000

19-4100

21,7-3900
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28,5-3750

29-3750

CHARAKTERISTIKY MOTORŮ
Motory : 9HZ 9HY RHR RHT 4HP 4HR 4HS 4HT 4HX 4HW
Diesel
1.6 16V HDi
Identifikační štítek motoru
Zdvihový objem (cm³)
Vrtání / zdvih
Kompresní poměr
Výkon podle normy ISO
nebo EHS
(kW – ot/min)
Točivý moment podle
normy ISO nebo EHS
(daN.m – ot/min)

9HZ

9HY
1560
75/88,3
18/1

2.0 16V HDi
RHR

2.2 16V HDi

RHT
1997
85/88
17,3/1

80-4000

100-4000

79-4000

24-1750

32-2000

27-1750
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4HP

4HR

4HS

4HT

4HX

4HW

2179
85/96
16,6/1
120-4000

37-1750

17,6/1
125-4000

40-1750

37-1750

98-4000

94-4000

31,4-2000

KOMPRESNÍ TLAKY DIESELOVÝCH MOTORŮ

Motory

Kompresní tlak

Maximální rozdíl mezi válci
v barech

DV6 DW12

20 ± 5

DT17

25 ± 5

DW10

30 ± 5

5
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UTAHOVACÍ MOMENTY - ZAVĚŠENÍ POHÁNĚCÍ SOUSTAVY

C6

Motor : XFV (daN.m)
Pravý spodní závěs motoru/Táhlo záchytu reakce
1

6 ± 0,5

2

1 ± 0,1

3

6,5 ± 0,5
Levý závěs motoru

4

3 ± 0,3

5

6,5 ± 0,6

6

5 ± 0,5

7

5,5 ± 0,5
Pravý horní závěs motoru

8-9

6 ± 0,6

10

4,5 ± 0,5

11

6 ± 0,5

12

6 ± 0,5

B1BP32YP
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UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR
Motor : XFV (daN.m)
Tužková zapalovací cívka
1
Zapalovací svíčka
Předběžné utažení
Dotažení o úhel
Víko hlavy válců
Předběžné utažení
2
Utažení
Skříň vík ložisek vačkového hřídele
Předběžné utažení
3
Utažení
Hlava válců
Předběžné utažení
Povolení
4
Utažení
Dotažení o úhel

B1BP27DP
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C6
0,8 ± 0,3
1 ± 0,1
90° ± 5°
0,5 ± 0,1
1 ± 0,1
0,2 ± 0,1
1 ± 0,1
2 ± 0,2
ano
1,5 ± 0,1
225° ± 5°

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR
Motor : XFV (daN.m)
Kolektor výfuku (opatřený novým těsněním)
Předběžné utažení (v pořadí od 1 do 10)
5
Utažení
(v pořadí od 1 do 10)
Víka ojničních ložisek
Předběžné utažení
6
Dotažení o úhel
Setrvačník
Předběžné utažení
7
Dotažení o úhel

B1JP02LD
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C6
1 ± 0,1
3 ± 0,3
2 ± 0,2
74° ± 5°
2 ± 0,2
60° ± 5°

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR

C6

Motor : XFV (daN.m)
Ložisko klikového hřídele
8
POZN. : Maximální délka šroubů pod hlavou M11 = 131,5 mm.
POZN. : Maximální délka šroubů pod hlavou M8 = 119 mm.
Provést následující operace :
Okartáčovat závit šroubů.
Namontovat šrouby předem potřené tukem «MOLYKOTE G RAPID
PLUS» na závitu a pod hlavami.
Ověřit přítomnost osmi středicích kolíků
Předběžné utažení šroubů M11 (pořadí utahování 1 až 8)
3 ± 0,3
Předběžné utažení šroubů M8 (pořadí utahování A až H)
1 ± 0,1
Utažení šroubů M6 (pořadí utahování a až l)
1 ± 0,1
Povolit šrouby M11 a M8
ano
Postupovat šroub po šroubu
Utažení šroubů M11 (pořadí utahování 1 až 8)
3 ± 0,3
Dotažení o úhel
180°
Utažení šroubů M8 (pořadí utahování A až H)
1 ± 0,1
Dotažení o úhel
180°

B1BP2D3D
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UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR
Motor : XFV (daN.m)
Olejová vana
Předběžné utažení (v pořadí od 1 do 20)
9
Utažení
(v pořadí od 1 do 20)
Ozubené kolo klikového hřídele
Předběžné utažení
10
Dotažení o úhel
Řemenice klikového hřídele
11
12

13

Rozvaděč sání (vybavený novým těsněním)
Předběžné utažení
Utažení
Sací potrubí
Předběžné utažení
Utažení

B1BP1GZD
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C6
0,5 ± 0,1
0,8 ± 0,1
4 ± 0,4
80°
2,5 ± 0,2
0,4 ± 0,1
0,8 ± 0,1
0,4 ± 0,1
0,8 ± 0,1

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR
Motor : XFV (daN.m)
Náboj vačkových hřídelů
Předběžné utažení
14
Dotažení o úhel
15
Uzávěr
16
Vodicí kladka
Řemenice vačkových hřídelů
Předběžné utažení
17
Dotažení o úhel
18
Řemenice vačkových hřídelů
20
Napínací kladka rozvodového řemene
21
Deska dynamické napínací kladky
Čerpadlo chladicí kapaliny
Předběžné utažení
22
Utažení
Olejové čerpadlo
Předběžné utažení
19
Utažení

B1EP1FXD

B1FP04KC
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C6
2 ± 0,2
57°
1,5 ± 0,1
8 ± 0,8
2 ± 0,2
115°
1 ± 0,1
2,5 ± 0,2
2,5 ± 0,2
0,5 ± 0,1
0,8 ± 0,1
0,5 ± 0,1
0,8 ± 0,1

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY

C6

Zavěšení celku motoru s převodovkou
Motory : 4HP 4HS 4HT (daN.m)
Držák převodovky

Spodní táhlo záchytu reakce
1
2
3

5,5 ± 0,5

6
7
8
9

6± 0,5

6,5 ± 0,5
6 ± 0,5

10
11
12
13

8 ± 0,5

6 ± 0,5

Horní závěs motoru

B1BPSH8D

4
5

Střední závěs motoru

4,5 ± 0,4
6 ± 0,5

B1BP3LHD

B1BP3LGD
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6 ± 0,5

B1BP3LJD

ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY

C6

Motory : 4HP 4HS 4HT (daN.m)
Klikové ústrojí
Šroub vík ložisek klikového hřídele
Předběžné utažení
Dotažení o úhel
Šroub vík ojničních ložisek
Utažení
Povolení
Utažení
Dotažení o úhel
Řemenice pohonu příslušenství
Utažení
Dotažení o úhel

2,5 ± 0,2
60°
1 ± 0,1
180°
2,3 ± 0,1
46° ± 5°
7 ± 0,25
82° ± 5°
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ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY

C6

Motory : 4HP 4HS 4HT (daN.m)
Blok válců
1 ± 0,1

Tryska pro postřik dna pístu
Olejová vana
Předběžné utažení
Utažení
Vodicí kladka rozvodového řemene
Předběžné utažení
Utažení
Napínací kladka rozvodového řemene
Pravý závěs motoru
Předběžné utažení
Utažení šroubů Ø 8
Utažení šroubů Ø 10

1 ± 0,1
1,6 ± 0,3
1,5
6 ± 0,5
2,5 ± 0,2
1 ± 0,1
2 ± 0,2
4,5 ± 0,2
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ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY

C6

Motory : 4HP 4HS 4HT (daN.m)
Hlava válců
Utažení hlavy válců
Předběžné utažení
Utažení
Dotažení o úhel
Skříň vík ložisek vačkového hřídele
Utažení svorníků
Předběžné utažení 27 šroubů Ø 6
Utažení 27 šroubů Ø 6
Kolektor výfuku
Předběžné utažení 9 matic
Utažení 9 matic
Víko hlavy válců
Předběžné utažení 9 šroubů
Utažení 9 šroubů
Náboj řemenice vačkového hřídele
Řemenice na náboji
Rozvaděč sání vzduchu, utažení 7 šroubů

2 ± 0,2
6 ± 0,5
220° ± 5°
1 ± 0,1
0,5
1 ± 0,1
1,5
3 ± 0,3
0,5 ± 0,15
0,9 ± 0,1
4,3 ± 0,4
2 ± 0,2
0,9 ± 0,1
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ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY

C6

Motory : 4HP 4HS 4HT (daN.m)
Setrvačník - spojka
Setrvačník
Předběžné utažení
Utažení
Mechanismus spojky

1,5 ± 0,1
4,7 ± 0,4
2 ± 0,2
Mazací okruh

Olejové čerpadlo
Předběžné utažení
Utažení
Výměník tepla chladicí kapalina/olej
Mazací potrubí turbodmychadla
Na straně motoru
Na straně turbodmychadla

0,7
0,9 ± 0,1
5,8 ± 0,5
3 ± 0,3
2 ± 0,2
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ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY

C6

Motory : 4HP 4HS 4HT (daN.m)
Okruh vstřikování nafty
Vstřikovač nafty
Utáhnout rukou na dotyk
Utažení
Dotažení o úhel
Přípojka na rampě vstřikování
Předběžné utažení
Utažení
Vstřikovací čerpadlo na hlavě válců
Přípojka na vstřikovači nafty
Předběžné utažení
Utažení
Přípojka na vstřikovači nafty
Předběžné utažení
Utažení
Přípojka na vstřikovacím čerpadle
Předběžné utažení
Utažení

2 matice
4 ± 0,4
45° ± 5°
2,2 ± 0,2
2,25 ± 0,2
2,2 ±0,2
0,8
2,5 ± 0,2
2,2 ± 0,2
2,25 ± 0,2
2,2 ± 0,2
2,5 ± 0,2
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ZVLÁŠTNOSTI : UTAHOVACÍ MOMENTY

C6

Motory : 4HP 4HS 4HT (daN.m)
Chladicí okruh
1,5 ± 0,3
2 ± 0,2

Čerpadlo chladicí kapaliny
Komora vstupu chladicí kapaliny
Komora výstupu chladicí kapaliny
Utažení závrtných šroubů
Utažení matic
Utažení šroubů

0,7 ± 0,1
0,8 ± 0,1
0,8 ± 0,1
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UTAHOVACÍ MOMENTY – ZAVĚŠENÍ POHÁNĚCÍ SOUSTAVY

C6

Motor : UHZ (daN.m)
Pravý závěs motoru
1

Šroub

8,2 ± 1,25

2

Šroub

6 ± 0,6

3

Šroub

2,8 ± 0,4

4

Matice

6,5 ± 0,6

5

Šroub

6 ± 0,6

6

Šroub

7
8

Šroub
Šroub

4,3 ± 0,4

9

Šroub

6 ± 0,6

Přední řízená táhla záchytu reakce

B1BP3EPD

6 ± 0,6

B1BP3EQD
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UTAHOVACÍ MOMENTY – ZAVĚŠENÍ POHÁNĚCÍ SOUSTAVY

C6

Motor : UHZ (daN.m)
Zadní řízená táhla záchytu reakce
10

Šroub

11

Šroub

12

Šroub

13

Šroub

6 ± 0,6

Levý držák převodovky

B1BP3ERD

14

Šroub

6 ± 0,6

15

Šroub

5,5 ± 0,8

16
17

Šroub
Šroub

6 ± 0,6
5,5 ± 0,8

B2CP45CD
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UTAHOVACÍ MOMENTY – ZAVĚŠENÍ POHÁNĚCÍ SOUSTAVY

C6

Motor : UHZ (daN.m)
Pohlcovač nárazů převodovky
18

Šroub

19

Šroub

4 ± 0,6

Ložisko kloubového hřídele

B2CP45DC

6 ± 0,6

B2CP45EC
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SEŘÍZENÍ ŘÍZENÉHO TÁHLA ZÁCHYTU REAKCE

C6

Motor : UHZ (daN.m)
DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu.
DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, specifické pro motory s
vysokotlakým vstřikováním nafty (HDi).
Doplňkové operace
POZN. : Seřízení řízených táhel záchytu reakce se provádí v případě demontáže upevňovací
vidlice předního táhla záchytu reakce (1).
POZOR : Utáhnout závěsy celku motoru s převodovkou před přistoupením k seřízení táhel.
Namontovat závěsy (2) a (3) : utáhnout upevnění.
Namontovat vzpěru (5) : utáhnout upevnění
: 6,5 ± 0,6
Namontovat zadní řízené táhlo záchytu reakce (4).
Namontovat přední řízené táhlo záchytu reakce (1).
Utáhnout upevnění zadního řízeného táhla záchytu reakce (4)
: 6,5 ± 0,6
Seřízení
Nastavit spodní okraj "a" vidlice (7) do vzdálenosti 5 mm od spodního okraje "b" příčky (6).
Utáhnout upevnění (8)
: 6 ± 0,6
Utáhnout upevnění předního řízeného táhla záchytu reakce
: 6 ± 0,6
B1BP3E9D

B1BP3EBD
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UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR

C6
Motor : UHZ (daN.m)
Hlava válců

1

8

Těleso škrticí klapky
Šroub víka hlavy válců sání (*)
Závrtný šroub víka hlavy válců sání (*)
Komora výstupu chladicí kapaliny
Hlavy válců
Předběžné utažení
Utažení
Utažení
Dotažení o úhel
Elektromagnet. ventil recirkulace výfukových plynů
(EGR)
Matice kolektoru výfuku
Závrtný šroub kolektoru výfuku
Matice turbodmychadla
Závrtný šroub turbodmychadla
Předkatalyzátory

9

Podtlakové čerpadlo

2
3

4

5
6
7

(*) Respektovat stanovené pořadí utahování.

B1DP1LZD
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0,9 ± 0,2

2 ± 0,2
4 ± 0,5
8 ± 0,5
180 ± 5°
0,9 ± 0,2
2,3 ± 0,3
1,3 ± 0,2
2,3 ± 0,3
1,3 ± 0,2
2 ± 0,1
2,3 ± 0,3

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR
Motor : UHZ (daN.m)

Pořadí utahování šroubů (2)
(2) Šrouby skříní ložisek vačkových hřídelů (od 1 do 13).
(2) Závrtné šrouby skříní ložisek vačkových hřídelů (od 1 do 13).

Pořadí utahování šroubů (4) (od 1 do 8)
(4) Šrouby hlavy válců.

B1DP1M1C B1DP1M2C
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C6

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR

C6

Motor : UHZ (daN.m)
Blok válců
11
12

13
14

Čerpadlo chladicí kapaliny
Ojniční šrouby
Předběžné utažení
Předběžné úhlové utažení
Dotažení o úhel
Unášeč ozubeného věnce startéru
Předběžné utažení
Předběžné úhlové utažení
Dotažení o úhel
Šroub spodní skříně motoru (*)

15

Šroub spodní skříně motoru (*)
Upevňovací šroub vík ložisek (*)
Předběžné utažení
16
Utažení
Dotažení o úhel
Skříň vík ložisek klikového hřídele
Předběžné utažení
17
Utažení
Dotažení o úhel
18 Řemenice pohonu příslušenství
(*) Respektovat stanovené pořadí utahování.

B1DP1M3P
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0,9 ± 0,2
2 ± 0,1
45° ± 5°
45° ± 5°
5 ± 0,5
45° ± 5°
45° ± 5°
0,9 ± 0,2
2,3 ± 0,3
6 ± 0,6
14,5 ± 1,4
90° ± 20°
1,5 ± 0,1
3,3 ± 0,9
47° ± 20°
2,5 ± 0,2

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR

C6

Motor : UHZ (daN.m)
Pořadí utahování šroubů (14) a (15)
(14) Šrouby spodní skříně motoru (šrouby M6).
(15) Šrouby spodní skříně motoru (šrouby M8).
Postup utažení :
Utáhnout 10 šroubů (15) (od 1 do 10) momentem

: 2,3 ± 0,3

Utáhnout 8 šroubů (14) (od 11 do 18) momentem

: 0,9 ± 0,1

Pořadí utahování šroubů (16) a (17)
(16) Upevňovací šrouby vík ložisek (šrouby M9).
(17) Šrouby skříně vík ložisek klikového hřídele (šrouby M6).
Postup utažení :
Předběžně utáhnout 16 šroubů (16) (od 1 do 16)
Předběžně utáhnout 8 šroubů (17) (od 17 do 24)
Předběžně utáhnout 16 šroubů (16) (od 1 do 16)
Utáhnout šrouby (16) (od 1 do 16)
Utáhnout 8 šroubů (17) (od 17 do 24)
Utáhnout šrouby (17) (od 17 do 24)

B1DP1M4D B1DP1M5D
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: 6 ± 0,6
: 1,5 ± 0,1
: 14,5 ± 2
: 90° ± 20°
: 3,3 ± 0,3
: 47° ± 20°

C6

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR
Motor : UHZ (daN.m)
Mazání
19

Víko olejového filtru

20

Držák olejového filtru

2,3 ± 0,3

21

Výměník tepla chladicí kapalina/olej

22

Spínač tlaku oleje

1,3 ± 0,2

23

Celek olejového čerpadla

0,9 ± 0,2

24

Olejová měrka

2,3 ± 0,3

25

Čidlo hladiny oleje

2,7 ± 0,5

26

Olejová vana

0,9 ± 0,2

0,9 ± 0,2

27

Uzávěr vypouštěcího otvoru

2,3 ± 0,3

28

Sací koš oleje

0,9 ± 0,1

29

Trysky pro postřik dna pístů

30

Mazací trubka turbodmychadla

0,9 ± 0,2

31

Mazací trubka turbodmychadla

1,3 ± 0,3

B1DP1M6P
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1 ± 0,1

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR

32
33
34
35

36

Moteur : UHZ
Motor : UHZ (daN.m)
Šroub náboje řemenice vačkového hřídele
Utažení
Dotažení o úhel
Šroub řemenice vačkového hřídele
Víka ložisek vačkového hřídele (*)
Předběžné utažení
Utažení
Napínací kladka řemene pohonu vysokotlakého
palivového čerpadla
Řemenice pohonu vysokotlakého palivového čerpadla
Utažení
Dotažení o úhel

37

Napínák rozvodového řetězu vačkového hřídele

38

Vodicí kladka rozvodového řemene
Rozvodové kolo na klikovém hřídeli
Utažení
Dotažení o úhel

39
40

Napínací kladka rozvodového řemene

(*) Respektovat stanovené pořadí utahování.

B1EP1JCD
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C6

8 ± 0,8
90° ± 5°
2,3 ± 0,3
0,5 ± 0,1
0,9 ± 0,1
2,5 ± 0,2

8 ± 0,8
90° ± 5°
0,9 ± 0,1
4,5 ± 0,3
10 ± 1
90° ± 5°
2,6 ± 0,2

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR

C6

Motor : UHZ (daN.m)
DŮLEŽITÉ : Víka ložisek vačkových hřídelů jsou označená v místě "a" písmenem
na hlavě přední řady válců a číslicí na hlavě zadní řady válců.
Namontovat víka ložisek vačkových hřídelů podle jejich označení a při respektování
následujícího postupu.
Namontovat víka ložisek vačkových hřídelů (34) 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, D, C, B, A, J, G a F,
šrouby (41).
Utažení šroubů (41) :
- předběžně utáhnout šrouby (41) vík ložisek vačkových hřídelů (34) rukou v
následujícím pořadí 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, D, C, B, A, J, G a F;
- předběžně utáhnout šrouby (41) vík ložisek vačkových hřídelů (34) momentem 0,5 ±
0,1 daN.m v následujícím pořadí 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, D, C, B, A, J, G a F;
- utáhnout šrouby (41) vík ložisek vačkových hřídelů (34) momentem 1 ± 0,1 daN.m v
následujícím pořadí 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, D, C, B, A, J, G a F;
- nanést těsnicí přípravek LOCTITE 518 na víka ložisek vačkových hřídelů (15) K, 5, E
a J (viz postup : demontáž/montáž vačkových hřídelů);
- namontovat víka ložisek vačkových hřídelů K, 5, E a J.
Utažení šroubů (41) :
- předběžně utáhnout šrouby (41) vík ložisek vačkových hřídelů (34) rukou v
následujícím pořadí K, 5, E a J;
- předběžně utáhnout šrouby (41) vík ložisek vačkových hřídelů (34) momentem 0,5 ±
0,1 daN.m v následujícím pořadí K, 5, E a J;
- utáhnout šrouby (41) vík ložisek vačkových hřídelů (34) momentem 1 ± 0,1 m.daN v
následujícím pořadí K, 5, E a J.

B1DP1MQD
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UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR

C6

Motor : UHZ (daN.m)
Vstřikovací okruh
42

Výměník chladicí kapalina/nafta

2,2 ± 0,3

43

Naftové vstřikovací čerpadlo na držáku

2,3 ± 0,3

44

Ozubené kolo naftového vstřikovacího čerpadla

5 ± 0,2

45

Šroub upevňovacího třmenu vstřikovače nafty
Přípojka na vstřikovači nafty
Předběžné utažení
Utažení

0,9 ± 0,1

46

47

Společná vysokotlaká rampa vstřikování paliva na bloku motoru
Předběžné utažení
Utažení

48

Přípojky na společné vysokotlaké rampě vstřikování paliva
Předběžné utažení
Utažení

49
50

51

Držák palivového filtru
Přípojka na naftovém vysokotlakém čerpadle
Předběžné utažení
Utažení
Střední společná vysokotlaká rampa vstřikování paliva
Předběžné utažení
Utažení

B1HP246D

117

1,5 ± 0,3
2,3 ± 0,3

1,5 ± 0,3
3 ± 0,3

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

1,5 ± 0,3
3 ± 0,3

UTAHOVACÍ MOMENTY - MOTOR

C6

53

Motor : UHZ (daN.m)
Příslušenství
Šroub M8 kladky automatického napínáku (řemen pohonu
příslušenství)
Šroub M10 kladky dynamického napínáku (řemen pohonu
příslušenství)
Vodicí kladka

54

Držák příslušenství

2,3 ± 0,3

55

Multifunkční držák

2,3 ± 0,3

56

Řemenice čerpadla posilovače řízení

2,3 ± 0,3

57

Čerpadlo posilovače řízení

2,3 ± 0,3

52

2,2 ± 0,3
4,7 ± 0,7
4,7 ± 0,7

58

Šroub alternátoru

59

Výkonový obvod alternátoru

1,4 ± 0,2

60

Šroub kompresoru klimatizace

2,3 ± 0,3

B1BP3C0D
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5 ± 0,3

ZVLÁŠTNOSTI : UTAŽENÍ HLAVY VÁLCŮ
Benzinové motory
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.
Utažení
(V pořadí od 1 do 10)

Motory

6FY 6FZ Předběžné utažení
Utažení
Povolení
RFN
Utažení
Dotažení o úhel
RFJ

1,5 ± 0,1
5 ± 0,5
1 otáčka
2 ± 0,2
285° ± 5°

Předběžné utažení
Utažení
Povolení
Utažení
Dotažení o úhel

1,5 ± 0,1
5 ± 0,5
1 otáčka
2 ± 0,2
270° ± 5°

3FZ

DŮLEŽITÉ : Použít nové šrouby, pokud je délka starých šroubů větší než X mm.
Poznámka : Následné dotahování hlavy válců po zásahu je zakázáno.

B1DP05BC
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Šrouby hlavy válců
(Max. délka pro
možnost opětovného
použití mm)

Závitník

147

129,5

129

11x50

ZVLÁŠTNOSTI : UTAŽENÍ HLAVY VÁLCŮ
Benzinové motory
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.
Utažení
(V pořadí od 1 do 8)

Motory

XFU

Předběžné utažení
Povolení
Předběžné utažení
Dotažení o úhel

2 ± 0,2
360°
1,5 ± 0,2
225° ± 5°

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

Závitník

149,5

10x150

A = Přední hlava válců.
B = Zadní hlava válců.
DŮLEŽITÉ : Použít nové šrouby, pokud je délka starých šroubů větší než X mm.

Poznámka : Následné dotahování hlavy válců po zásahu je zakázáno.

B1DP1KCC B1DP1KHC
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ZVLÁŠTNOSTI : UTAŽENÍ HLAVY VÁLCŮ
Benzinové motory
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.

XFV

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

Utažení
(V pořadí od 1 do 8)

Motor

Předběžné utažení
Povolení
Utažení
Dotažení o úhel

2 ± 0,2
ano
1,5 ± 0,1
225° ± 5°

A = Přední hlava válců.
B = Zadní hlava válců.
DŮLEŽITÉ : Použít nové šrouby, pokud je délka starých šroubů větší než X mm.
Poznámka : Následné dotahování hlavy válců po zásahu je zakázáno.

B1DP1KEC B1DP1KHC
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Závitník

10x150

ZVLÁŠTNOSTI : UTAŽENÍ HLAVY VÁLCŮ
Benzinové motory
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.
Utažení
(V pořadí od 1 do 8)

Motor

XFW

Předběžné utažení
Povolení
Předběžné utažení
Dotažení o úhel

2 ± 0,2
360°
1,5 ± 0,2
225° ± 5°

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

Závitník

149,5

10x150

DŮLEŽITÉ : Použít nové šrouby, pokud je délka starých šroubů větší než X mm.

Poznámka : Následné dotahování hlavy válců po zásahu je zakázáno.

B1EK0XAD
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ZVLÁŠTNOSTI : UTAŽENÍ HLAVY VÁLCŮ
Dieselové motory
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
9HY 9HZ
RHR
4HX
4HW
RHT RHW
RHM
4HP 4HR
4HS 4HT

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

2 ± 0,2
4 ± 0,5
230° ± 5°

Předběžné utažení
Utažení
Povolení
Předběžné utažení
Utažení
Dotažení o úhel

2 ± 0,2
6 ± 0,5
1 otáčka
2 ± 0,2
6 ± 0,5
220° ± 5°

Předběžné utažení
Utažení
Dotažení o úhel

2 ± 0,5
6 ± 0,6
220° ± 5°

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

Závitník

147

11x150

134,5

128,5
128

DŮLEŽITÉ : Použít nové šrouby, pokud je délka starých šroubů větší než X mm.
Poznámka : Následné dotahování hlavy válců po zásahu je zakázáno.

B1DP1CLC

B1DP05BC
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12x150

ZVLÁŠTNOSTI : UTAŽENÍ HLAVY VÁLCŮ
Dieselové motory
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.
Utažení
(V pořadí od 1 do 10)

Motory
4HP 4HS
4HT

Předběžné utažení
Utažení (*)
Dotažení o úhel (**)

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

Závitník

128

12x150

5 ± 0,5
6 ± 0,6
220° ± 5°

Poznámka : Následné dotahování hlavy válců po zásahu je zakázáno.
(*) Bez povolení šroubů
(**) Nadvakrát

B1DP05BC
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ZVLÁŠTNOSTI : UTAŽENÍ HLAVY VÁLCŮ
Dieselové motory
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.
Hlava přední řady válců

Motory

UHZ

Utažení
(V pořadí od 1 do 8)
Předběžné utažení
Utažení
Utažení
Dotažení o úhel

2 ± 0,2
4 ± 0,4
8 ± 0,8
180° ± 5°

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

Závitník

Nové šrouby

13X155

Hlava zadní řady válců
Poznámka : Následné dotahování hlavy válců po zásahu je zakázáno.

B1DP1MDD B1DP1MLC

138

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

ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Benzinové motory
EW
7

Skupiny motorů
A

ES
10

J4

12

A

1.8i 16V

J4
2.0i 16V

Ident. štítek
motoru

6FY

6FZ

RFJ

C5

X

X

X

A

2.2i 16V HPi
RFN

3FZ

J4
3.0i 24S

XFU

XFV

XFW

X

C6
C8

9

X
X

140

X

X

ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Dieselové motory
DV

DW

6

Skupiny motorů

DT

10

TED4

BTED4

1.6 16V HDi

12
ATED4

TED4

BTED4

2.0 16V HDi

Ident. štítek
motoru

9HY

9HZ

RHR

C5

X

X

X

RHT

RHW

RHM

4HX

4HW

X

X

2.7 24V
HDi

4HP

4HR

4HS

4HT

X

X

X

X

X

X

X
X

BTED4

2.2 16V HDi

C6
C8

17

X

141

X

UHZ

X

ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Motory : všechny typy benzinových a dieselových motorů
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.

142

ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ

C6

Motor : XFV
Nářadí
[1] Ráčna S.171 FACOM (čtyřhran ½)
[2] Redukční adaptér S.230 FACOM (1/2-3/8)
Demontáž
Demontovat ozdobný kryt.
Otočit držák (1) napínací kladky ve směru hodinových ručiček až
do zajištění, s pomocí nářadí [1] a [2] v místě «a».
Sejmout řemen pohonu příslušenství.
DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se vodicí kladky volně otáčejí (bez
vůle a zadrhávání).
Montáž
Nasadit řemen pohonu příslušenství na jednotlivé prvky v
následujícím pořadí :
- řemenice klikového hřídele (2),
- napínací kladka (3).
Uvolnit držák (1) napínací kladky jeho otočením proti směru
hodinových ručiček s pomocí nářadí [1] a [2].
DŮLEŽITÉ : Dbát, aby byl řemen správně nasazen v
drážkách jednotlivých řemenic.
B1BP27EC

B1BP27FC

146

ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ

C5 C6

Motory : 4HP 4HR 4HS 4HT

Nářadí
[1] Páka pro stlačení dynamického napínáku
[2] Tyčka Ø 4 mm

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

DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu.
Demontovat :
- kryt proti nečistotám,
- zvukovou izolaci pod motorem,
- přední pravé kolo.
POZOR : Označit směr montáže řemene pohonu příslušenství, jestliže bude znovu
použit.
Stlačit dynamickou napínací kladku (1) otáčením v místě "b" (proti směru
hodinových ručiček) s pomocí páky [1].
Zajistit tyčkou [2] v místě "a".
Sejmout řemen pohonu příslušenství.

B1BP3K2D

B1BP3K3D
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ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ

C5 C6

Motory : 4HP 4HR 4HS 4HT

DŮLEŽITÉ : ověřit, že se kladka (1) volně otáčí (bez vůle a zadrhávání).
Montáž
Nasadit řemen pohonu příslušenství.
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].
Namontovat :
- kryt proti nečistotám,
- zvukovou izolaci pod motorem,
- přední pravé kolo.

B1BP3K2D

B1BP3K3D
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ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ

C6

Motor : UHZ
Nářadí
[1] Tyčka průměru 2 mm
Demontáž
Demontovat :
- zvukovou izolaci pod motorem,
- přední pravé kolo,
- pravý kryt proti nečistotám,
- vzduchové potrubí (spojení výměník tepla - rozvaděč sání).
Stlačit dynamickou napínací kladku (1) tak, aby se zpřístupnil zajišťovací otvor v místě
"a".
Zajistit dynamickou napínací kladku v místě "a" s pomocí tyčky [1].
POZOR : Nestlačit dynamickou napínací kladku úplně
(nebezpečí poškození).
POZOR : Označit směr montáže řemene pohonu příslušenství, jestliže bude znovu
použit.
Sejmout řemen pohonu příslušenství z jednotlivých řemenic počínaje řemenicí "b"
(řemenice čerpadla chladicí kapaliny).
Demontovat :
- šrouby (2) a (4),
- dynamickou napínací kladku (1),
- řemen pohonu příslušenství (3).
DŮLEŽITÉ : Ověřit, že se napínací a vodicí kladky, stejně jako řemenice čerpadla
chladicí kapaliny otáčejí volně (bez vůle a zadrhávání, bez potřísnění tukem).
B1BP3BSD
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ŘEMEN POHONU PŘÍSLUŠENSTVÍ
Motor : UHZ
Montáž
POZOR : V případě opětného použití řemenu pohonu příslušenství řemen namontovat s
respektováním směru jeho otáčení, označeného při demontáži.
Namontovat řemen pohonu příslušenství.
DŮLEŽITÉ : Dbát, aby byl řemen pohonu příslušenství správně umístěn v drážkách
jednotlivých řemenic.
Namontovat :
- dynamickou napínací kladku (1) s nasazením řemene na kladku,
- šrouby (2) a (4).
Utažení :
- šroub (2)
: 5 ± 0,5 daN.m,
- šroub (4)
: 2,3 ± 0,2 daN.m.
Stlačit dynamický napínák.
Vyjmout tyčku [1].
DŮLEŽITÉ : Dbát, aby byl řemen pohonu příslušenství správně umístěn v drážkách
jednotlivých řemenic.
Namontovat :
- vzduchové potrubí (spojení výměník tepla - rozvaděč sání),
- přední pravý kryt proti nečistotám,
- přední pravé kolo,
- zvukovou izolaci pod motor.
B1BP3BVC

157

C6

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU
Benzinové motory
EW
7

Skupiny motorů
A

ES
10

J4

12

A

1.8i 16V

J4
2.0i 16V

Ident. štítek
motoru

6FY

6FZ

RFJ

C5

X

X

X

A

2.2i 16V HPi
RFN

3FZ

J4
3.0i 24S

XFU

XFV

XFW

X

C6
C8

9

X
X

162

X

X

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU
Dieselové motory
DV

DW

6

Skupiny motorů

DT

10

TED4

BTED4

1.6 16V HDi

12
ATED4

TED4

BTED4

2.0 16V HDi

Ident. štítek
motoru

9HY

9HZ

RHR

C5

X

X

X

RHT

RHW

RHM

4HX

4HW

X

X

2.7 24V
HDi

4HP

4HR

4HS

4HT

X

X

X

X

X

X

X
X

BTED4

2.2 16V HDi

C6
C8

17

X

163

X

UHZ

X

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

C6

Motor : XFV
Nářadí
[1] Tyčky na zajištění vačkových hřídelů
[2] Tyčka na zajištění klikového hřídele
[3] Přípojka pro odběr tlaku paliva
[4] Spona pro přichycení řemene
[5] Přípravek na znehybnění nábojů vačkových hřídelů výfukových vent.
[6] Přípravek na znehybnění nábojů vačkových hřídelů sacích vent.
[7] Přístroj na měření napnutí řemenů SEEM
Demontovat prvky nezbytné pro možnost provedení operace
Demontovat řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace).
Kontrola nastavení rozvodu
Demontovat :
- řemenici posilovače řízení,
- celek dynamické napínací kladky (11),
- řemenici klikového hřídele (12),
- horní kryty pohonu rozvodu (9) a (10),
- spodní kryt pohonu rozvodu (13).

B1BP2BKC
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: (-).0187.B
: (-).0187.A
: 4192-T
: (-).0187.J
: (-).0187.F
: FACOM D12
: 4122-T

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

C6
Motor : XFV

Kontrola nastavení rozvodu (pokračování)
Zajistit klikový hřídel tyčkou [1].
Zkontrolovat, že lze tyčku [2] volně zasunout do hlav válců v místě řemenic vačkových
hřídelů.
Vyjmout tyčky [1] a [2].
Namontovat zpět :
- spodní kryt pohonu rozvodu (13),
- horní kryty pohonu rozvodu (9) a (10),
- řemenici klikového hřídele (12),
- celek dynamické napínací kladky (11),
- řemenici posilovače řízení.
Dokončit zpětnou montáž prvků.
Provést postup inicializace počítače vstřikování - zapalování.

B1EP08TC

B1EP15UD
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KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

C6
Motor : XFV

Nastavení rozvodu
Demontovat prvky nezbytné pro možnost provedení operace.
Demontovat šrouby (19) a desku (20).
Zajistit klikový hřídel tyčkou [2].
POZN. : Omezit otáčení vačkových hřídelů (15) a (17) s pomocí
přípravku [6].
Povolit šrouby řemenic (15) a (17) vačkových hřídelů.
POZN.: Omezit otáčení vačkových hřídelů (14) a (18) s pomocí
přípravku [5].
Povolit šrouby řemenic (14) a (18) vačkových hřídelů.
POZN.: Namazat tyčky [1] tukem G6 (TOTAL MULTIS).
Zajistit vačkové hřídele s pomocí přípravků [1], [5] a [6].
Demontovat šroub (21) desky (25).
Povolit matici (23) napínací kladky (24).
Povolit šrouby (22) desky (25).
Demontovat vodicí kladku (16).
POZN. : Označit směr montáže rozvodového řemene, jestliže bude
znovu použit.
Sejmout rozvodový řemen.

B1EP15VD
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C6

Motor : XFV
Nastavení rozvodu
Montáž
Ověřit správné zajištění vačkových hřídelů a klikového hřídele.
Ověřit, že se kladky a řemenice čerpadla chladicí kapaliny volně otáčejí
(bez zadrhávání).
Povolit šrouby řemenic vačkových hřídelů o 1/4 otáčky.
Ověřit volné natáčení řemenic na nábojích vačkových hřídelů.
Pootočit řemenice vačkových hřídelů ve směru hodinových ručiček tak, aby
se dostaly na kraj podlouhlých otvorů.
POZOR : Dodržet správný směr montáže řemene - při čelním pohledu
na rozvod musí být nápisy na řemenu natočené ve směru čtení.
Nasadit rozvodový řemen na ozubené kolo klikového hřídele.
Namontovat přípravek [6].
Nasadit rozvodový řemen na jednotlivé prvky v následujícím pořadí (řemen
musí být dobře napnutý) :
- kladka (26), řemenice (18 a (17).
POZOR : Držet rozvodový řemen dobře napnutý.
Namontovat vodicí kladku (16), utáhnout momentem
: 8 ± 0,8 daN.m.
Nasadit rozvodový řemen na jednotlivé prvky v následujícím pořadí :
- řemenice vačkového hřídele (15) a (14), napínací kladka (24), řemenice
čerpadla chladicí kapaliny, vodicí kladka (27).
POZN. : Při nasazování řemene na řemenice vačkových hřídelů provést
pootočení po směru hodinových ručiček tak, aby zapadl nejbližší zub.
Úhlové posunutí řemenic nesmí být větší než je hodnota jednoho zubu.

B1EP15VD

B1BP2BLC
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KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

C6

Motor : XFV
Nastavení rozvodu
Seřízení napnutí rozvodového řemene
Předběžné operace
Otočit deskou (25) napínací kladky (24) s pomocí nářadí typu FACOM S.161.
Našroubovat šroub (21) do desky (25).
Utáhnout šrouby (21) a (22) momentem
: 2,5 ± 0,1 daN.m.
Působením na napínací kladku (24) s pomocí nářadí typu FACOM R 161 napnout řemen.
Seřídit napnutí řemene s pomocí přístroje [7] :
Měřicí přístroj SEEM CTI 901.1
Měřicí přístroj SEEM CTG 105.5
Měřicí přístroj SEEM CTG 105.6

: 440 ± 15 jednotek SEEM
: 83 ± 2 jednotky SEEM
: 88 ± 2 jednotky SEEM

POZOR : Nikdy nepřekročit doraz napínáku.
POZN. : Kontrola napnutí řemene se provádí na jeho nejdelším úseku, mezi ozubeným kolem
klikového hřídele a vodicí kladkou.

B1EP15WC
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Motor : XFV

Utáhnout matici (23) napínací kladky (24) momentem

: 1 ± 0,1 daN.m.

Ověřit, že šrouby řemenic vačkových hřídelů výfukových ventilů nejsou na kraji podlouhlých otvorů
(demontovat jeden šroub).
POZOR : Jsou-li na kraji, zopakovat operaci montáže rozvodového řemene.
Utáhnout alespoň 2 šrouby každé řemenice vačk. hřídelů výfukových ventilů : 1 ± 0,1 daN.m.
Demontovat přípravky[1], [2] a [4].
Otočit dvakrát klikovým hřídelem ve směru hodinových ručiček.
DŮLEŽITÉ : Nikdy neotáčet v protisměru (nevracet se zpět).
Zajistit klikový hřídel tyčkou [2].
Zajistit řemenice vačkových hřídelů tyčkami [1].
Povolit matici (23) napínací kladky (24).

B1EP15WC

B1EP15XC
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KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

C6

Motor : XFV
Napnutí rozvodového řemene
S pomocí nářadí typu FACOM R 161 působit na napínací kladku (24) za účelem vyrovnání značek "c" a
"d", přitom zabránit uvolnění rozvodového řemene.
Jinak je nutno zopakovat operaci napínání rozvodového řemene.
Přidržet napínací kladku (24).
Utáhnout matici (23) momentem
: 2,5 ± 0,1 daN.m.
Zkontrolovat polohu napínací kladky (správné vyrovnání značek "c" a "d").
Demontovat přípravky [1], [2] a [4].
Otočit dvakrát klikovým hřídelem ve směru hodinových ručiček.
DŮLEŽITÉ : Nikdy neotáčet v protisměru (nevracet se zpět).
Zajistit klikový hřídel tyčkou [2].
Zkontrolovat polohu napínací kladky (správné vyrovnání značek "c" a "d").
Zajistit řemenice vačkových hřídelů pomocí tyček [1].
Pokud lze tyčku [1] zasunout : povolit šrouby řemenic vačkových hřídelů výfukových
ventilů o 45°.
Pokud nelze tyčku [1] zasunout.
Povolit šrouby řemenic vačkových hřídelů výfukových ventilů o 45°.
Přivést náboje vačkových hřídelů výfukových ventilů do polohy pro zajištění s pomocí přípravku [5].
POZOR : Ověřit, že šrouby řemenic vačkových hřídelů výfukových ventilů nejsou na kraji podlouhlých
otvorů. Jsou-li na kraji, zopakovat operaci montáže rozvodového řemene.
Utáhnout šrouby řemenic vačkových hřídelů výfukových ventilů momentem : 1 ± 0,1 daN.m.
Demontovat přípravky [1] a [2].
Dokončit montáž.
Provést postup inicializace počítače vstřikování zapalování (viz příslušná operace).

B1EP15XC

189

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU
Motory : 4HP 4HS 4HT
Nářadí
[1] Tyčka na zajištění vačkového hřídele
[2] Tyčka na zajištění dvojitého setrvačníku

C6

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

DŮLEŽITÉ : V případě zvedání vozidla s pomocí zvedáku s opřením pod
karoserií demontovat uzávěr nádržky kapaliny LDS. Namontovat uzávěr
nádržky kapaliny LDS po postavení vozidla zpět na kola.
DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu.
POZOR : Před odpojením akumulátoru pootevřít dveřní okna.
Předběžné operace
DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, specifické pro
motory s přímým vysokotlakým vstřikováním nafty (HDi).
Demontovat ozdobný kryt motoru a ozdobný kryt akumulátoru.
Odpojit akumulátor.
Zvednout a zajistit přední část vozidla.
Demontovat ochranný kryt pod motorem, přední pravý kryt proti nečistotám (viz
příslušná operace) a spodní táhlo záchytu reakce.
Odpojit, zaslepit a odsunout přívodní palivové potrubí (3) s ručním plnicím
čerpadlem (2) a potrubí zpětného vedení paliva (4).
Demontovat držák palivových potrubí.
Odsunout směrem nahoru expanzní nádobku (5).
Přidržet motor s pomocí dílenského jeřábu.

B1BPS88D
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KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

C6
Motory : 4HP 4HS 4HT

POZOR : S výfukovým potrubím manipulovat opatrně, aby nedošlo k
poškození jeho pružného členu, který nesnáší namáhání v krutu, tahu a
ohybu, k jakému dochází při demontáži jednoho ze závěsů motoru s
převodovkou.
Demontovat :
- horní táhlo záchytu reakce (6),
- pravý závěs motoru (7).
Odsunout elektrický svazek (8).
Demontovat :
- šrouby horního krytu pohonu rozvodu,
- horní kryt pohonu rozvodu (9).
Namontovat zpět pravý závěs motoru (7).
Demontovat společnou vysokotlakou rampu vstřikování paliva
(viz příslušná operace).

B1BPS89D

B1EP1W6D
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KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

C6
Motory : 4HP 4HS 4HT

Odpojit potrubí odsávání olejových par (11).
Odpojit snímač polohy vačkového hřídele.
Demontovat snímač polohy vačkového hřídele (12).
Odsunout :
- podtlaková potrubí (10) od víka hlavy válců,
- držák (14) svazku motoru.
Demontovat víko hlavy válců (13).
Kontrola
Otáčet klikovým hřídelem v normálním směru otáčení motoru.
Vyrovnat černé značky "b" a "c" na řetězu se zuby "a" a "d" na
řetězových kolech vačkových hřídelů (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).

B1BPS8AD

B1EP1LFD
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KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

C6

Motory : 4HP 4HS 4HT
Zajistit :
- klikový hřídel tyčkou [2],
- řemenici vačkového hřídele tyčkou [1].
POZOR : Jestliže nelze zajistit vačkový hřídel, zkontrolovat, zda není
posunutí mezi otvorem v řemenici vačkového hřídele a zajišťovacím
otvorem větší než 1 mm (použít šroub Ø 7 mm). Pokud je posunutí větší
než 1 mm, provést nové nastavení rozvodu (viz příslušná operace).
Vyjmout tyčky [1] a [2].
Doplňkové operace
POZOR : Vždy vyměnit těsnění víka hlavy válců.
Namontovat víko hlavy válců (13).
Utáhnout šrouby momentem 0,9 ± 0,1 daN.m (v uvedeném pořadí).
Připojit :
- potrubí odsávání olejových par (9).
Namontovat :
- podtlaková potrubí (10),
- držák (14) svazku motoru,
- snímač polohy vačkového hřídele (12) (bez utažení jeho upevňovacího
šroubu),
- společnou vysokotlakou rampu vstřikování paliva (viz příslušná operace).

B1EP1LGD

B1DP1Q5D
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KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

C6

Motory : 4HP 4HS 4HT
Seřízení snímače polohy vačkového hřídele
Zajistit setrvačník s pomocí tyčky [2].
Znovu použitý snímač :
Umístit vrták Ø 7,5 mezi víko hlavy válců (13) a snímač polohy
vačkového hřídele (12).
Utáhnout šroub (15) momentem
: 0,6 ± 0,1 daN.m.
Vyjmout tyčku [1].
Nový snímač :
Umístit snímač polohy vačkového hřídele (12) do kontaktu s terčíkem.
Utáhnout šroub (15) momentem
: 0,6 ± 0,1 daN.m.
Vyjmout tyčku [1].
Doplňkové operace (pokračování)
POZOR : S výfukovým potrubím manipulovat opatrně, aby nedošlo k
poškození jeho pružného členu, který nesnáší namáhání v krutu, tahu a
ohybu, k jakému dochází při demontáži jednoho ze závěsů poháněcí
soustavy.

B1EP1W7D
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KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

C6

Motory : 4HP 4HS 4HT
Demontovat pravý závěs motoru (7).
Namontovat horní kryt pohonu rozvodu (9) a šrouby horního krytu pohonu
rozvodu.
Ustavit elektrický svazek (8).
Namontovat pravý závěs motoru (7), horní táhlo záchytu reakce (6),
expanzní nádobku (5).
Odklidit dílenský jeřáb.
Namontovat držák (1) palivových potrubí.
Zaklapnout hadice přívodu a zpětného vedení paliva.
Připojit přívodní palivové potrubí (3) s ručním plnicím čerpadlem (2) a
vratné palivové potrubí (4).
Namontovat :
- přední pravý kryt proti nečistotám (viz příslušná operace),
- ochranný kryt pod motor,
- ozdobný kryt motoru.
Postavit vozidlo na zem.
Utáhnout šrouby kola momentem 9 ± 0,5 daN.m.
Připojit akumulátor.
Namontovat ozdobný kryt akumulátoru.

B1EP1W7D

261

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

C6

Motory : 4HP 4HS 4HT
Nářadí
[1] Sada zátek
[2] Tyčka na zajištění setrvačníku
[3] Tyčka na zajištění řemenice vačkového hřídele
[4] Svěrka na přichycení řemene
[5] Přípravek pro vystředění ozub. kola
[6] Přípravek na zablokování setrvačníku

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

DŮLEŽITÉ : V případě zvedání vozidla s pomocí zvedáku s opřením pod karoserií demontovat uzávěr nádržky kapaliny LDS.
Namontovat uzávěr nádržky kapaliny LDS po postavení vozidla zpět na kola.
DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, specifické pro motory s přímým vysokotlakým vstřikováním nafty (HDi).
POZOR : Před odpojením akumulátoru pootevřít dveřní okna.
Demontáž
Povolit šrouby předního pravého kola.
Zvednout a zajistit přední pravou část vozidla.
Odpojit akumulátor.
Demontovat ochranný kryt pod motorem, přední pravé kolo, přední pravý kryt proti nečistotám (viz příslušná operace) a ozdobný kryt motoru.
Demontovat řemen pohonu příslušenství (viz příslušná operace) a táhlo záchytu reakce spodního závěsu motoru.
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C6
Motory : 4HP 4HS 4HT

Odpojit, zaslepit a oddálit :
- přívodní palivové potrubí (1),
- potrubí zpětného vedení paliva (2).
Demontovat držák (3) palivových potrubí.
Odsunout směrem nahoru expanzní nádobku (4).
Přidržet motor s pomocí dílenského jeřábu.
Demontovat :
- táhlo záchytu reakce (5),
- pravý závěs motoru (6).

B1BP3KLD

B1BP3KMD
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KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

C6

Motory : 4HP 4HS 4HT
Odsunout elektrický svazek (7).
Demontovat :
- šrouby horního krytu pohonu rozvodu,
- horní kryt pohonu rozvodu (8).
Otočit motorem prostřednictvím
řemenice pohonu příslušenství.
Nastavit řemenici vačkového hřídele do
zajišťovací polohy, v případě potřeby
použít zrcátko.
Zajistit vačkový hřídel s pomocí tyčky
[3].
Zajistit setrvačník s pomocí tyčky [2].
Zablokovat setrvačník s pomocí
přípravku [6].
Demontovat :
- šroub (9),
- řemenici pohonu příslušenství (10).

B1EP1L4D

B1EP1L5D

B1BPS86D
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KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

C6

Motory : 4HP 4HS 4HT
Demontovat :
- snímač otáček motoru (11),
- terčík snímače otáček motoru (12),
- spodní kryt pohonu rozvodu (13).
Povolit šroub (14) napínací kladky (15).
Sejmout rozvodový řemen (16).
Kontrola
POZOR : Těsně před montáží provést
následující kontroly.
Ověřit, že se kladky (15) a (17) volně
otáčejí (bez vůle a zadrhávání).
Ověřit, že se řemenice čerpadla chladicí
kapaliny (18) volně otáčí (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).

B1EP1L7D

B1EP1L8D

B1EP1L9D
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KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

C6

Motory : 4HP 4HS 4HT
Vystředit řemenici klikového hřídele (19) s pomocí přípravku
[5].
Nasadit rozvodový řemen na hnací řemenici vačkového
hřídele.
Namontovat přípravek [4] na hnací řemenici vačkového
hřídele (mírně utáhnout).
Nasadit rozvodový řemen s dobře napnutým úsekem "a" na
jednotlivé prvky v následujícím pořadí : vodicí kladka (17),
řemenice klikového hřídele (19), řemenice čerpadla chladicí
kapaliny (18), napínací kladka (15).
Demontovat přípravky [4] a [5].
Nastavit ukazatel "d" za destičku v místě "c" otočením
napínací kladky ve směru šipky "b" s pomocí imbusového
klíče nasazeného v místě "e".
Utáhnout šroub (14) napínací kladky (15) momentem
: 2,5 ± 0,2 daN.m.
Zablokovat setrvačník přípravkem [6].
Namontovat řemenici pohonu příslušenství (10).
Utáhnout šroub (9) momentem
: 7 ± 0,7 daN.m.
Demontovat přípravky [6], [2] a [3].
Otočit desetkrát klikovým hřídelem v normálním směru
otáčení motoru.
Zajistit :
- klikový hřídel tyčkou [2],
- hnací řemenici vačkového hřídele tyčkou [3].
Zablokovat setrvačník přípravkem [6].
Povolit :
- šroub (9) řemenice pohonu příslušenství (10),
- šroub (14) napínací kladky (15).

B1EP1LAD

B1EP1LBD

B1EP1LCD
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C6
Motory : 4HP 4HS 4HT

Otočit napínací kladkou ve směru hodinových ručiček s pomocí imbusového
klíče nasazeného v místě "e".
Nastavit ukazatel "d" do výřezu "f".
Utáhnout šroub (14) napínací kladky (15) momentem

: 2,5 ± 0,2 daN.m.

Utáhnout řemenici pohonu příslušenství momentem

: 7 ± 0,7 daN.m.

Demontovat přípravky [6], [2] a [3].
Otočit dvakrát klikovým hřídelem ve směru otáčení motoru.
Namontovat přípravky [2] a [3].
Ověřit, že je ukazatel "d" ve výřezu "f".
DŮLEŽITÉ : Pokud není poloha ukazatele "d" správná, provést znovu celou
operaci napínání rozvodového řemene (za tím účelem mírně povolit šroub (14)
napínací kladky).

B1EP1LDD

B1EP1LED
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Namontovat přípravek [6].
Demontovat řemenici pohonu příslušenství (10).
Namontovat :
- spodní kryt pohonu rozvodu (13),
- terčík snímače otáček motoru (12),
- snímač otáček motoru (11).
Potřít šroub (9) přípravkem LOCTITE FRENETANCH.
Namontovat řemenici pohonu příslušenství (10) a šroub (9) s jeho podložkou.
Utažení šroubu (9) momentem
dotažení o úhel A
Demontovat přípravky [2], [3] a [6].
Namontovat horní kryt pohonu rozvodu (8).
Ustavit zpět na místo elektrický svazek (7).

B1EP1LDD

B1EP1LED
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: 7 ± 0,7 daN.m,
: 82° ± 3°.

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

C6

Motory : 4HP 4HS 4HT

Namontovat pravý závěs motoru (6), táhlo záchytu reakce (5) a držák (3)
palivových potrubí.
Zaklapnout přívodní a vratné palivové hadice.
Připojit přívodní (1) a vratné (2) palivové potrubí.
Odklidit dílenský jeřáb.
Vrátit na místo expanzní nádobku (4).
Namontovat táhlo záchytu reakce spodního závěsu motoru, řemen pohonu
příslušenství (viz příslušná operace), přední pravý kryt proti nečistotám (viz
příslušná operace), ochranný kryt pod motor a ozdobný kryt motoru.
Postavit vozidlo na zem.
Utáhnout šrouby kola momentem
Připojit akumulátor.

B1EP1LDD

B1EP1LED
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: 9 ± 0,5 daN.m.

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

C6

Motor : UHZ
Nářadí
[1] Sada zátek
: (-).0188-T
[2] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník)
: (-).0195.K
souprava 0188-T
[3] Tyčky na zajištění vačkových hřídelů
: (-).0195.H
souprava 0188-T
Kontrola
DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, specifické pro motory
s přímým vysokotlakým vstřikováním nafty (HDi).
Demontovat ozdobný kryt motoru.
Odpojit zápornou svorku akumulátoru.
Zvednout a zajistit přední část vozidla.
Demontovat :
- zvukovou izolaci pod motorem,
- přední pravé kolo,
- přední pravý kryt proti nečistotám (viz příslušná operace).
Demontovat :
- vzduchové potrubí mezi výměníkem vzduch/vzduch a vstupní vzduchovou komorou
(4),
- vstupní vzduchovou komoru (4).
Odpojit, zaslepit s pomocí zátek [1] a odsunout potrubí (2) a (3).
Uvolnit z upevnění a odsunout elektrický svazek.
Demontovat upevnění expanzní nádobky (1).
Odsunout expanzní nádobku (1).

B1BP3BXD
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KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

C6
Motor : UHZ

Demontovat :
- řemen pohonu příslušenství (5) (viz příslušná operace),
- horní kryty pohonu rozvodu (6).
Nastavit zajišťovací otvory vačkových hřídelů "a" a "b" do polohy "c" a "d", 30° ±
5° před zajišťovacími otvory v místě "e" a "f".
POZN. : Otáčet klikovým hřídelem v normálním směru otáčení motoru s pomocí
šroubu ozubeného kola klikového hřídele.

B1EP1J9D

B1EP1JAD
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KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

C6

Motor : UHZ
Demontovat krytku ze zajišťovacího otvoru na bloku válců.
POZN. : Demontáž celku pružného členu s katalyzátorem a filtrem pevných částic usnadní
demontáž krytky zajišťovacího otvoru a zasunutí tyčky [2].
POZN. : Otáčet klikovým hřídelem v normálním směru otáčení motoru s pomocí šroubu
ozubeného kola klikového hřídele.
Zajistit klikový hřídel tyčkou [2].
Zajistit vačkové hřídele tyčkami [3].
DŮLEŽITÉ : Jestliže není možné vačkové hřídele zajistit, provést nové nastavení
rozvodu (viz příslušná operace).
Vyjmout tyčky [2] a [3].
Namontovat krytku na zajišťovací otvor na bloku válců.
Namontovat :
- horní kryty pohonu rozvodu (6),
- řemen pohonu příslušenství (5) (viz příslušná operace).
Upevnit elektrický svazek.
Vrátit na místo expanzní nádobku (1).
Vyjmout zátky [1].
Ustavit a připojit potrubí (2) a (3).
Dokončit zpětnou montáž.

B1DP1M0C

B1EP1JBD
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KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

C6

Motor : UHZ
Nářadí
[1] Sada zátek
[2] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník)
[3] Tyčky na zajištění vačkových hřídelů
[4] Spona pro přichycení řemene
[5] Zajišťovací tyčka řemenice čerpadla chladicí kapaliny
[6] Závěsná patka

: (-).0188-T
: (-).0195.K
: (-).0195.H
: (-).0188.K
: (-).0195.C
: (-).0195.N

souprava 0188-T
souprava 0188-T

DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu.
POZOR : Před odpojením akumulátoru pootevřít dveřní okna.
DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, specifické pro motory s přímým vysokotlakým vstřikováním nafty (HDi).
Demontáž
Demontovat:
- přední pravé kolo,
- přední pravý kryt proti nečistotám (viz příslušná operace),
- ozdobný kryt motoru.
Odpojit zápornou svorku akumulátoru.
Zvednout a zajistit přední část vozidla.
Demontovat :
- zvukovou izolaci pod motorem,
- přední pravé kolo,
- přední pravý kryt proti nečistotám (viz příslušná operace).
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KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

C6

Motor : UHZ
Demontovat :
- vzduchové potrubí mezi výměníkem vzduch/vzduch a vstupní vzduchovou komorou (6),
- vstupní vzduchovou komoru (6).
Odpojit, zaslepit s pomocí zátek [1] a odsunout potrubí (2) a (3).
Uvolnit z upevnění a odsunout elektrický svazek.
Demontovat :
- upevnění expanzní nádobky (1),
- upevnění elmag. ventilu "Swirl" (7).
Odsunout :
- elmag. ventil "Swirl" (7) s jeho držákem,
- expanzní nádobku (1).
Upevnit závěsnou patku [6] do místa "a".
Přidržet motor dílenským jeřábem.
Demontovat táhlo pravého horního závěsu motoru, pravý horní závěs motoru (5),
závěs motoru (4) na podélném nosníku.
Demontovat řemen pohonu příslušenství (8) (viz příslušná operace), závěs motoru (12), řemenici
klikového hřídele (9), horní kryty pohonu rozvodu (11), spodní kryt pohonu rozvodu (10).
Vyrovnat jeden ze tří otvorů "b" řemenice s otvorem v tělese čerpadla chladicí kapaliny.
Zajistit řemenici čerpadla chladicí kapaliny tyčkou [5].
Demontovat řemenici čerpadla chladicí kapaliny (13).

B1BP3C2D

B1EP1JDD
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KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

C6
Motor : UHZ

Nastavit zajišťovací otvory vačkových hřídelů "c" a "h" do polohy "d" a "f", 30° ± 5°
před zajišťovacími otvory v místě "h" a "g".
POZN. : Otáčet klikovým hřídelem v normálním směru otáčení motoru s pomocí šroubu
ozubeného kola klikového hřídele.
Demontovat krytku ze zajišťovacího otvoru na bloku válců.
POZN. : Otáčet motorem s pomocí šroubu ozubeného kola klikového hřídele až do
dosažení zajišťovací polohy (podle šipky).
Zajistit klikový hřídel tyčkou [2].
POZN. : Demontáž celku pružného členu s katalyzátorem a filtrem pevných částic
usnadní demontáž krytky zajišťovacího otvoru a zasunutí tyčky [2].

B1EP1JED

B1DP1M0C
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KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

C6

Motor : UHZ
Zajistit vačkové hřídele tyčkami [3] v místě "h" a "g".
Povolit :
- 3 šrouby (15) řemenice vačkového hřídele (23),
- 3 šrouby (17) řemenice vačkového hřídele (18),
- šroub (21) napínací kladky (20).
Sejmout rozvodový řemen (22).
Kontrola
DŮLEŽITÉ : Těsně před montáží provést následující kontroly.
Ověřit, že se kladky (16), (20) a (19) a čerpadlo chladicí kapaliny (14) volně otáčejí
(bez vůle a zadrhávání).
Ověřit absenci stop po úniku oleje přes těsnicí kroužky klikového a vačkového hřídele.
Ověřit, že nedochází k úniku chladicí kapaliny (čerpadlo chladicí kapaliny).
Vyměnit vadné díly (je-li třeba).
Montáž
Nasadit rozvodový řemen na ozubené kolo klikového hřídele (24).
Přichytit rozvodový řemen (22) sponou [4].
Utáhnout šrouby (15) a (17) rukou.
Otočit řemenice vačkových hřídelů (23) a (18) ve směru chodu hodinových ručiček tak,
aby se dostaly na kraj podlouhlých otvorů.

B1EP1JFD

B1EP1JGC
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KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

C6

Motor : UHZ
Nasadit rozvodový řemen s dobře napnutým úsekem "j" na jednotlivé prvky v
následujícím pořadí :
- vodicí kladka (19),
- řemenice vačkového hřídele (18),
- vodicí kladka (16),
- řemenice vačkového hřídele (23),
- napínací kladka (20).
POZN. : V případě potřeby mírně pootočit řemenice (23) a (18) proti směru chodu
hodinových ručiček (posunutí nesmí být větší než jeden zub).
Demontovat sponu [4].
S pomocí imbusového klíče otočit napínací kladkou (20) proti směru chodu hodinových
ručiček.
Nastavit ukazatel "l" proti výřezu "k".
Utáhnout šroub (21) momentem
: 2,5 ± 0,2 daN.m.
Demontovat šrouby (15) a (17) řemenic (23) a (18) pro ověření, že se šrouby (15) a (17)
nenacházejí na kraji podlouhlých otvorů.
DŮLEŽITÉ : Pokud se šrouby (15) a (17) nacházejí na kraji podlouhlých otvorů,
zopakovat operace montáže rozvodového řemene.

B1EP1JHD

B1EP1JJC
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KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

C6
Motor : UHZ

Utáhnout šrouby (15) a (17) momentem: 2,2 ± 0,2 daN.m.
Demontovat přípravky [2] a [3].
Otočit osmkrát klikovým hřídelem v normálním směru otáčení motoru.
Zasunout tyčku [2].
Zajistit vačkové hřídele s pomocí tyček [3] v místě "h" a "g".
POZN. : Jestliže není možné zasunout tyčky [3], povolit šrouby (15) a/nebo (17)
vačkových hřídelů a otočit vačkovými hřídeli za jejich centrální šroub (25) a/nebo (26).
Zajistit vačkové hřídele s pomocí tyček [3] v místě "h" a "g".
Utáhnout šrouby (15) a (17) momentem: 2,2 ± 0,2 daN.m.
Vyjmout tyčky [2] a [3].
Otočit osmkrát klikovým hřídelem v normálním směru otáčení motoru.
Zasunout tyčku [2].
Zasunout tyčky [3] v místech "h" a "g".
Ověřit, že je ukazatel "l" napínací kladky (20) ve výřezu "k".

B1EP1JHD

B1EP1JJC
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KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

C6
Motor : UHZ

Vyjmout tyčky [2] a [3].
Namontovat spodní kryt pohonu rozvodu (10), horní kryty pohonu rozvodu (11),
řemenici klikového hřídele (9), závěs motoru (12), řemenici čerpadla chladicí kapaliny
(13),
řemen pohonu příslušenství (8) (viz příslušná operace), závěs motoru (4) na podélný
nosník, pravý horní závěs motoru (5) a táhlo pravého horního závěsu motoru.
Odklidit dílenský jeřáb.
Demontovat patku [6].
Namontovat elmag. ventil "Swirl" (7) s jeho držákem, expanzní nádobku (1), elektrický
svazek.
Vyjmout zátky [1].
Ustavit a připojit potrubí (3) a (2).
Dokončit zpětnou montáž.

B1EP1JHD

B1EP1JJC
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KONTROLA TLAKU OLEJE
Použít tabulku přiřazení benzinových a dieselových motorů
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
Tlak (bar)
Počet ot/min

6FY

6FZ

RFJ

RFN

3FZ

XFU

XFV

80 °C
2
900
3,3

1,5
1000

6,2
2000
6,2

5
3000

6,3
4000

2279-T.Bis
4103-T
7001-T
4202-T

X
X
X
X

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

KONTROLA TLAKU OLEJE
Ident. štítek
motoru
Teplota (°C)
Tlak (bar)
Počet ot/min
Tlak (bar)
Počet ot/min
Tlak (bar)
Počet ot/min
2279-T.Bis
4103-T
7001-T
4202-T
(-).1503K
(-).1503.M
(-).1503.J

9HY

9HZ

Použít tabulku přiřazení benzinových a dieselových motorů
RHR
RHT
RHW RHM
4HX
4HW
4HP

4HR

4HS

4HT

UHZ

80°C
1,3

1,9

2

1,6
1000
1 až 4
2500

3,5

4

3,1
4000
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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VŮLE VENTILŮ
MOŽNÉ METODY
Na čtyřválcových řadových motorech (1-3-4-2 )
Střídání ventilů
Plné otevření (výfuk)

Ventilové vůle musí být kontrolovány při studeném motoru
z Sání
Všechny typy

⊗ Výfuk

Hydraulické vymezování vůle

Střídání
ventilů
1z
3z
4z
2z

⊗1
⊗3
⊗4
⊗2

Seřídit vůli
4z
2z
1z
3z

⊗4
⊗2
⊗1
⊗3

z
Sání
⊗
Výfuk

Plné
otevření
ventilu
⊗ 1
⊗ 3
⊗ 4
⊗ 2

Seřídit vůli
3z
4z
2z
1z

⊗4
⊗2
⊗1
⊗3

U všech motorů bez hydraulického
vymezování vůle se provádí kontrola
vůle (J) proti vačce.

B1DP13QC
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KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU
Motory : 4HP 4HS 4HT
Nářadí
[1] Přípojka Ø 10 mm pro odběr nízkého tlaku
[2] Tlakoměr pro kontrolu tlaku přeplňování

C6
: 4215-T
: 4073-T

Kontrola
DŮLEŽITÉ : V případě zvedání vozidla s pomocí zvedáku s opřením pod
karoserií demontovat uzávěr nádržky kapaliny LDS. Namontovat uzávěr
nádržky kapaliny LDS po postavení vozidla zpět na kola.
DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, specifické pro
motory s vysokotlakým vstřikováním nafty (HDI).
Demontovat vstupní vzduchové potrubí vzduchového filtru.
Připojit přípravky [1] a [2] mezi vysokotlaké palivové čerpadlo a palivový filtr
(na výstup z palivového filtru).
Zkontrolovat hodnotu podtlaku:
Podtlak měřený tlakoměrem [2]

Kontrola

10 ± 0,5 cmHg

Motor poháněný startérem

20 ± 0,5 cmHg

Plné zatížení motoru
Ucpaný okruh dodávky paliva
(sací koš palivové nádrže, palivové potrubí a filtr)

60 ± 0,5 cmHg

B1BPRRFD
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KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU
Motor : UHZ
Nářadí
[1] Přípojka Ø 10 mm pro odběr nízkého tlaku
[2] Přípojka Ø 8 mm pro odběr nízkého tlaku
[3] Tlakoměr pro kontrolu tlaku přeplňování
[4] Nástavec
Kontrola

C6

: 4215-T
: 4218 -T
: 4073-T
souprava 4073-T
: 4251-T

DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, specifické pro motory s
vysokotlakým vstřikováním nafty (HDI).
Připojit přípojku [1] mezi dopravní čerpadlo a palivový filtr
(bílá značka na přívodu paliva).
Připojit přípojku [2] za vstřikovače nafty, mezi vysokotlaké palivové čerpadlo a palivový filtr
(zelená značka na zpětném vedení paliva).
Připojit tlakoměr [3] k přípojce [1] nebo přípojce [2].
POZOR : Je zakázáno kontrolovat tlak za palivovým filtrem.
POZN. : Pro zkontrolování tlaků za jízdy vozidla zapojit nástavec [4] mezi tlakoměr [3] a
přípojky [1] nebo [2].

B1BP3CRD
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KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU

C6

Motor : UHZ

Statická kontrola tlaku
Zapnout zapalování.
Po dobu 3 sekund (normální činnost)
Tlak přívodu paliva, udávaný tlakoměrem [3]
Tlak zpětného vedení paliva, udávaný tlakoměrem [3]

: 1,1 ± 0,4 bar.
: 2 ± 0,5 bar.

Funkční anomálie

Tlak zpětného
vedení paliva

Tlak přívodu paliva

Kontrola

Mezi 2 a 3 bary

0,8 ± 0,4 baru

Ověřit stav palivového filtru.

Vyšší než 3 bary

Vyšší než 0,8 baru

Mezi 0,3 a 0,5 bary

Nižší než 0,8 baru

Ověřit zpětné vedení paliva (přiskřípnuté).
Ověřit okruh dodávky paliva [dopravní čerpadlo
(nízkotlaké), potrubí]

Nemožnost nastartovat motor
Přívodní tlak paliva nižší než 0,3 bar.

B1BP3CRD
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KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU

C6

Motory : 4HP 4HS 4HT
Nářadí
[1] Přípojka Ø 10 mm pro odběr nízkého tlaku
[2] Tlakoměr pro kontrolu tlaku přeplňování

: 4215-T.
: 4073-T.

Kontrola
DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, specifické pro
motory s vysokotlakým vstřikováním nafty (HDI).
Demontáž
Odpojit svorku záporného pólu akumulátoru.
Demontovat :
- zvukovou izolaci pod motorem,
- ozdobný kryt motoru,
- jednotku s relé ovládání ventilátoru chlazení motoru.
Demontovat :
- stěrače skla,
- upevňovací prvky v místě "A".
Demontovat ozdobné kryty rámu čelního skla (1) a (2).

C5DK02UD
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KONTROLA NÍZKOTLAKÉ ČÁSTI PALIVOVÉHO OKRUHU

C6

Motory : 4HP 4HS 4HT
Odpojit potrubí (3) od vedení (4) na palivovém filtru.
Kontrola
Připojit pomůcky [1] a [2] mezi potrubí (3) vysokotlakého palivového čerpadla a vedení (4)
palivového filtru.
DŮLEŽITÉ : Dbát na to, aby byl tlakoměr [2] čistý.
Montáž
Demontovat pomůcky [1] a [2].
Připojit potrubí (3) k vedení (4) palivového filtru.
Namontovat ozdobné kryty rámu čelního skla (1) a (2), upevňovací prvky v místě "A", stěrače
skla, jednotku s relé ovládání ventilátoru chlazení motoru a zvukovou izolaci pod motor.
Připojit svorku záporného pólu akumulátoru.
Nastartovat motor.
Ověřit, že nedochází k úniku.
Namontovat ozdobný kryt motoru.
Podtlak měřený tlakoměrem [2]
10 ± 0,5 cmHg
20 ± 0,5 cmHg
60 ± 0,5 cmHg

B1BPRP6D

Kontrola
Motor poháněný startérem
Plné zatížení motoru
Ucpaný okruh dodávky paliva
(sací koš palivové nádrže, palivové potrubí a filtr)

B1BPRP7D
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KONTROLA SACÍHO TRAKTU
Motor : UHZ
Nářadí
[1] Ruční čerpadlo pro vyvození tlaku-podtlaku

C6
: FACOM DA 16

Kontrola
DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, specifické pro
motory s vysokotlakým vstřikováním nafty (HDI).
Zdroj podtlaku (podtlakové čerpadlo)
Připojit ruční čerpadlo [1] k nátrubku "a" podtlakového čerpadla (1).
Nastartovat motor.
Hodnota musí být 0,85 ± 0,2 bar.
Elektromagnetický ventil ovládání "Swirl"
Připojit ruční čerpadlo [1] k přívodu podtlaku "b" elektromagnetického
ventilu (2).
Nastartovat motor.
Hodnota musí být 0,85 ± 0,2 bar.
Ovládací podtlaková komora "Swirl"
Připojit ruční čerpadlo [1] ke komorám (3) ovládání "Swirl" v místě "c".
Vyvodit podtlak přibližně 0,7 ± 0,2 bar, klapka "Swirl" musí být zcela
otevřená.

B1HP26DC

B1HP26EC

B1HP26FC
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SVÍČKY
BOSCH

Vzdálenost
elektrod

EYQUEM

1.8i 16V

Ident.
štítek
motoru
6FY 6FZ

FR 8 ME

0,9 ± 0,1

RFN 52 HZ

2.0i 16V HPi

RFJ

ZR 8 TPP 15

1,0 ± 0,1

3.0i 24S

XFU

FGR 8 MQPE

0,55 ± 0,2

Ident.
štítek
motoru

BOSCH

Vzdálenost
elektrod

NGK

Vzdálenost
elektrod

XFV

FGR8MQPE

1 mm

PFR6E10

1 mm

BOSCH

Vzdálenost
elektrod

EYQUEM

FR 8 ME

0,9 ± 0,1

RFN 52 HZ

FGR 8 MQPE

0,55 ± 0,2

Vozidla

C5

Vozidla
C6

3.0i 24S

2.0i 16V

Ident.
štítek
motoru
RFN

2.2i 16V HPi

3FZ

3.0i 24S

XFW

Vozidla

C8

Vzdálenost
Vzdálenost
CHAMPION
elektrod
elektrod
0,9 ± 0,05

REC 9 YCL

0,9 ± 0,05

Vzdálenost
Vzdálenost
CHAMPION
elektrod
elektrod
0,9 ± 0,05

REC 9 YCL

0,9 ± 0,05

Utahovací
moment
(daN.m)
2,75 ± 0,2
2,25 ± 0,2
1 ± 0,1
90°
Utahovací
moment
(daN.m)
1 ± 0,1
90°
Utahovací
moment
(daN.m)
2,75 ± 0,2
1 ± 0,1
90°
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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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C6

CHARAKTERISTIKY SPOJKY
Naftové motory
2.2 16V HDi
Ident. štítek motoru
Typ převodovky
Zvláštnost
Setrvačník
Výrobce
Sestava spojky / typ
Náboj s kotoučem
Ø obložení
vnější / vnitřní
Vypínací ložisko
Typ obložení

4HP

4HS
ML6C R
Spojka s tlačným vypínáním
Dvojitý
LUK
240 P 9800
Spojka s dvojitým setrvačníkem s tlumením (DVA) (*)
239/155
FTE
810 DS

(*) DVA = Dvojitý setrvačník s tlumením
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4HT

CHARAKTERISTIKY MECHANICKÝCH PŘEVODOVEK
Vozidlo

Motor

Typ převodovky

6FY
6FZ

9HY 9HZ

BE4/5J
BE4/5J
BE4/5J
BE4/5N
BE4/5R

C8

RFN

BE4/5J

C8

3FZ
RHT RHW RHM

ML5C

C5

C6
C8

RFJ

4HP 4HS 4HT
RHT RHW RHM
4HW

ML6C R
ML6C
ML6C
ML6C R

Identifikační štítek
převodovky
Typ BE4/5
20 DM 70
20 DM 66
20 DM 85
20 DM 65
20 DM 00
20 DM 01
Typ ML5
20 LM 31
20 LM 06
Typ ML6
20 MB 15
20 MB 12
20 MB 19
20 MB 22
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Stálý převod

Převod rychloměru

17X71
17x81
17x71

-

14x62
14x65
15x67
17x71
15x67
16x69
17x71

25x20

17x71
25x20
-

CHARAKTERISTIKY AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK
Vozidlo

Motor

Typ převodovky

C5

RFJ

AL4

XFU
4HP 4HR 4HS 4HT
RHR
XFV
UHZ

AM6

4HX
XFW

4 HP 20

C5
C6
C5
C8

Identifikační štítek
převodovky
Typ AL4
20 TS 10
Typ AM6
20 GH -20 GL -20 GK -20 GH -20 GG -Typ 4 HP 20
20 HZ 20
20 HZ 27
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Stálý převod

Převod rychloměru

21x73

52x67

15x53

-

23x66
19x73

59x68

CHARAKTERISTIKY SPOJKY S TLAČNÝM VYPÍNÁNÍM
Typy spojky: (BE4/5 ML6C)
Spojka s hydraulickým ovládáním
Popis
Ovládání vypínání spojky je vybavené vypínací vidlicí s kulovým čepem.
(1) Kulový čep zašroubovaný ve skříni spojky.
(2) Vypínací vidlice.
(3) Skříň spojky.
(4) Vypínací ložisko.
(5) Mechanismus spojky.
Pracovní válec ovládání spojky (7) je upevněný dvěma šrouby (6) na vnější straně skříně spojky.
Utahovací momenty (daN.m)
Mechanismus spojky/Setrvačník
Dvojitý setrvačník s tlumením/Klikový hřídel
Dvojitý setrvačník s tlumením/Klikový hřídel
Utažení
Dotažení o úhel

B2BP047C

B2CP3FAC
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: 2 ± 0,2
: 4,8 ± 0,5
: 2,5 ± 0,2
: 21° ± 3°

CHARAKTERISTIKY SPOJKY S TLAČNÝM VYPÍNÁNÍM
Typ spojky : (ML6C R)
Spojka s hydraulickým ovládáním
Popis
POZN. : Vypínání spojky je zajišťováno hydraulickým vypínacím ložiskem,
které při stlačení spojkového pedálu působí přímo na mechanismus spojky.
Systém nemá vypínací vidlici a pracovní válec ovládání spojky.
DŮLEŽITÉ : Po každém otevření hydraulického okruhu provést
odvzdušnění hydraulického vypínacího ložiska spojky.
Hydraulické vypínací ložisko spojky (1) je upevněné 3 šrouby.
Zvláštnosti
Hnaný kotouč spojky LUK nemá 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
zpětné montáži je nutno použít specifický přípravek.
(2) Mechanismus s automatickým vymezováním vůle
(3) Kompenzační pružiny
Utahovací momenty (daN.m)
Mechanismus spojky
: 2 ± 0,2
Dvojitý setrvačník s tlumením/Klikový hřídel
Předběžné utažení
: 1,5 ± 0,2
Utažení
: 4,7 ± 0,4

B2BP06MD

B2BP06ND
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CHARAKTERISTIKY SPOJKY S TAŽNÝM VYPÍNÁNÍM

Typy spojky : (ML5T/C-ML6C)
Spojka s tažným vypínáním a hydraulickým ovládáním
Popis
Pracovní válec hydraulického ovládání spojky (8) je zajištěný na skříni spojky (9) otočením o 1/3
otáčky.
Utahovací moment (daN.m)
Upevnění Mechanismus spojky/Setrvačník

: 2 ± 0,2

Upevnění Setrvačník/Klikový hřídel
Utažení
Dotažení o úhel

: 2 ± 0,2
: 60° ± 5°

B2BP04LC
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CHARAKTERISTIKY OVLÁDÁNÍ PŘEVODOVKY AM6

C6

Motory : XFV UHZ
Volicí páka je vedená stupňovitým tvarem kulisy a vratnou pružinou, která ji přitlačuje
směrem doleva.
Ovládání převodovky má 5 poloh :
Poloha «P» : Parking (zajištění a znehybnění vozidla).
Poloha «R» : Zpětný chod.
Poloha «N» : Neutrální poloha.
Poloha «D» : Drive (jízda) (využívání 6 převodových stupňů v automatickém
samopřizpůsobivém režimu)
Poloha «M» : Manuální (tato poloha umožňuje řidiči volit převodové stupně v impulsním
režimu přitažením volicí páky směrem k sobě « M- » nebo směrem od sebe « M + »).
POZN. : Nastartování motoru je možné pouze v polohách «P» nebo «N».
V poloze «M» se volba provádí s pomocí elektronického snímače, umístěného v blízkosti
volicí páky, přičemž změna toku, potřebná pro změnu stavu buněk snímače, je dosažena s
pomocí magnetu umístěného na páce proti buňkám, který vyvolává jejich změnu stavu.
Informace jsou předávány počítači převodovky.

B2CP430D
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CHARAKTERISTIKY OVLÁDÁNÍ PŘEVODOVKY AM6

C6

Motory : XFV UHZ

POZN. : Vozidlo je vybavené zařízením «shift lock». Pro vysunutí volicí páky z polohy
«P» je tedy nutné zapnout zapalování a stlačit brdový pedál.
Spínač «a» na panelu kulisy volicí páky umožňuje řidiči volbu 3 jízdních programů :
«Normální » program : Normální program je používán, pokud není provedena jiná volba
(adaptivní režim; ekonomická charakteristika).
Program »Sport» : Tento program umožňuje dynamičtější jízdu a upřednostňuje výkon a
akceleraci.
Program «Sníh» : Tento program usnadňuje rozjezd a přenos hnací síly na povrchu se
slabou přilnavostí.
POZN.: Pro návrat na normální program je třeba znovu stisknout spínač "sport" nebo "sníh".

B2CP430D
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CHARAKTERISTIKY OVLÁDÁNÍ PŘEVODOVKY AM6
Motory : XFV UHZ
Na straně převodovky
Ovládání automatické převodovky se provádí prostřednictvím lanka.
"b" Tlačítko ve stlačené poloze
(1) Zarážka lanovodu
(2) Předlohová páka ovládání s kulovým čepem
(3) Automatické seřizování
Automatické seřizování :
Vysunout tlačítko "b" pro seřízení ovládání.
Zatlačit tlačítko "b" pro zajištění seřízeného ovládání.

B2CP431C
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C6

OVLÁDÁNÍ PŘEVODOVKY AM6 - FUNKCE «SHIFT LOCK»

C6

Motory : XFV UHZ
DŮLEŽITÉ : Dodoržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu, vycházet z příručky :
«Doporučení-Nezbytné zásady».
«Shift lock» je systém, který blokuje volicí páku v poloze «P».
Odjištění systému «Shift lock» (normální činnost)
Zapnout zapalování.
Stlačit brzdový pedál a držet jej stlačený.
Vysunout volicí páku z polohy «P».
Odjištění systému «Shift lock» (při poruše)
V případě nemožnosti odblokování systému «Shift lock» postupem pro «normální
činnost».
Možné příčiny této anomálie :
Systém «Shift lock».
Spínač polohy volicí páky.
Počítač automatické převodovky.
Elektrický svazek.
Napětí akumulátoru.
Provést operace :
- vycvaknout kryt (1),
- kryt (2) (vycvaknout),
- odjistit systém «Shift lock» zatlačením v místě "a" s pomocí šroubováku (šroubovák
délky minimálně 150 mm).
Vysunout volicí páku z polohy «P».

C5FP0RBC

C5FP0RCD
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POSTUP INICIALIZACE POČÍTAČE AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

POZN. : Při všech těchto operacích se řídit postupem indikovaným diagnostickým přístrojem.
Výměna automatické převodovky bez výměny počítače
Provést následující operace :
- načtení neutrální polohy snímače polohy volicí páky,
- načtení adaptivních hodnot elektromagnetických ventilů a regulátorů tlaku oleje,
- inicializace adaptivních hodnot,
- vynulování počitadla opotřebení oleje.
Výměna počítače automatické převodovky
Provést následující operace :
- přečíst hodnotu počitadla opotřebení oleje převodovky ve starém počítači,
- zapsat hodnotu počitadla opotřebení oleje převodovky v novém počítači,
- načtení neutrální polohy snímače polohy volicí páky,
- načtení adaptivních hodnot elektromagnetických ventilů a regulátorů tlaku oleje,
- inicializace adaptivních hodnot.
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C6

POSTUP INICIALIZACE POČÍTAČE AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

C6

Výměna automatické převodovky a jejího počítače
Provést následující operace :
- inicializace adaptivních hodnot,
- vynulování počitadla opotřebení oleje,
- načtení adaptivních hodnot elektromagnetických ventilů a regulátorů tlaku oleje.
Výměna oleje automatické převodovky
Provést následující operace :
- načtení adaptivních hodnot elektromagnetických ventilů a regulátorů tlaku oleje,
- vynulování počitadla opotřebení oleje.
POZN. : V případě přeprogramovávání počítače automatické převodovky se neprovádějí žádné specifické operace, řídit se postupem udávaným
diagnostickým přístrojem.
DŮLEŽITÉ : Po určitou dobu může být řazení převodových stupňů více či méně dobré (přizpůsobování parametrů počítače převodovce).
Aby bylo řazení převodových stupňů optimální, je nutné provést jízdní zkoušku, umožňující časté střídání převodových stupňů
(autoadaptivní charakteristiky).
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VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, KONTROLA HLADINY AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY AM6
Nářadí
[1] Plnicí válec

: (-).0340

Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu.
Vypuštění
DŮLEŽITÉ : Olej se z převodovky vypouští zahřátý (minimálně 60 °C), aby byly odstraněny
nečistoty plovoucí v oleji.
POZN. : Vypuštění je pouze částečné, protože měnič momentu není možno vypustit úplně.
Umístit vozidlo na zvedák.
Demontovat :
Uzávěr otvoru pro kontrolu hladiny (2) s pomocí klíče Torx.
Uzávěr přepadového a vypouštěcího hrdla oleje (1) s pomocí šestihranného klíče.
POZN. : Musí vytéci přibližně 3 litry oleje.
Naplnění
Namontovat uzávěr přepadového a vypouštěcího hrdla oleje (1) (s novým těsněním);
utáhnout momentem
: 5 ± 1 daN.m
Demontovat skříň vzduchového filtru, uzávěr plnicího otvoru oleje (3).
Použít válec [1].

B1BP317C

B2CP3WZC
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C6

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, KONTROLA HLADINY AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY AM6
POZOR : Ignorovat informace uvedené na válci [1].
Objem olej. náplně zcela prázdné převodovky cca
Typ oleje : olej JWS 3309 ESSO červené barvy.
Množství oleje zbývající po vypuštění, přibližně
Množství oleje k doplnění, přibližně

: 7 litrů.
: 4 litry.
: 3 litry.

Namontovat uzávěr plnicího otvoru (3)
(s novým těsněním) ; utáhnout
: 4 ± 1 daN.m.
Inicializovat počitadlo opotřebení oleje (řídit se postupem indikovaným diagnostickým přístrojem).
Kontrola hladiny oleje
Výchozí podmínky :
- vozidlo ve vodorovné poloze,
- ověřená absence nouzového režimu převodovky.
Demontovat uzávěr plnicího otvoru (3).
Přilít 0,5 litru oleje do převodovky.
Stlačit brzdový pedál, zařadit všechny polohy páky.
Umístit volicí páku do polohy pro parkování "P".
Motor v chodu na volnoběžné otáčky.
Teplota oleje 60 °C (+ 8 ; - 2)
(v nabídce měření parametrů diag. přístroje).
Demontovat uzávěr pro kontrolu hladiny (2).

B1BP317C

B2CP3WZC
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C6

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, KONTROLA HLADINY AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY AM6
Vyteče pramének oleje a poté olej odkapává
Znovu namontovat uzávěr kontroly hladiny (2) ;
utáhnout momentem
: 0,8 ± 0,1 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
: 0,8 ± 0,1 daN.m
Namontovat uzávěr plnicího otvoru (3) (s novým těsněním) ;
utáhnout momentem
: 4 ± 1 daN.m.
Příliš vysoká hladina oleje může mít následující následky :
- abnormální zahřívání oleje,
- únik oleje.
Příliš nízká hladina způsobí vážné poškození převodovky.

B1BP317C

B2CP3WZC
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C6

KONTROLA TLAKU OLEJE AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY TYPU AM6
Nářadí
[1] Hadice a tlakoměr
[2] Přípojka hadice

: 4601- TF1
: (-).0336.X

DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu.

Předběžné operace
Demontovat skříň vzduchového filtru.
Odsunout potrubí (1).
Demontovat šroub (2).
Našroubovat přípojku [2] namísto šroubu (2).

B2CP45FC

B2CP45GC
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souprava 4601-T
souprava 8010-T

C6

KONTROLA TLAKU OLEJE AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY TYPU AM6

C6

POZOR : Vyčistit hadici přípravku [1] před každým použitím, různé oleje
automatických převodovek nejsou vzájemně mísitelné.
Namontovat hadici s tlakoměrem [1] na přípojku [2].
Provést následující operace :
- umístit vozidlo na zvedák, přední kola vyvěšená;
- zatáhnout parkovací brzdu;
- nastartovat motor.
Kontrola tlaku oleje
POZOR : Vyčkat, dokud teplota oleje převodovky nedosáhne teploty mezi 58°C
a 68°C. Zkontrolovat hladinu oleje převodovky (viz příslušná operace).
POZN. : Zkontrolovat teplotu oleje v nabídce měření parametrů diagnostického
přístroje.
Poloha volicí páky
Otáčky motoru
Hlavní tlak oleje

B1BP3END
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:D
: Volnoběžné
: 3,7 až 4,2 baru

KONTROLA TLAKU OLEJE AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY TYPU AM6

C6

Kontrola měniče momentu
POZOR : Tato kontrola musí trvat krátce (2 sekundy), protože způsobí rychlé
zvýšení teploty oleje automatické převodovky.
Dodržet následující kontrolní podmínky :
- motor zahřátý na pracovní teplotu,
- volicí páka v poloze D.
Stlačit brzdový pedál.
Zvyšovat otáčky motoru pro dosažení maxima (viz zde níže).
Poloha volicí páky
:D
Maximální otáčky motoru ES9A
: 2400 ± 50 ot/min
Maximální otáčky motoru DT17
: 2600 ± 50 ot/min
Diagnostika :
Pokud jsou dosažené maximální otáčky motoru nižší než uvedená hodnota,
měnič momentu je příčinou problému.
Pokud jsou dosažené maximální otáčky motoru vyšší než uvedená hodnota, je
příčinou problému automatická převodovka (skluz).
Doplňkové operace
Demontovat přípravky [1] a [2].
Namontovat šroub (2) s novým těsněním.
Vrátit na místo potrubí (1).
Namontovat skříň vzduchového filtru.

B1BP3END
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KLOUBOVÉ HŘÍDELE - PŘEVODOVKY
Vozidla

Motory

BE4/5
ML/5
ML/6
C5 C6 C8

Nářadí pro těsnicí kroužek rozvodovky

Převodovky

AM6
AL4
4 HP20

Pravý

Levý

Souprava

6FY 6FZ RFJ RFN 9HY 9HZ

7114-T.W

7114-T.X

7116-T

3FZ RHT RHW RHM 4HW
4HP 4HS 4HT RHT RHW
RHM 4HW

9017-T.C

5701-T.A

9017-T

(-).0336.U

(-).0336.V

XFU XFV XFW 4HP 4HR 4HS
4HT RHR UHZ

(-).0336.W (1)

RFJ

0338

4HX XFW

8010-T.D
8010-T.K1

8010-T.J
8010-T.K2

8010-T

(1) Vodítko pro montáž těsnění kloubového hřídele.
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32,5 ± 1,5
C6

2 ± 0,2

0338 H1
0338 H2

CITROËN

2 ± 0,2

8010-T

0338 J1
0338 J3

Utažení šroubů kol (daN.m)
C5
Ocel
C6
Hliník
C8

Utahovací momenty (daN.m)
Ložisko kloub.
Matice kloub.
hřídele
hřídele
C5

9 ± 0,5
9±1
10 ± 0,5

34,5 ± 2
C8

1 ± 0,1

10 + 60°

KONTROLA A SEŘÍZENÍ VÝŠKOVÉ POLOHY VOZIDLA
Hodnoty v referenční výškové poloze = Zapnuté zapalování

DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu.
Nářadí
[1] Kalibr pro měření poloměru kola s 5 upev. otvory
[2] Měřítko výšky pod karoserií
[3] Přístroj LEXIA
[4] Přístroj PROXIA

: 9801-T
: 2305-T
: 4171-T
: 4165-T

Předběžné operace
Ověřit tlak vzduchu v pneumatikách.
Umístit vozidlo na čtyřsloupový zvedák.
Zapnout zapalování.
Povolit parkovací brzdu.
Nastavit výšku karoserie vozidla do horní polohy.
Nastavit výšku karoserie vozidla do normální polohy (polohy pro jízdu).
Pozor : Během měření nehýbat s vozidlem.
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KONTROLA A SEŘÍZENÍ VÝŠKOVÉ POLOHY VOZIDLA
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Pozor : Během měření výšek v REFERENČNÍ POLOZE
: Nevypínat zapalování
Hodnoty v referenční výškové poloze = Zapnuté zapalování
Změřit poloměr předního kola
Změřit výšku vpředu

Umístit přípravek [1] na
upevňovací šrouby kola.
Změřit poloměr kola s pomocí
měřítka [2].
B3CP0AQD

Měření s pomocí měřítka [2].
Výška vpředu vlevo H1M : Měří se mezi zemí a zónou A pod předním pomocným rámem.
Výška vpředu vpravo H2M : Měří se mezi zemí a zónou B pod předním pomocným rámem.
B3CP0ARD
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B3CP0ASD

KONTROLA A SEŘÍZENÍ VÝŠKOVÉ POLOHY VOZIDLA
Změřit poloměr zadního kola

Umístit přípravek [1] na
upevňovací šrouby kola.
Změřit poloměr kola s pomocí
měřítka [2].
B3CP06AC

C6

Hodnoty v referenční výškové poloze = Zapnuté zapalování
Změřit výšku vzadu

Měření s pomocí měřítka [2].
Výška vzadu vlevo H3M
Výška vzadu vpravo H4M

: Měří se mezi zemí a zónou C pod příčkou zadní nápravy.
: Měří se mezi zemí a zónou D pod příčkou zadní nápravy.
B3CP0ATD
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B3CP0AUD

KONTROLA A SEŘÍZENÍ VÝŠKOVÉ POLOHY VOZIDLA
Hodnoty v referenční výškové poloze = Zapnuté zapalování
Seřízení výšek
Vypočítat následující hodnoty :
vpředu vlevo
: K1M = R1 – H1M
vpředu vpravo
: K2M = R2 – H2M
vzadu vlevo
: K3M = R3 – H3M
vzadu vpravo
: K4M = R4 – H4M
Připojit přístroj [3] nebo [4] k diagnostické zásuvce vozidla.
Zanout zapalování.
Provést celkový test.
Otevřít nabídku:
Proměnné tlumení.
Seřízení referenční výškové polohy vozidla.
Zadat hodnoty K1M, K2M, K3M a K4M v diagnostickém přístroji.
POZOR : Hodnoty se musí skládat ze 4 číslic : např. pro K1 = 160 mm zadat hodnotu 0160.
Kontrola výšek pro seřízení
Zkontrolovat výšky :
vpředu vlevo
vpředu vpravo
vzadu vlevo
vzadu vpravo

: K1 = 160 ± 6 mm
: K2 = 160 ± 6 mm
: K3 = 111 ± 6 mm
: K4 = 111 ± 6 mm
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KONTROLNÍ A SEŘIZOVACÍ HODNOTY GEOMETRIE NÁPRAV

DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu.
Nářadí
[1] Kalibr pro měření poloměru kol
s 5 upev. otvory
[2] Měřítko výšky pod karoserií

: 9801-T
: 2305-T

POZOR : Kontrolovat a seřizovat geometrii přední a zadní
nápravy v referenční výškové poloze.

C6

Kontrolní a seřizovací podmínky
Ověřit tlak vzduchu v pneumatikách.
Umístit vozidlo na čtyřsloupový zvedák.
Zkontrolovat a případně seřídit výškové polohy vozidla (viz příslušná operace).
Ozubená tyč řízení nastavená ve střední poloze (viz příslušná operace).
Vypnout zapalování.
Provést odstranění házivosti kol.
Postavit vozidlo zpět na kola.
Nastartovat motor.
Nastavit karoserii do horní výškové polohy.
Nastavit karoserii do normální výškové polohy (výška pro jízdu).
Vypnout motor.
Zapnout zapalování.
Zontrolovat a seřídit geometrii přední a zadní nápravy v referenční výškové
poloze.
POZOR : Nevypínat zapalování během kontroly a seřizování geometrie náprav.

Pozn. : Příď vozidla (podle šipky)
A<B = Kladná sbíhavost :
A>B = Záporná sbíhavost :

B3CP02UC
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+ =
- =

POZOR
SBÍHAVOST
ROZBÍHAVOST

KONTROLNÍ A SEŘIZOVACÍ HODNOTY GEOMETRIE NÁPRAV

Táhlo seřizování sbíhavosti vzadu
(1) Blokovací šrouby
(2) Seřizovací šroub

B3BP1BND
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Hodnoty v referenční výškové poloze = Zapnuté zapalování
Přední náprava
Zadní náprava
Záklon rejdové osy - nesouměrnost menší než : 0° 30’
Odklon kola - nesouměrnost menší než
Odklon kola - nesouměrnost menší než
: 0° 25’
DŮLEŽITÉ : Rozdělit symetricky hodnotu celkové sbíhavosti na kolo vlevo / vpravo.

Vozidlo

C6

mm
0°

Vozidlo

C6

mm
0°

«Pneumatiky 225/55 R17»
Přední náprava
Záklon
Příklon
Sbíhavost
Odklon kola
Sbíhavost
rejdové osy
rejdové osy
Lze seřídit
Nelze seřídit
Lze seřídit
-1±1
4,32 ± 1
5° 30’ ± 30’ - 0°24’ ± 30
8° 07’ ± 30’
- 0°09’ ± 0°09’
0° 34’ ± 0°09’
«Pneumatiky 245/45 R18»
Přední náprava
Záklon
Příklon
Sbíhavost
Odklon kola
Sbíhavost
rejdové osy
rejdové osy
Lze seřídit
Nelze seřídit
Lze seřídit
- 1,1 ± 1
4,58 ± 1
5° 30’ ± 30’ - 0°24’ ± 30
8° 07’ ± 30’
- 0°09’ ± 0°09’
0° 34’ ± 0°09’
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: 0° 30

Zadní náprava
Odklon kola

Tlačný úhel

Nelze seřídit
- 1° 27’ ± 30’

0° ± 12’

Zadní náprava
Odklon kola

Tlačný úhel

Nelze seřídit
- 1° 27’ ± 30’

0° ± 12’

KONTROLNÍ A SEŘIZOVACÍ HODNOTY GEOMETRIE NÁPRAV
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Pozor : Během měření ve výškové poloze PARKING
: Vypnout zapalování
Výšky v poloze PARKING : uvedené hodnoty jsou ORIENTAČNÍ
Geometrie přední a zadní nápravy ve výškové poloze PARKING (vypnuté zapalování)
Přední náprava
Zadní náprava

Vpředu vlevo : K1 = 175 ± 6 mm

Vpředu vpravo : K2 = 175 ± 6
mm

Vzadu vlevo : K3 = 131 ± 6
mm

B3CP0ARD

Vzadu vpravo : K4 = 131 ± 6 mm

B3CP0ATD
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Výšky v poloze PARKING : uvedené hodnoty jsou ORIENTAČNÍ
Geometrie přední a zadní nápravy ve výškové poloze PARKING (vypnuté zapalování)
Přední náprava
Zadní náprava
Záklon rejdové osy - nesouměrnost menší než : 0° 30’
Odklon kola - nesouměrnost menší než
Odklon kola - nesouměrnost menší než
: 0° 25’
DŮLEŽITÉ : Rozdělit symetricky hodnotu celkové sbíhavosti na kolo vlevo / vpravo.

Vozidlo

C6

mm
0°

Vozidlo

C6

mm
0°

«Pneumatiky 225/55 R17»
Přední náprava
Záklon
Příklon
Sbíhavost
Odklon kola
Sbíhavost
rejdové osy
rejdové osy
Lze seřídit
Nelze seřídit
Lze seřídit
- 2,32 ± 1
5,13 ± 1
5° 30’ ± 30’ - 0°30’ ± 30
8° 21’ ± 30’
- 0°18’ ± 0°09’
0° 41’ ± 0°09’
«Pneumatiky 245/45 R18»
Přední náprava
Záklon
Příklon
Sbíhavost
Odklon kola
Sbíhavost
rejdové osy
rejdové osy
Lze seřídit
Nelze seřídit
Lze seřídit
- 2,46 ± 1
5,43 ± 1
5° 30’ ± 30’ - 0°30’ ± 30
8° 21’ ± 30’
- 0°18’ ± 0°09’
0° 41’ ± 0°09’
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: 0° 30

Zadní náprava
Odklon kola

Tlačný úhel

Nelze seřídit
- 1° 54’ ± 30’

0° ± 12’

Zadní náprava
Odklon kola

Tlačný úhel

Nelze seřídit
- 1° 54’ ± 30’

0° ± 12’

CHARAKTERISTIKY PŘEDNÍ NÁPRAVY

C6

XFW
Přední pomocný rám
Přední pomocný rám je odlitek z hliníkové slitiny.
POZN. : Poloha pomocného rámu na karoserii je určena středicími prvky.
Rám před předním pomocným rámem s přišroubovanými nástavci (Motor UHZ)
(1) Příčka rámu před předním pomocným rámem.
UHZ

(2) Nástavce pomocného rámu.
(3) Přední pomocný rám.
Rám před předním pomocným rámem s přivařenými nástavci
(Motor XFV)
(3) Přední pomocný rám.
(4) Rám před předním pomocným rámem.

B3CP09BD

B3CP09LD
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Těhlice vpředu
Přední těhlice je upevněná na držáku jedním horním a jedním spodním kulovým čepem.
Ložisko předního náboje :
- průměr 83 mm.
Dvouřadové kuličkové ložisko s integrovaným magnetickým kolem (48 párů pólů).
Nosná pružicí jednotka
Víceprvková náprava, nezávislé zavěšení předních kol.
Výška dorazu: 60 mm.
Zkrutný stabilizátor

Motory
XFW
UHZ

Průměr (mm)
23,5 mm
24 mm

Zkrutný stabilizátor
Barevné označení
Žluté
Růžové

POZN. : Charakteristiky geometrie jsou uvedené v kapitole Kontrolní a seřizovací hodnoty geometrie
náprav.

B3CP09CC
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UTAHOVACÍ MOMENTY : PŘEDNÍ NÁPRAVA
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Motory: XFW UHZ
Nosná pružicí jednotka (daN.m)

B3CP09DC

1

Horní držák odpružení na karoserii

2,6 ± 0,3

2

Válec odpružení vpředu / horní držák odpružení

2,4 ± 0,3

3

Horní rameno zavěšení / horní držák odpružení

4,5 ± 0,6

4

Horní rameno zavěšení / držák těhlice

8,5 ± 0,8

5

Táhlo předního zkrutného stabilizátoru / držák těhlice

20,5 ± 2

6

Horní kulový čep těhlice / držák těhlice

15 ± 1,5

7

Matice horního kulového čepu těhlice

6 ± 0,6

8
9

Táhlo předního zkrutného stabilizátoru / přední zkrutný stabilizátor
Spodní rameno zavěšení / držák těhlice

B3CP09EC
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5 ± 0,5
7,5 ± 1,1

UTAHOVACÍ MOMENTY : PŘEDNÍ NÁPRAVA
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Motory: XFW UHZ
Nosná pružicí jednotka (daN.m)
10

Spodní kulový čep přední těhlice / držák těhlice

6,5 ± 0,9

11

Spodní kulový čep přední těhlice / držák těhlice

17 ± 1,7

12

Kulový čep ozubené tyče řízení / přední těhlice

3,5 ± 0,3

B3CP09FC
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UTAHOVACÍ MOMENTY : PŘEDNÍ NÁPRAVA
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Motory: XFW UHZ
Přední pomocný rám (daN.m)
13
14
15
16
17

B3CP09GD

Vzpěra rámu před předním pomocným rámem / karoserie
Vzpěra rámu před předním pomocným rámem / rám před
před. pomoc. rámem
Vzpěra držáku předního pohlcovače
Rám před předním pomocným rámem / nástavec předního
pomocného rámu
Příčka rámu před předním pomocným rámem

5 ± 0,7
6,5 ± 0,9
6,5 ± 0,9
10 ± 1
10 ± 1

18

Nástavec / přední pomocný rám

5,5 ± 0,5

19

Rozpěrná tyč předního pomocného rámu

12,5 ± 1,2

20
21

Přední pomocný rám / karoserie
Spodní rameno zavěšení / přední pomocný rám

14 ± 1,4
6,5 ± 0,6

22

Spodní rameno zavěšení / přední pomocný rám

11 ± 1,1

23

Lůžko před. zkrutného stabilizátoru / přední pomocný rám

4,5 ± 0,6

24

Upevňovací vidlice / karoserie

B3CP09HD
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10 ± 1

UTAHOVACÍ MOMENTY : PŘEDNÍ NÁPRAVA
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Motory: XFW UHZ
Přední pomocný rám (daN.m)
25 Držák spodního ramena zavěšení / přední pomocný rám

6,5 ± 0,9

26 Spodní rameno zavěšení / přední pomocný rám

12,3 ± 1,2

B3CP09JC
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CHARAKTERISTIKY ZADNÍ NÁPRAVY
Zadní náprava

C6

(1) Příčka zadní nápravy
(2) Zadní pružné lůžko příčky zadní nápravy
(3) Přední pružné lůžko příčky zadní nápravy
(4) Podélné rameno zavěšení
POZN. : Zadní náprava je odlitá z hliníkové slitiny, je víceprvková.

Zadní těhlice

(5) Horní rameno zavěšení
(6) Zadní těhlice
(7) Náboj s ložiskem
(8) Táhlo seřizování sbíhavosti
(9) Spodní rameno zavěšení
Náboj s ložiskem :
Zadní náboj s ložiskem je vybavený radiálním terčíkem pro snímač systému ABS
(48 párů pólů).
Čep kola :
Průměr 32 mm.
Čep kola je upevněný na zadní těhlici a není demontovatelný.
DŮLEŽITÉ : Zadní náboj s ložiskem nesmí být umístěn do blízkosti magnetu nebo
zdroje možného znečištění kovovými částicemi. Díly musí být čisté a nesmí nést
známky abnormálního opotřebení nebo nárazu.

B3DP0BYD B3DP0BZD
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(10) Lůžko zadního zkrutného stabilizátoru
(11) Poloviny držáku lůžka zadního zkrutného stablizátoru
(12) Zadní zkrutný stabilizátor
(13) Táhlo zadního zkrutného stabilizátoru
POZN. : Lůžka zadního zkrutného stabilizátoru nelze demontovat.

Motory
ES9A-DT17BTED4

Zkrutný stabilizátor
Průměr (mm)
Barevné označení
20,6
Oranžové

Geometrie vozidla
POZN. : Charakteristiky geometrie jsou uvedené v kapitole Kontrolní a
seřizovací hodnoty geometrie náprav.

B3BP1AED
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UTAHOVACÍ MOMENTY : ZADNÍ NÁPRAVA
1

Motory: ES9A DT17TED4 (daN.m)
Příčka zadní nápravy / karoserie

2

Lůžko zadního zkrutného stabilizátoru / karoserie

3

Táhlo seřizování sbíhavosti / zadní těhlice

4

Válec odpružení vzadu / zadní těhlice

5

Podélné rameno zavěšení / zadní těhlice

6

Spodní rameno zavěšení / zadní těhlice

7

Spodní rameno zavěšení / příčka zadní nápravy

8

Táhlo seřizování sbíhavosti / příčka zadní nápravy

9

Blokování táhla seřizování sbíhavosti
Podélné rameno zavěšení / karoserie
Předběžné utažení
Dotažení o úhel

10

B3DP0BUD B3DP0BVD
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7,5 ± 0,7

7 ± 0,7

1 ± 0,2
3,3 ± 0,3
150° ± 5°

UTAHOVACÍ MOMENTY : ZADNÍ NÁPRAVA
11

Motory: ES9A DT17TED4 (daN.m)
Horní rameno zavěšení / zadní těhlice

12

Horní rameno zavěšení / příčka zadní nápravy

13

Válec odpružení vzadu / příčka zadní nápravy

14

16

Táhlo zadního zkrutného stabilizátoru / zadní těhlice
Táhlo zadního zkrutného stabilizátoru / zadní zkrutný
stabilizátor
Půlený držák lůžka zadního zkrutného stabilizátoru

17

Matice náboje s ložiskem vzadu

15

B3DP0BWD

B3DP0BXD
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7 ± 0,7

4 ± 0,6
1,8 ± 0,4
25 ± 2

CHARAKTERISTIKY AKTIVNÍHO ODPRUŽENÍ S PROMĚNNÝM TLUMENÍM
Umístění prvků
A : Odpružení vpředu
B : Odpružení vzadu
POZN. : Regulátor tuhosti vzadu je vybavený dvěma akumulátory.
(1) Akční člen odpružení s proměnným tlumením
(2) Akumulátor odpružení vpředu
(3) Nádržka kapaliny LDS
Přední náprava

(4) Válec odpružení vpředu
(5) Integrovaný elektronicko-hydraulický blok (BHI)
(6) Regulátor tuhosti vpředu
(7) Snímač tlaku odpružení
(8) Akumulátor regulátoru tuhosti vpředu
(9) Snímač zdvihu kola

B3BP1ASD

B3CP09AD
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Zadní náprava

Nádržka kapaliny LDS

(10) Válec odpružení vzadu
(11) Akumulátor odpružení vzadu
(12) Akční člen odpružení s proměnným tlumením
(13) Snímač tlaku odpružení
(14) Akumulátor regulátoru tuhosti vzadu
(15) Regulátor tuhosti vzadu
(16) Snímač zdvihu kola
Zdroj tlaku
Charakteristiky
Hydraulická kapalina : LDS TOTAL H50126.
Kapalina LDS oranžové barvy je 100 % syntetická.
Objem hydraulického okruhu: 6,3 litru.
POZN. : LDS : Liquide Direction Suspension - kapalina řízení a odpružení.
«a» Plnění nádržky kapaliny LDS (uzávěr)
«b» Nasávání (integrovaný hydraulický blok (BHI) / čerpadlo posilovače řízení)
«c» Zpětné vedení (regulátory tuhosti)
«d» Zpětné vedení (čerpadlo posilovače řízení)
«e» Zpětné vedení (filtr)
«f» Nasávání (filtr)
Kontrola hladiny kapaliny LDS se provádí s vozidlem v dolní poloze (viz postup «Snížení
tlaku : okruh odpružení»).

B3DP0BSD

B4BP01SD
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Integrovaný elektronicko-hydraulický
blok (BHI)
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Složení bloku BHI :
- elektromotor,
- čerpadlo s 5 písty,
- 4 elektromag. ventily,
- 2 zpětné ventily,
- omezovač tlaku,
- akumulátor bránící hydraulickým pulzacím,
- filtr,
- počítač systému odpružení.
Zvláštnosti odpružení s proměnným tlumením
Počítač odpružení s proměnným tlumením (CSS)
Počítač (CSS) je umístěný v motorovém prostoru, ve skřínce s počítači.
Počítač (CSS) ovládá různé charakteristiky tlumení v závislosti na informacích poskytovaných
následujícími komponenty :
- 4 snímače zdvihu kol,
- 2 snímače tlaku odpružení,
- rychlost vozidla,
- rychlost otáčení volantem.
Počítač (CSS) odpružení řídí následující komponenty :
- 4 akční členy odpružení s proměnným tlumením,
- blok BHI.

B3BP1A1C

417

CHARAKTERISTIKY AKTIVNÍHO ODPRUŽENÍ S PROMĚNNÝM TLUMENÍM

C6

Snímač zdvihu kola
(9) Snímač zdvihu předního pravého kola
Snímač zdvihu kola definuje úhlovou polohu spodního ramena zavěšení kola.
Identifikace snímačů :

Snímač tlaku odpružení

Barva snímače zdvihu kola vpředu vpravo
Barva snímače zdvihu kola vpředu vlevo
Barva snímače zdvihu kola vzadu vpravo
Barva snímače zdvihu kola vzadu vlevo

: žlutá
: červená
: zelená
: modrá

DŮLEŽITÉ : Před zahájením zásahu na snímači zdvihu kola odpojit jeho táhlo, aby
nedošlo k překročení maximálního úhlu zdvihu (viz příslušná operace).
Snímač tlaku odpružení (7) informuje počítač odpružení (CSS) o tlaku ve vysokotlakém
hydraulickém potrubí odpružení vpředu.
Snímač tlaku odpružení (13) informuje počítač odpružení (CSS) o tlaku ve vysokotlakém
hydraulickém potrubí odpružení vzadu.

B3BP19ZC

B3BP19YC
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Akční člen odpružení s proměnným tlumením

Každý válec odpružení je vybavený akčním členem odpružení s proměnným tlumením.
(1) Akční členy odpružení s proměnným tlumením (vpředu)
(12) Akční členy odpružení s proměnným tlumením (vzadu)
Přední zkrutný stabilizátor
ES9A

: Průměr 23,5 mm, barva žlutá.

DT17BTED4

: Průměr 24 mm, barva růžová.

Zadní zkrutný stabilizátor
ES9A a DT17BTED4

B3BP1A0D
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: Průměr 20,6 mm, barva oranžová.

CHARAKTERISTIKY AKTIVNÍHO ODPRUŽENÍ S PROMĚNNÝM TLUMENÍM
Impulsní ovladač výškové polohy karoserie

«g» Impulsní ovladač pro zvýšení výškové polohy karoserie
«h» Spínač aktivace /dezaktivace režimu Sport
«j» Impulsní ovladač pro snížení výškové polohy karoserie

C5FP0R8C
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Odpružení vpředu (daN.m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

B3CP09DC

Upevnění horního držáku odpružení na karoserii
Upevnění válce odpružení vpředu na horním držáku
odpružení
Upevnění horního ramena zavěšení na horním držáku
odpružení
Upevnění horního ramena zavěšení na držáku těhlice
Upevnění táhla předního zkrutného stabilizátoru na držáku
těhlice
Upevnění horního kulového čepu těhlice na držáku těhlice
Matice horního kulového čepu těhlice
Upevnění táhla předního zkrutného stabilizátoru na
předním zkrutném stabilizátoru
Upevnění spodního ramena zavěšení na držáku těhlice

B3CP09EC

421

2,6 ± 0,3
2,4 ± 0,3
4,5 ± 0,6
8,5 ± 0,8
20,5 ± 2
15 ± 1,5
6 ± 0,6
5 ± 0,5
7,5 ± 1,1

UTAHOVACÍ MOMENTY : ODPRUŽENÍ
10
11
12
13
14
15

B3CP09FC

Upevnění spodního kulového čepu přední těhlice na držáku
těhlice
Upevnění spodního kulového čepu přední těhlice na držáku
těhlice
Upevnění kulového čepu ozubené tyče řízení na přední těhlici
Zadní upevnění spodního ramena zavěšení na předním
pomocném rámu
Zadní upevnění spodního ramena zavěšení na předním
pomocném rámu
Upevnění lůžka předního zkrutného stabilizátoru na předním
pomocném rámu

B3CP09WD
422
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6,5 ± 0,9
17 ± 1,7
3,5 ± 0,3
11 ± 1,1
6,5 ± 0,6
4,5 ± 0,4

UTAHOVACÍ MOMENTY : ODPRUŽENÍ
16
17

Upevnění držáku spodního ramena zavěšení na předním
pomocném rámu
Přední upevnění spodního ramena zavěšení na předním
pomocném rámu

B3CP09XD
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8 ± 0,8
12,3 ± 1,2

UTAHOVACÍ MOMENTY : ODPRUŽENÍ

C6

Odpružení vzadu (daN.m)
18

Upevnění táhla seřizování sbíhavosti na zadní těhlici

19

Spodní upevnění zadního válce odpružení na zadní těhlici

20

Upevnění podélného ramena zavěšení na zadní těhlici

21

Upevnění spodního ramena zavěšení na zadní těhlici
Upevnění lůžka zadního zkrutného stabilizátoru na
karoserii
Upevnění spodního ramena zavěšení na příčce zadní
nápravy
Upevnění táhla seřizování sbíhavosti na příčce zadní
nápravy
Blokovací šroub seřizování táhla seřizování sbíhavosti
Upevnění podélného ramena zavěšení na karoserii
Předběžné utažení
Úhlové dotažení
Upevnění horního ramena zavěšení na zadní těhlici
Upevnění horního ramena zavěšení na příčce zadní
nápravy
Horní upevnění zadního válce odpružení na příčce zadní
nápravy

22
23
24
25
26
27
28
29

B3DP0CPD B3DP0CQD
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7 ± 0,7

7,5 ± 0,7

7 ± 0,7
1 ± 0,2
3,3 ± 0,3
150° ± 5°

7 ± 0,7

UTAHOVACÍ MOMENTY : ODPRUŽENÍ
30
31
32

Odpružení vzadu (daN.m)
Horní upevnění táhla zadního zkrutného stabilizátoru na
zadní těhlici
Spodní upevnění táhla zadního zkrutného stabilizátoru na
zadním zkrutném stablizátoru
Upevnění půleného držáku lůžka zadního zkrutného
stabilizátoru

B3DP0CRD
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4 ± 0,6

1,8 ± 0,4

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ HYDRAULICKÉHO OKRUHU ODPRUŽENÍ A ŘÍZENÍ
Nářadí
[1] Kleště na zaklapávací upev. pásky CLIC
[2] Přístroj LEXIA
[3] Přístroj PROXIA

: 4121-T
: 4171-T
: 4165-T

Vypuštění
Nastartovat motor.
Nastavit karoserii vozidla do nízké polohy.
Vypnout motor.
Zvednout a zajistit vozidlo, kola jsou vyvěšená.
POZOR : Nádržka kapaliny LDS je pod tlakem.
Otevřít uzávěr nádržky kapaliny LDS.
Demontovat :
přední pravé kolo,
přední pravý kryt proti nečistotám.
Demontovat pásek (1) s pomocí kleští [1].
Odpojit hadici (2) nádržky kapaliny LDS.
Vyprázdnit nádržku kapaliny LDS.
DŮLEŽITÉ : Zachycená kapalina LDS nesmí být znovu použita.

B3FP7HED
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VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ HYDRAULICKÉHO OKRUHU ODPRUŽENÍ A ŘÍZENÍ

Naplnění
Připojit hadici (2) nádržky kapaliny LDS.
Namontovat :
- upevňovací pásek (1),
- přední pravý kryt proti nečistotám,
- přední pravé kolo.
Postavit vozidlo na kola.
"a" maximální hladina kapaliny LDS.
Naplnit nádržku kapalinou LDS až ke značce maximální hladiny kapaliny LDS "a".

B3FP7HFD

427

C6

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ HYDRAULICKÉHO OKRUHU ODPRUŽENÍ A ŘÍZENÍ

Odvzdušnění
Připojit přístroj [2] nebo [3] k diagnostické zásuvce vozidla.
Zapnout zapalování.
Provést celkový test.
Otevřít nabídku :
Proměnné tlumení
Odvzdušnění okruhu odpružení
Řídit se zobrazovanými pokyny.
Vyvodit tlak 0,5 bar v nádržce kapaliny LDS (s pomocí přístroje typu FACOM 920).
Nastartovat motor.
Vyčkat na stabilizování výškové polohy vozidla.
Nastavit karoserii vozidla do vysoké polohy.
Nastavit karoserii vozidla do nízké polohy.
Otáčet řízením od jednoho dorazu k druhému.
Vypnout motor.
Zkontrolovat hladinu kapaliny LDS.

B3FP7HGD
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Kontrola a doplnění kapaliny LDS
POZN. : Kontrola hladiny kapaliny LDS se provádí pro vynuceném nastavení karoserie vozidla do
nízké polohy (tlak v hydraulickém okruhu odpružení snížený na úroveň atmosférického tlaku).
"a" maximální hladina kapaliny LDS.
"b" minimální hladina kapaliny LDS.
Otevřít uzávěr (3).
V případě potřeby doplnit kapalinu LDS až ke značce maxima "a".
DŮLEŽITÁ : Načaté balení kapaliny LDS musí být zazátkováno a skladováno na čistém
místě. Načaté balení LDS musí být spotřebováno do dvou týdnů po otevření, po jejichž
uplynutí je nutno nespotřebovanou kapalinu LDS zlikvidovat.

B3FP7HGD
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CHARAKTERISTIKY : ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
Horní část sloupku řízení

(1) Airbag řidiče
(2) Volant
(3) Ovladače pod volantem
Sloupek řízení

(4) Zámek řízení
(5) Upevnění volantu na hřídeli sloupku řízení
(6) Držák sloupku řízení
(7) Upevnění křížového kloubu řízení na dříku rozváděcího ventilu

C5FP0U2D

B3EP17SD
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CHARAKTERISTIKY : ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
Mechanismus řízení

C6

Mechanismus řízení s integrovaným válcem je upevněný na předním pomocném rámu
dvěma závrtnými šrouby.
Ventil posilovače řízení má technologii s drážkami.
Přívodní a vratná hydraulická potrubí jsou upevněná pomocí příruby na ventilu posilovače
řízení.
Seřízení tlačítka řízení se provádí prostřednictvím uzávěru našroubovaného v místě «a».
DŮLEŽITÉ : Vějířové podložky «b» musí být umístěny mezi mechanismus řízení a
přední pomocný rám.
Motory ES9A / DT17BTED4
Zdvih ozubené tyče

: 90 mm x 2

Počet zubů pastorku rozváděcího ventilu

:9

Převodový poměr

: 1/61,26

Počet otáček volantu
(od jednoho dorazu k druhému)

: 2,94

Vnitřní úhel rejdu

: 37°25’

Vnější úhel rejdu

: 31°36’

B3EP17TD
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Okruh posilovače řízení
(8) Ventil posilovače řízení
(9) Mechanismus řízení s integrovaným válcem
(10) Nízkotlaké potrubí
(11) Vysokotlaké potrubí
(12) Čerpadlo posilovače řízení
(13) Nádržka kapaliny LDS.
Nádržka kapaliny LDS
Nádržka kapaliny LDS slouží pro okruh odpružení a okruh posilovače řízení (kapalina
LDS TOTAL H50126).
Čerpadlo posilovače s konstantní dodávkou (motory ES9A, DT17)
Čerpadlo posilovače řízení je poháněné řemenem pohonu příslušenství.
Krokový motorek, integrovaný ve ventilu posilovače řízení, uzpůsobuje posilovací účinek
podle rychlosti vozidla.
Regulační tlak
: 115 ± 5 bar.
Průměr řemenice čerpadla posilovače řízení
motor ES9A
: 128 mm.
Průměr řemenice čerpadla posilovače řízení
motor DT17BTED4
: 100 mm.

B3EP17UD
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CHARAKTERISTIKY : ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
Nastavení středního bodu ozubené tyče řízení
DŮLEŽITÉ : Dodržovat opatření, která je nutno přijmout před zahájením zásahu
(viz dokument "Doporučení – nezbyné zásady").
Předběžné operace
Zvednout a zajistit vozidlo na dvousloupovém zvedáku.
Demontovat na pravé straně ozubené tyče :
Upevňovací pásek (1).
Upevňovací pásek (2).
Uvolnit a odsunout ochrannou manžetu ozubené tyče.
Nastavení
Vytočit volant vlevo až na doraz.
Změřit vzdálenost X.
Vytočit volant vpravo až na doraz.
Změřit vzdálenost Y.
Vypočítat hodnotu
: L = (Y – X) : 2.
Nastavit ozubenou tyč řízení na hodnotu “L” (střední bod ozubené tyče).
Doplňkové operace
Namontovat zpět :
- ochrannou manžetu ozubené tyče,
- upevňovací pásek (1),
- upevňovací pásek (2) (nový).

B3EP13UC

B3EP13VD
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UTAHOVACÍ MOMENTY : ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
Sloupek řízení
1
2
3
4
5
6

Mechanismus řízení s integrovaným válcem

B3EP17GD

7
8
9
10
11
12

Motory: ES9A-DT17BTED4
Šroub volantu
Horní matice
Spodní matice
Upevnění křížového kloubu řízení na dříku ventilu
Přípojka hydraulického potrubí na válci
Upevnění příruby přívodních potrubí na rozváděcím
ventilu
Upevnění rozváděcího ventilu na mechanismu řízení
Matice kulového čepu řízení
Protimatice seřizování táhel řízení
Upevnění kulového čepu ozubené tyče
Závrtný šroub mechanismu řízení
Matice mechanismu řízení

B3EP17HD
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3,3 ± 0,5
2 ± 0,3
2 ± 0,3
2 ± 0,3
1,4 ± 0,35
0,8 ± 0,1
2 ± 0,2
3,5 ± 1
5,3 ± 0,8
9,0 ± 0,9
0,9 ± 0,2
14 ± 1,4

UTAHOVACÍ MOMENTY : ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
Čerpadlo posilovače řízení, motor ES9A
13
14
15
16

Motory: ES9A-DT17BTED4
Upevnění čerpadla posilovače řízení na držáku
Upevnění řemenice na čerpadle posilovače řízení
Upevnění řemenice na čerpadle posilovače řízení
Upevnění čerpadla posilovače řízení na držáku

Čerpadlo posilovače řízení, motor DT17BTED4

B3EP17JC

B3EP17KC
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2,5 ± 0,6
0,8 ± 0,2
2,2 ± 0,3
2 ± 0,3

KONTROLA TLAKU POSILOVAČE ŘÍZENÍ - MOTOR ES9A
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Nářadí
[1] Klíč na převlečné matice typu
: FACOM 18.17
[2] Sada 2 svěrek na hadice
: 4153-T
[3] Souprava pro kontrolu tlaku
:
[3a] Tlakoměr
: (-).0710.AZ
[3b] Kontrolní hadice tlakoměru s kohoutem
: (-).0710.B1
[3c] Kontrolní hadice vysokotlakého potrubí s kohoutem : (-).0710.B2
[3d] Kontrolní hadice vysokotlakého čerpadla s kohoutem : (-).0710.B3
[3e] Třícestný kohout
: (-).0710.C
[4] Přípojka
: (-).0710.E1Z
[5] Přípojka
: (-).0710.E2Z
[6] Uzávěr pro kontrolu těsnosti ventilu řízení
: (-).0410.N
Nezbytné zásady
Při zásahu pracovat opatrně, aby nedošlo k vniknutí nečistot.
POZN. : Pro správnou činnost zařízení je nezbytná dokonalá čistota kapaliny LDS a
hydraulických orgánů.
Ověřit :
- hladinu kapaliny LDS (viz postup Vypuštění, naplnění, odvzdušnění okruhu odpružení),
- stav potrubí a přípojek.
Propojení pomůcek
Připravit kontrolní sestavu [3], [4] a [5].
Demontovat třmen (1).
Sevřít hadici v místě "a" svěrkou [2].
Odpojit a odsunout potrubí (2) s pomocí nářadí [1].

E5AP2PND

B1BP3GPD
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KONTROLA TLAKU POSILOVAČE ŘÍZENÍ - MOTOR ES9A
Zavěsit tlakoměr [3a].
Našroubovat :
- přípojku [5] na potrubí (2),
- přípojku [4] na čerpadlo posilovače řízení.
Připojit sestavu [3] k přípojkám [4] a [5].
Utáhnout všechny přípojky.
Demontovat svěrky [2].
Otevřít kohout [3e].
Nastartovat motor a nechat ho běžet 5 sekund.
Vypnout motor.
Otočit volantem několikrát oběma směry.
Zkontrolovat, že nedochází k únikům kapaliny.
Kontrola tlaku čerpadla posilovače řízení
Nastartovat motor.
Zavřít kohout [3e] na 5 sekund.
Otevřít kohout [3e].
Zvýšit otáčky na 1200 až 1500 ot/min, tlak musí být
: 115 ± 5 bar.
Vypnout motor.
Pokud je tlak čerpadla posilovače řízení správný, zkontrolovat těsnost ventilu.

B1BP3GQD B1BP3GRD
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Kontrola těsnosti ventilu
Demontovat výfukové potrubí (3).
Oddálit tepelný štít od mechanismu řízení.
Povolit přípojku (6) na válci mechanismu řízení.
Demontovat :
- šroub (4),
- přírubu (7).
Odpojit dvě přívodní potrubí (5) od rozváděcího ventilu a odsunout je stranou.
Namontovat na rozváděcí ventil přípravek [6] a utáhnout šroub momentem : 0,8 ± 0,1
daN.m.
Připojit dvě potrubí k výstupu potrubí (5).
Otáčet pomalu volantem od jednoho dorazu k druhému za účelem vyprázdnění válce.
Zachytit kapalinu LDS do nádoby.
Namontovat výfukové potrubí (3).
Otevřít kohout [3e].
Nastartovat motor.
Udržovat otáčky motoru 1200 až 1500 ot/min.
Držet volant vytočený na dorazu vpravo, potom vlevo.
Tlak musí být regulován na hodnotu
: 115 ± 5 barů.

B1JP08WD

B3EP185D
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Demontovat :
- výfukové potrubí (3),
- přípravek [6].
Připojit dvě přívodní potrubí (5) k rozváděcímu ventilu.
Namontovat :
- přírubu (7),
- šroub (4), utažení
: 0,8 ± 0,1 daN.m.
Dotáhnout přípojku (6) na válci mechanismu řízení momentem 1,4 ± 0,35 daN.m.
Namontovat výfukové potrubí (3).
Sevřít hadici v místě "a" svěrkou [2].
Demontovat :
- sestavu [3],
- přípojku [5] na potrubí (2),
- přípojku [4] na čerpadle posilovače řízení.
Připojit potrubí (2) s pomocí klíče [1].
Utáhnout potrubí (2)
: 2 ± 0,2 daN.m.
Namontovat třmen (1).
Odvzdušnit hydraulický okruh posilovače řízení (viz příslušná operace).
Provést kontrolu hladiny kapaliny LDS (viz postup Vypuštění, naplnění, odvzdušnění
okruhu odpružení).

B1JP08WD

B3EP185D
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ODVZDUŠNĚNÍ HYDRAULICKÉHO OKRUHU POSILOVAČE ŘÍZENÍ
Nezbytné zásady
Pracovat pečlivě, aby nedošlo k vniknutí nečistot do okruhu.
DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu.
DŮLEŽITÉ : Naplnit nádržku kapaliny LDS novou kapalinou TOTAL LDS.
Odvzdušnění
Provést kontrolu a doplnění kapaliny LDS (viz postup Vypuštění, naplnění, odvzdušnění okruhu odpružení).
Vyvodit tlak 0,5 bar v nádržce kapaliny LDS (s pomocí nářadí typu FACOM 920).
Nastartovat motor.
Vyčkat na stabilizování výškové polohy vozidla.
Otočit volantem oběma směry od jednoho dorazu k druhému.
Vypnout motor.
Provést kontrolu a doplnění kapaliny LDS (viz postup Vypuštění, naplnění, odvzdušnění okruhu odpružení).
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CHARAKTERISTIKY BRZD
3.0i 24S
Motor
Hlavní válec / průměr / zdvih
Posilovač / dodavatel / typ
Dodavatel / typ / průměr pístů
PŘ
Průměr kotouče
Ventilovaný
Jmenovitá tloušťka kotouče / minimální tloušťka
Značka-typ třecích segmentů
Třmen - dodavatel / typ / průměr pístů
Průměr kotouče
Ventilovaný
ZA
Jmenovitá tloušťka kotouče / minimální tloušťka
Značka / typ třecích segmentů

XFW

C6
2,7 24S

UHZ
23,8 / 19,8/20,2/AFU (1)
254 / TEVES / AMCT / AFT (2)
TRW / C II 40 + 45 WE – 30-12 PE / 40 a 45
330
30/28
JURID-966 (s indikací opotřebení)
TRW / C38 HR-PEX / 38
302
22/20
GALFER / G4555

(1) AFU = Brzdový asistent
(2) AFT= Automatické rozsvícení výstražných světel při nouzovém brzdění
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY BRZDOVÉHO SYSTÉMU
Brzdový okruh

C6
Brzdový systém

Diagonálně uspořádaný brzdový okruh
Kotoučové brzdy vpředu a vzadu
(všechny verze vozidla) :
- přední brzdové kotouče jsou ventilované,
- zadní brzdové kotouče jsou ventilované.
Elektricky ovládaná parkovací brzda (FSE) s lanky
působí na zadní kola.
Funkce omezovače účinku provozní brzdy jsou
zajišťovány systémem ABS REF.
Systém ESP je součástí sériové výbavy všech verzí
vozidla.
POZN. :
REF = elektronické rozdělování brzdného účinku.
ESP = elektronický stabilizační program.

B3FP7GED
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Hydraulický blok ABS/ESP
Orgán

Dodavatel

Hydraulický blok
TRW
Elektronický počítač

Ref. č.

Poznámky

Umístěný na předním levém podélném nosníku, 4
regulační kanály
ESP
VSC 440 25cestný konektor
Pevně spojený s hydraulickým blokem
Černý 2cestný konektor

Snímač předního kola

Indukční snímače jsou namontované na těhlici
SIEMENS
VDO

Snímač zadního kola

Neseřiditelná vzduchová mezera : 0,25 až 1,65 mm
Černý 2cestný konektor
Indukční snímače jsou namontované na těhlici

Ložisko přední těhlice
NSK
Náboj s ložiskem vzadu

B3FP7GFC
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Neseřiditelná vzduchová mezera : 0,23 až 1,35 mm
Náboj opatřený ložiskem s integrovaným
magnetickým kolem (48 párů pólů)
Náboj s ložiskem vzadu je opatřený radiálním
terčíkem snímače ABS (48 párů pólů)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY BRZDOVÉHO SYSTÉMU
Parkovací brzda

(1) Skupina elektricky ovládané parkovací brzdy (FSE)
(2) Lanka parkovací brzdy
(3) Lanko pro ruční odjištění elektricky ovládané parkovací brzdy (FSE)
POZOR : Je zakázáno otevírat skupinu elektricky ovládané parkovací brzdy v
servisní dílně. Pokud je diagnostikována závada skupiny elektricky ovládané
parkovací brzdy, je nutno ji vyměnit. Pro výměnu lanek parkovací brzdy není
třeba otevírat skupinu elektricky ovládané parkovací brzdy (viz příslušný postup).
(4) Madlo pro ruční odjištění elektricky ovládané parkovací brzdy (FSE).
(5) Ovladač elektricky ovládané parkovací brzdy (FSE).
V případě nemožnosti povolení brzdy elektrickým ovladačem umožňuje madlo
(4), umístěné v prostřední loketní opěrce vpředu, aktivovat mechanické
odblokování parkovací brzdy.

B3FP7GGD

C5FP0T8C
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UTAHOVACÍ MOMENTY : BRZDOVÝ SYSTÉM

C6

Přední brzdy
1

Přední brzdový kotouč

1 ± 0,1

2

Víko na brzdovém třmenu

3 ± 0,2

3

Přípojky brzdových potrubí

4 ± 0,5

4

Přední brzdový třmen

11,5 ± 1

5

Hydraulický blok na vloženém držáku

6

Vložený držák na držáku

7

Snímač předního kola

B3FP7HMD B3FP7HND

0,8 ± 0,2
0,8 ± 0,1

B3FP7HPD
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UTAHOVACÍ MOMENTY : BRZDOVÝ SYSTÉM

B3FP7HQD

8

Brzdový posilovač (daN.m)
Brzdový posilovač na držáku

9

Držák na příčné stěně

10

Hlavní brzdový válec

B3FP7HRD
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2,1 ± 0,3

UTAHOVACÍ MOMENTY : BRZDOVÝ SYSTÉM

C6

Zadní brzdy (daN.m)
11

B3FP7HSD

Zadní brzdový třmen

3,5 ± 0,3

12

Přípojky brzdových potrubí

1,5 ± 0,1

13

Držák zadního brzdového třmenu

10,8 ± 1

14

Snímač zadního kola

0,8 ± 0,1

B3FP7HTD
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Parkovací brzda
15
16
17
18

Skupina elektricky ovládané parkovací brzdy (FSE)
Matice lanek parkovací brzdy
Gyroskop/akcelerometr na držáku
Držák snímače na karoserii

Gyroskop/akcelerometr

B3FP7HUD

B3FP7HVD
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0,4 ± 0,06
6 ± 0,6
0,9 ± 0,1
0,4 ± 0,06

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PARKOVACÍ BRZDY

C6

Představení
(6) Elektrický ovladač parkovací brzdy
"a" Kontrolka parkovací brzdy
Činnost elektricky ovládané parkovací brzdy
Zatažení
Výchozí podmínky :
- vozidlo stojí či nikoli,
- zapnuté zapalování,
- motor v chodu či nikoli.
Přitáhnout a uvolnit ovladač (6).
POZN. : Parkovací brzdu lze aktivovat za jízdy vozidla, bez ohledu na rychlost,
přitažením a přidržením ovladače (6) v přitaženém stavu, přičemž k povolení dojde,
jakmile je ovladač (6) uvolněn.
POZN. : Elektrická parkovací brzda je vybavená systémem "antilock" pro omezení
blokování kol a zaručení stability vozidla při zatažení parkovací brzdy za jízdy
vozidla.
Povolení
Výchozí podmínky :
- vozidlo stojí,
- volicí páka v poloze P,
- zapnuté zapalování.
- motor v chodu.
Stlačit brzdový pedál.
Přitáhnout a uvolnit ovladač (6).
Kontrolka parkovací brzdy
Podmínky rozsvícení kontrolky "a" :
- elektrická parkovací brzda zatažená nebo špatně povolená,
- porucha elektrické parkovací brzdy.

B3FP7HWD C5FP0W3D
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PARKOVACÍ BRZDY

Představení
(1) Madlo pro ruční odjištění elektricky ovládané parkovací brzdy (FSE).
(2) Lanko pro ruční odjištění elektricky ovládané parkovací brzdy.
(3) Zadní pravé lanko elektricky ovládané parkovací brzdy.
(4) Skupina elektricky ovládané parkovací brzdy (FSE).
(5) Zadní levé lanko elektricky ovládané parkovací brzdy.
(6) Elektrický ovladač parkovací brzdy.
"a" Kontrolka parkovací brzdy.
Činnost parkovací brzdy s elektrickým ovládáním
Zatažení
Výchozí podmínky :
- vozidlo stojí či nikoli,
- zapnuté zapalování,
- motor v chodu či nikoli.
Přitáhnout a uvolnit ovladač (6).

B3FP7HWD C5FP0W3D
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PARKOVACÍ BRZDY

C6

POZN. : Parkovací brzdu lze aktivovat za jízdy vozidla, bez ohledu na rychlost,
přitažením a přidržením ovladače (6) v přitaženém stavu, přičemž k povolení dojde,
jakmile je ovladač (6) uvolněn.
POZN. : Elektrická parkovací brzda je vybavená systémem "antilock" pro omezení
blokování kol a zaručení stability vozidla při zatažení parkovací brzdy za jízdy
vozidla.
Povolení
Výchozí podmínky :
- vozidlo stojí,
- volicí páka v poloze P,
- zapnuté zapalování.
- motor v chodu.
Stlačit brzdový pedál.
Přitáhnout a uvolnit ovladač (6).
Kontrolka parkovací brzdy
Podmínky rozsvícení kontrolky "a" :
- elektrická parkovací brzda zatažená nebo špatně povolená,
- porucha elektrické parkovací brzdy.

B3FP7HWD C5FP0W3D
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Povolení elektricky ovládané parkovací brzdy (s anomálií)
POZN. : V případě nemožnosti povolit parkovací brzdu postupem pro "normální
činnost".
Možné příčiny anomálie :
- napětí akumulátoru,
- porucha systému elektricky ovládané parkovací brzdy.
Otevřít prostřední loketní opěrku.
Přitáhnout madlo (7), umístěné pod plastovou částí prostřední loketní opěrky, za
účelem mechanického povolení parkovací brzdy.
POZOR : Tento ovladač neumožňuje parkovací brzdu zatáhnout.
POZOR : Zákaz otevírat skupinu elektricky ovládané parkovací brzdy.

C5FP0W4D
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SKUPINA ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PARKOVACÍ BRZDY
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Demontáž - montáž skupiny parkovací brzdy
DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu.
POZOR : Před odpojením akumulátoru pootevřít dveřní okna.
Demontáž
DŮLEŽITÉ : Odpojit akumulátor před zásahem na lankách parkovací
brzdy.
DŮLEŽITÉ : Provést ruční odjištění parkovací brzdy s pomocí madla
umístěného v prostřední loketní opěrce před zahájením zásahu na lankách
parkovací brzdy.
Odpojit akumulátor.
Zvednout a zajistit vozidlo s vyvěšenými koly.
Demontovat středovou konzolu (1) (viz příslušná operace).
Odpojit madlo (2) od lanka pro ruční odjištění elektricky ovládané parkovací
brzdy.
Demontovat :
- výfukové potrubí (4) (motor ES9A),
- chránič (5),
- chránič (3).

C5FP0VVD

B1JP08XD

476

SKUPINA ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PARKOVACÍ BRZDY
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Odpojit lanko parkovací brzdy (6) od brzdového třmenu (na obou stranách).
Vycvaknout lanko parkovací brzdy v místě "a" (na obou stranách).
Vyjmout lanka parkovací brzdy z jejich úchytů na karoserii.
Vyjmout lanko pro ruční odjištění elektricky ovládané parkovací brzdy z jeho
uložení v místě "b".

B3FP7HHD

B3FP7HJD
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Povolit matice (7).
Demontovat celek skupiny elektricky ovládané parkovací brzdy.
Montáž
Namontovat celek skupiny elektricky ovládané parkovací brzdy.
Utáhnout matice (7)
: 0,4 ± 0,1 daN.m.
Upevnit lanka parkovací brzdy do jejich úchytů na karoserii.
Zaklapnout lanko parkovací brzdy v místě "a" (na obou stranách).
Připojit lanko parkovací brzdy (6) k brzdovému třmenu (na obou stranách).
DŮLEŽITÉ : Umístit vložku (8) (tloušťky 3 mm) do místa "c" (na obou
stranách).
Zasunout lanko pro ruční odjištění elektricky ovládané parkovací brzdy do jeho
uložení v místě "b".
Připojit madlo (2) k lanku parkovací brzdy.
Namontovat středovou konzolu (1) (viz příslušná operace).
Namontovat :
- chránič (5) a (3),
- výfukové potrubí (4) (motor ES9A).
Znovu připojit akumulátor.
Provést úkon zatažení a povolení elektricky ovládané parkovací brzdy.
Ověřit činnost elektricky ovládané parkovací brzdy.
POZN. : Odsunout vložky (8) brzdových třmenů.
DŮLEŽITÉ : Provést operace nařízené po opětovném připojení akumulátoru
(viz příslušná operace).

B3FP7HKD

B3FP7HLD
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Demontáž - montáž lanek parkovací brzdy
DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu.
POZOR : Před odpojením akumulátoru pootevřít dveřní okna.
Demontáž
DŮLEŽITÉ : Odpojit akumulátor před zásahem na lankách parkovací brzdy.
DŮLEŽITÉ : Provést ruční odjištění parkovací brzdy s pomocí madla umístěného v
prostřední loketní opěrce před zahájením zásahu na lankách parkovací brzdy.
Odpojit akumulátor.
Zvednout a zajistit vozidlo s vyvěšenými koly.
DŮLEŽITÉ : Nezasunovat cizí tělesa do skupiny elektricky ovládané parkovací
brzdy.
Demontovat skupinu elektricky ovládané parkovací brzdy (viz příslušná operace).
"a" konektor
(1) skupina elektricky ovládané parkovací brzdy (FSE)
(2) lanko pro ruční odjištění
Vyšroubovat matice (3).

B3FP7HXD
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Na straně konektoru
Vycvaknout a posunout vzad objímku (4).
Odpojit lanko parkovací brzdy (5).
Na straně lanka pro ruční odjištění
Šroubovat v místě «b».
Odpojit lanko parkovací brzdy.

B3FP7HYD

B3FP7HZD

B3FP7J0D
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LANKA PARKOVACÍ BRZDY S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM

Montáž
Na straně konektoru
Zaklapnout lanko parkovací brzdy (5) v místě «c».
Zaklapnout objímku (4).
POZN. : Vyrovnat kolík «d» s výřezem «e».
Zašroubovat matici (3).
Utáhnout matici (3) momentem

B3FP7J1D

B3FP7J2D
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: 0,6 ± 0,1 daN.m.
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LANKA PARKOVACÍ BRZDY S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM
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Na straně lanka pro ruční odjištění
POZN. : Namazat tukem šroub s nekonečným závitem lanka (6).
Zasunout lanko parkovací brzdy (6) do skupiny elektricky ovládané parkovací brzdy.
Otočit o 3 otáčky proti směru chodu hodinových ručiček v místě "b".
POZN. : Vyrovnat kolík "g" s výřezem "f".
Zašroubovat matici (3).
Utáhnout matici (3) momentem

: 0,6 ± 0,1 daN.m.

Namontovat skupinu elektricky ovládané parkovací brzdy (viz příslušná operace).
Připojit akumulátor.
Provést úkon zatažení a povolení elektricky ovládané parkovací brzdy.
Ověřit činnost elektricky ovládané parkovací brzdy.
DŮLEŽITÉ : Provést operace nařízené po opětovném připojení akumulátoru (viz příslušná
operace).

B3FP7J0D

B3FP7J3D
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KONTROLA BRZDOVÉ KAPALINY
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DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu.
POZOR : Brzdová kapalina je zdraví škodlivá. Zabránit styku s kůží a očima. V případě zasažení očí provádět ihned po dobu několika minut
výplach velkým množstvím vody.
POZOR : Brzdová kapalina má velmi korozivní účinek na nátěrové hmoty. V případě zasažení karoserie povrch okamžitě očistit.
Nářadí :
Tester pro brzdové kapaliny (*) :
Značka
Označení
Typ
SURETEST
TLF
Měření bodu varu brzdové kapaliny
DOW AUTOMOTIVE
BETATEST
FACOM OUTILLAGE
DF.16
EBT
06.1
Hydrometrické měření brzdové kapaliny
(*) Seznam není vyčerpávající, viz katalog "Vybavení & Zařízení".
Kontrola
Demontovat filtr nádržky brzdové kapaliny.
DŮLEŽITÉ : Jakékoli znečištění brzdové kapaliny je zakázáno. Brzdová kapalina musí být čirá a nesmí v ní plavat žádné částečky nebo
usazeniny.
Zkontrolovat brzdovou kapalinu postupem doporučeným výrobcem přístroje.
Kontrolní hodnoty :
Brzdová kapalina
Minimální «vlhký» bod varu
DOT 3
140°C
DOT 4
155°C
SUPER DOT 4
180°C
DOT 5
POZN. : Pokud je naměřená hodnota nižší než hodnota minimálního "vlhkého" bodu varu nebo je v toleranci +10 %, vyměnit brzdovou kapalinu
(viz příslušná operace).
DŮLEŽITÉ : Používat výhradně homologované a doporučené hydraulické kapaliny.
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VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ BRZDOVÉHO OKRUHU
Nářadí
[1] Odvzdušňovací přístroj typu
[2] Přístroj LEXIA
[3] Přístroj PROXIA

C6
: «LURO» nebo podobný
: 4171-T
: 4165-T

POZN. : Odvzdušnění sekundárního brzdového okruhu se provádí s pomocí
diagnostického přístroje [2] nebo [3].
Vypuštění nádržky brzdové kapaliny
Odpojit akumulátor.
Demontovat ozdobný kryt (1) a víko (2).
Odpojit konektor v místě «a».
Vyjmout filtr nádržky brzdové kapaliny (4).
Co nejvíce vyprázdnit nádržku brzdové kapaliny (4) (v případě potřeby použít čistou
injekční stříkačku).
Demontovat čep (3) a nádržku brzdové kapaliny (4).
Vyčistit nádržku brzdové kapaliny (4).
Znovu namontovat nádržku brzdové kapaliny (4), čep (3) a filtr nádržky brzdové
kapaliny.
Připojit konektor v místě «a».
Připojit akumulátor.
DŮLEŽITÉ : Provést operace nařízené po opětovném připojení akumulátoru (viz
příslušná operace).

B1BP3G7D

B3FP7H3D
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Naplnění brzdového okruhu
POZOR : Používat výhradně homologované a doporučené hydraulické kapaliny.
DŮLEŽITÉ : Používat výhradně novou a neemulgovanou brzdovou kapalinu. Zabránit
vniknutí nečistot do hydraulického okruhu.
Naplnit nádržku brzdovou kapalinou (4).
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 : Respektovat pořadí otevírání odvzdušňovacích šroubů.
Přední brzdový třmen
Zadní brzdový třmen

: odvzdušňovací šroub (5)
: odvzdušňovací šroub (6)

Odvzdušnit jednotlivé brzdové třmeny v následujícím pořadí :
- přední levé kolo,
- přední pravé kolo,
- zadní levé kolo,
- zadní pravé kolo.

B3FP7H4D

B3FP7H5D
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Odvzdušnění brzdového okruhu s pomocí odvzdušňovacího přístroje
Připojit odvzdušňovací přístroj [1] k nádržce brzdové kapaliny (4).
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.
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.

B3FP7H4D

B3FP7H5D
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Odvzdušnění sekundárního brzdového okruhu.
POZOR : Během operací odvzdušňování sledovat hladinu brzdové kapaliny v nádržce a
průběžně ji doplňovat.
POZNÁMKA : Připojit odvzdušňovací přístroj [1] k nádržce brzdové kapaliny (4).
Použít diagnostický přístroj [2] nebo [3].
Zvolit nabídku ESP VSC 440.
Pořadí odvzdušňování v nabídce ESP :
- přední levé kolo,
- přední pravé kolo,
- zadní levé kolo,
- zadní pravé kolo.
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.

B3FP7H3D
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Všechny zásahy na hydraulickém okruhu odpružení 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 : S ohledem na zvláštnosti systému hydraulického odpružení dodržovat níže uvedené pokyny.
Před každým zásahem
DŮLEŽITÉ : V závislosti na prováděném zásahu respektovat pokyny pro zajištění vozidla.
Kola vyvěšená
Dvousloupový zvedák nebo
zajistit vozidlo na 4 stojáncích

Kola nevyvěšená
Vozidlo na zemi
Snížení tlaku v okruhu
(viz příslušná operace)

Vozidlo na čtyřsloupovém zvedáku
Kontrola a seřízení výškových
Další zásahy (snížení tlaku v
poloh (zapnout zapalování).
hydraulickém okruhu)
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V průběhu zásahu
Vyčkat na úplný pokles tlaku v hydraulickém okruhu, teprve poté odpojit přípojky na následujících komponentech (nebezpečí prudkého poklesnutí
vozidla) :
- integrovaný hydraulicko-elektronický blok BHI,
- přední válec odpružení,
- zadní válec odpružení,
- regulátor tuhosti vpředu,
- regulátor tuhosti vzadu,
- snímače tlaku odpružení.
DŮLEŽITÉ : Neprovádět zásahy na hydraulickém okruhu, aniž by v něm byl snížen tlak (viz příslušná operace).
Při motoru v chodu :
- neprovádět zásahy na hydraulickém okruhu odpružení,
- vždy zůstat mimo dosah eventuálního výstřiku kapaliny, který by mohl způsobit vážné zranění.
POZN. : V případě zasažení očí kapalinou LDS oči vypláchnout velkým množstvím vody a vyhledat očního lékaře.
POZN. : V případě delšího kontaktu kapaliny LDS s kůží se umýt vodou a mýdlem.
POZOR : Po zastavení motoru vyčkat před jakýmkoli zásahem 30 sekund.
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DŮLEŽITÉ : Nenacházet se pod vozidlem během provádění operace seřizování výškových poloh nebo testu akčních členů (elmag. ventilu).
DŮLEŽITÉ : Není přípustná žádná deformace držáků snímačů zdvihu kol. Při zjištění deformace vyměnit díl.
Pokyny pro čistotu
POZOR : Při nerespektování pokynů pro čistotu může dojít k vniknutí nečistot do okruhu, a v jeho důsledku k poruše systému odpružení.
Předběžné operace
Pracoviště musí být čisté a uklizené.
Pracovník musí mít na sobě čistý pracovní oděv.
Součástky demontované při opravě musí být ukládány na místo chráněné před prachem.
Nářadí, jehož použití je doporučeno pro opravu systému odpružení, musí být vždy předem vyčištěno.
Během zásahu
Před zahájením zásahu na okruhu odpružení provést vyčištění přípojek a hydraulických komponentů.
DŮLEŽITÉ : Doporučený čisticí prostředek - odmašťovač SODIMAC.
DŮLEŽITÉ : Ihned po demontáži zaslepit přípojky a hydraulické komponenty zátkami. Zátky jsou na jedno použití.
Všechny demontované komponenty musí být zaslepeny zátkami a umístěny do čistého plastového sáčku.
DŮLEŽITÉ : Po demontáži je přísně zakázáno provádět čištění čisticími prostředky nebo stlačeným vzduchem. Kapalina LDS vypuštěná
z okruhu již nesmí být znovu používána. Při každém doplňování je třeba použít novou kapalinu.
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Identifikace
Každý pneumatický blok je identifikován v místě "a" číslem a dvěma písmeny, vyraženými
velkým písmem:
Dvoumístné číslo odpovídá tlaku dusíku v pneumatickém bloku.
Dvě písmena udávají umístění pneumatického bloku.
Další informace vyražené na pneumatickém bloku :
- číslo dne v roce výroby,
- rok výroby,
- hodina výroby,
- číslo výrobního závodu pneumatického bloku.

B3BP1BJD

520

CHARAKTERISTIKY - IDENTIFIKACE PNEUMATICKÝCH BLOKŮ
Charakteristiky
Akumulátory - koule «se zploštělým» tvarem - mají šedou barvu.
POZN. : Plnění «zploštělých» koulí dusíkem není možné.
Objem dusíku
: 385 ± 15 cm3
Akumulátory válců odpružení (vpředu)
Motor
Označení pneumatického bloku
XFW
GO
UHZ
Akumulátory válců odpružení (vzadu)
Motor
XFW
UHZ

Tlak (bar)
50

Označení pneumatického bloku

Tlak (bar)

KS

40

POZN. : Tlumiče jsou integrované ve válcích odpružení (kartuš AMVAR) (*)
(*) AMVAR = Proměnné tlumení
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Akumulátory regulátorů tuhosti (vpředu)
POZN. : Tlumiče jsou integrované v regulátoru odpružení Hydractive.
Motor
XFW
UHZ

Označení pneumatického bloku

Tlak (bar)

KR

70

Označení pneumatického bloku

Tlak (bar)

KS

40

Akumulátory regulátorů tuhosti (vzadu)
POZN. : Tlumiče jsou integrované v regulátoru odpružení Hydractive.
Motor
XFW
UHZ

Válce odpružení jedné nápravy musí být vybavené stejným typem akumulátorů odpružení.
POZOR : Utahovací moment akumulátorů odpružení
: 2,7 ± 0,5 daN.m.
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Nářadí
[1] Přístroj PROXIA
[2] Přístroj LEXIA

: 4165-T
: 4171-T

Snížení tlaku
POZN. : Je možné snížit tlak v okruhu odpružení samostatně u každé z
náprav.

- Snížení (odstranění) tlaku
Řídit se pokyny zobrazovanými na obrazovce.
Počkat na úplné poklesnutí odpružení vozidla.
POZN. : Tato operace trvá přibližně 3 minuty.
Vypnout zapalování.
Odpojit akumulátor.
Bez diagnostického přístroje

S pomocí diagnostického přístroje
DŮLEŽITÉ : Vypuštěná kapalina LDS již nesmí být znovu použita.
Nastartovat motor.
Přepnout ovladač výšky do NÍZKÉ polohy.
Vyčkat, dokud vozidlo nedosáhne požadované výškové polohy.
Vypnout motor.
Připojit přístroj [1] nebo [2] k diagnostické zásuvce vozidla.
Zapnout zapalování.
Provést celkový test.
Otevřít nabídku :
- Odpružení

POZN. : Zachytit kapalinu LDS, aby nedošlo ke znečištění pracoviště.
Dbát na ochranu životního prostředí.
Nastartovat motor.
Přepnout ovladač výšky do NÍZKÉ polohy.
Vypnout motor.
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Odpružení vpředu - povolit uvolňovací šroub (1) o jednu otáčku.
Počkat na úplný pokles tlaku v hydraulickém okruhu.

Odpružení vzadu - povolit uvolňovací šroub (2) o jednu otáčku.
Počkat na úplný pokles tlaku v hydraulickém okruhu.

B3BP1BED

B3FP7HDD
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MNOŽSTVÍ CHLADIVA R 134.a (HFC)
Vozidlo

Motor

C5 II

Všechny typy, vyjma
DW12
DW12

Datum

Náplň chladiva
(g)
+/- 25 g

09/04 >

625

07/06 >

525

DT17BTED4

12/05 >

DW12
C8

EW
DW

Proměnný zdvihový
objem

Množství oleje
(cm³)

Označení oleje

135

SP 10

SD 7 C16

625

ES9A
C6

Kompresor

06/02 >

SD 7 C16

525
675

SD 7 C16

540
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Pylový filtr
Pylový filtr je umístěný pod palubní deskou na straně řidiče, vpravo od
sloupku řízení.
DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu.
Demontáž
Demontovat obložení (1) pod palubní deskou (na straně řidiče).
Vycvaknout jazýček v místě "b".
Sklonit, přizvednout a demontovat víko (2).
Demontovat pylový filtr (3).
POZN. : Pokud je jazýček "b"poškozený, použít v místě "a" šroub určený pro
měkké materiály.
Montáž
Namontovat zpět jednotlivé komponenty v obráceném pořadí než při demontáži.

C5FP0S1C

C5HP1BDD
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ZVLÁŠTNOSTI : KLIMATIZAČNÍ OKRUH
Kondenzátor s integrovaným zásobníkem

Kondenzátor je vybavený válcem plnícím funkci zásobníku chladiva a opatřeným integrovanou filtrační vložkou.

POZN. : Filtrační vložku nelze samostatně vyměnit.
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ZVLÁŠTNOSTI : OKRUH CHLADIVA KLIMATIZACE (R 134.a)
Olej kompresoru
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 (R 134.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
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KONTROLA ÚČINNOSTI KLIMATIZAČNÍHO OKRUHU
Přístroj EXXOTest

Přístroj VALEO

Exxoclim č. OPR

: 9776.EA

Clim test 2

: 4372-T.

Návod k použití

: Viz návod od výrobce

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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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

Kompresor klimatizace se neotáčí nebo se po
spuštění rychle zastaví
Spojka kompresoru klimatizace zůstane
zapnutá, ale kompresor se rychle zastaví
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Sonda výparníku klimatizace
Elektrický obvod (konektory, pojistky...)
Řemen pohonu příslušenství
Kompresor klimatizace
Filtrační a vysoušecí vložka
Redukční ventil klimatizace
Únik chladiva
Spojka kompresoru klimatizace

KONTROLA ÚČINNOSTI KLIMATIZAČNÍHO OKRUHU
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
Hlavní porucha

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
Zablokovaný redukční ventil klimatizace
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
Nízký tlak má příliš nízkou hodnotu a vysoký
tlak má příliš vysokou hodnotu

Vadný kompresor klimatizace

544

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 R 134.a

C6

Motor : XFV

Utahovací momenty v daN.m
(1) Vysokotlaký ventil
(2) Nízkotlaký ventil
(3) Redukční ventil
(4) Výstup redukčního ventilu, utažení
(5) Vstup redukčního ventilu, utažení
(6) Zaklapávací přípojka, přípravek
(7) Vstup kompresoru, utažení
(8) Výstup kompresoru, utažení
(9) Filtrační vložka
(10) Výstup kondenzátoru, utažení
(11) Presostat, utažení
(12) Vstup kondenzátoru, utažení
(13) Vyrovnávací zásobník
«a» Přední držák kompresoru
«b» Zadní držák kompresoru

C5HP1E0P
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: 0,6
: 0,6
: 8005-T.A černý
: 0,7
: 0,7
: nelze měnit
: 0,6
: 0,6
: 0,6
: 3,9
: 2,5

OKRUH CHLADIVA KLIMATIZACE R 134.a

C6

Motor : UHZ

Utahovací momenty v daN.m
(1) Vysokotlaký ventil
(2) Nízkotlaký ventil
(3) Redukční ventil
(4) Výstup redukčního ventilu, utažení
(5) Vstup redukčního ventilu, utažení
(6) Zaklapávací přípojka, přípravek
(7) Vstup kompresoru, utažení
(8) Výstup kompresoru, utažení
(9) Filtrační vložka
(10) Výstup kondenzátoru, utažení
(11) Presostat, utažení
(12) Vstup kondenzátoru, utažení
(13) Vyrovnávací zásobník
«a» Přední držák kompresoru
«b» Zadní držák kompresoru

C5HP1DRP
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: 0,6
: 0,6
: 8005-T.A černý
: 0,7
: 0,7
: nelze měnit
: 0,6
: 0,6
: 0,6
: 3,9
: 2,5

CITROËN
AC/DTAV/PRME/MMCB/MMEC
Postupy oprav mechanických částí

© «Práva duševního vlastnictví, pojící se k technickým informacím obsaženým v této
příručce, náležejí výhradně výrobci. Kopírování, překládání a rozšiřování těchto informací
nebo jejich částí je bez předchozího písemného souhlasu výrobce zakázáno».
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