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Szanowni Państwo,

Na zapewnienie bezpieczeństwa w czasie jazdy ma wpływ szereg podzespołów i układów zamontowanych 
w samochodzie i przyczepie. Jednym z najważniejszych jest układ hamulcowy. To dzięki jego prawidłowemu 
działaniu jesteśmy w stanie zatrzymać pojazd. Warto więc wiedzieć, jak dbać o jego sprawność. 

Jak większość mechanizmów układ hamulcowy ulega zużyciu na skutek eksploatacji lub uszkodzeń me-
chanicznych.

W przypadku hamulców bębnowych elementem szczególnie narażonym na zużycie są szczęki. Zalecamy wy-
mieniać je już przy pierwszych objawach świadczących o ich wyeksploatowaniu, w przeciwnym razie może dojść 
do groźnej sytuacji drogowej.

Należy zwrócić uwagę aby przed wymianą szczęk:

    poluzować śruby mocujące koło i podnieść przyczepę,

    zabezpieczyć przyczepę tak, aby nie spadła i nie miała możliwości toczenia się,

    odkręcić poluzowane śruby i ściągnąć koło

    poluzować układ cięgien

    wyczepić linki przy tarczy kotwicznej.

Wymiana zużytych szczęk hamulcowych

1. Zbijanie za pomocą młotka osłony nakrętki łożyskowej. 2. Nakrętka łożyskowa przygotowana do odkręcenia
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3. Odkręcenia nakrętki ręcznym kluczem.
    Nie stosować klucza pneumatycznego!

4. Ściągnięcie nakrętki z osi piasto-bębna. 

6. Szczęki hamulcowe przygotowane do demontażu.5. Ręczne ściągnięcie bębna hamulcowego. 
    Nie należy stosować ściągacza.
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Do odkręcenia nakrętki łożyskowej nie stosuj klucza pneumatycznego
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7. Wciśnięcie sprężyny dociskowej w szczęce kompletnej
    umożliwia jej usunięcie.

8. Wyjęcie sprężyny dociskowej.

9. Demontaż prawej szczęki. 10. Demontaż całego zestawu.
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Przed demontażem szczęk usuń sprężynę dociskową



We make your brake

Wymiana hamulców

www.knott.pl We make your brake

Plastikowym spinaczem zabezpiecz kamienie przed wypadnięciem

11. Założenie plastikowego spinacza. 12. Prawidłowo założony spinacz zabezpiecza kamienie
    przed wypadnięciem.

13. Prawidłowe ułożenie zestawu nowych szczęk. 14. Montaż zestawu.
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15. Wpięcie sprężyny dociskowej w szczękę kompletną. 16. Usunięcie spinacza kamieni.

18. Założenie bębna.17. Posmarowanie gwintu osi piasty smarem maszynowym.
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Przed nakręceniem nakrętki łożyskowej gwint osi piasty posmaruj smarem maszynowym
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20. Dokręcenie nakrętki łożyskowej ręcznym  kluczem dynam. 
      z momentem 280 Nm.

21. Nałożenie osłony nakrętki łożyskowej.

19. Ręczne nakręcenie nakrętki łożyskowej.

22. Nabicie osłony nakrętki łożyskowej.
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Nakrętkę łożyskową przykręć ręcznym kluczem dynamometrycznym z siłą 280 Nm
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23. Śruba na tarczy kotwicznej służąca do regulacji hamulca. 24. Regulacja hamulca.

Po przejechaniu 1000 km powtórz czynność regulacji hamulców!

Regulację należy przeprowadzić za pomocą śruby znajdującej się na tarczy kotwicznej bębna.

Przykręcić śrubę tak, aby szczeki hamulcowe zaczęły trzeć o bęben, a bęben obracał się z trudem.

Następnie poluzować śrubę, o około ćwierć obrotu tak, aby bęben obracał się z łatwością, a szczęki 

hamulcowe lekko ocierały o bęben.

Przy prawidłowej regulacji hamulców, zaciągnięcie dźwigni hamulca ręcznego na drugi ząbek, powinno 

uruchomić układ hamulcowy przyczepy.

Jeżeli po regulacji, pręt hamulcowy nie jest napięty, należy go naciągnąć za pomocą nakrętki kulowej 

znajdującej się na pręcie i skontrować drugą nakrętką – kontrującą.

Nałożyć koła na bębny i wkręcić śruby kół.

Opuścić przyczepę i dokręcić śruby.

Regulacja hamulca

UWAGA: po przyjechaniu około 1000 km czynność regulacji hamulców należy powtórzyć
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KNOTT MARKETING KPL

Zalecamy, aby pamiętać o terminie kolejnego badania sprawności układu hamulcowego, gdyż prawidłowo 

działające hamulce to podstawa bezpieczeństwa na drodze. Termin ten oznaczony jest na naklejce umiesz-

czonej na ramie przyczepy. 

Każde badanie kontrolne przeprowadzone w serwisie KNOTT udokumentowane jest odpowiednim wpisem 

w „Książce okresowych przeglądów przyczepy”

Opis czynności serwisowych oferowanych przez nasze autoryzowane punkty znajduje się w „Książce serwisowej 

KNOTT Service”. Poza wymianą i regulacją układów hamulcowych wykonujemy:

     montaż i naprawy urządzeń najazdowych, zaczepów i instalacji oświetleniowych przyczep,

     diagnostykę wyrobów firmy KNOTT,

     montaż akcesoriów zakupionych w naszej firmie.

Gwarantujemy:

     pełną gamę oryginalnych części serwisowych i akcesoriów

     profesjonalny serwis działający zgodnie z procedurami KNOTT - SERVICE

Zapraszamy do autoryzowanych punktów serwisowych KNOTT.

Książka serwisowa
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