
    GARANCIÁLIS ALAPFELTÉTEL A SZAKSZERŰ FÉKTÁRCSA FELSZERELÉS ÉS ELLENÖRZÉS 

EBC Brakes gyári garancia az autós termékek esetében a vásárlástól számított 6 hónapig vagy 15 000km-ig érvényes. 
 
Használat közben kialakuló DTV (Disc Thickness Variation) = változó vastagság miatti reklamációkat a gyártó elutasítja! 
Ez azt jelenti, hogy nincs garancia azokra a féktárcsákra, amelyeknél a felszerelést követő néhány ezer (2-8000), lefutott kilométer 
alatt kialakul az a rendellenes kopás, ami aztán vibrációt okoz fékezés közben. 
FIGYELEM! A változó vastagságú munkafelület kialakulása, szinte mindig szerelési, ellenőrzési hibára vezethető vissza. 
Ezt a telepítési segédletet azért készítette az EBC termékek gyártója és magyarországi forgalmazója, hogy a szakemberek és 
laikus vásárlóink számára is érthetően legyenek megfogalmazva az általános elvárások a felszerelést illetően. 

Bővebben olvashat a https://ebcbrakes.hu oldalon erről a közérdekű témáról a „gyakori kérdések” menüpont alatt. 

 

1. Kerékagy tisztítása. 
EZ A LEGTÖBB ESETBEN HIÁNYOSAN VAN ELVÉGEZVE! 
A rozsdát drótkefével, drótkoronggal teljesen el kell távolítani. 
A kerékagyak felfekvő felületének fémesen tisztának kell lenni. 

 

2. Első kerékagyak tárcsával érintkező felületének ellenőrzése 
Indikátorórával mérve az oldalütés maximum 0,010-0,015 mm közötti érték lehet. 

Mért értékek: JE ………….. BE ……..……(valós méreteket írjon be!) 
A kerékagy felfekvő felület egysíkúságát élvonalzóval ellenőrizze. 

 

3. A kerékagy felfekvő felületét legfeljebb híg állagú korrózió gátló spray-vel kezelje. 
Semmi esetre sem szabad rézpasztát vagy zsírt használni, mert gátolják a felfekvést! 
részletes magyarázat: Miért ne zsírozzuk, pasztázzuk a féktárcsák felfekvő felületét » 

 

4. A féktárcsa tisztítása, zsírtalanítása és felszerelése a kerékagyra. 
A pontos méréshez a féktárcsát legalább 3db csavarral, illetve anyával átlósan rögzíteni kell! 
Ideiglenes távtartók, alátétek szükségesek a biztos rögzítéshez a korrekt mérés érdekében. 

 

5. Legnagyobb tárcsa oldalütés 0,05-0,06 mm lehet, a munkafelület külső kerületétől kb.3-5 mm-re mérve. 

Mért értékek: JE …………… BE ……..…… (valós méreteket írjon be!) 
Amennyiben a mért ütés nagyobb a határértéknél, akkor meg kell szüntetni a kiváltó okot a használat előtt! 
Autógyártók egyedi értéket is adhatnak meg, amit szintén mérni és dokumentálni kell a fentebb leírtak szerint. 

 

6. Fékbetét vezetők tisztítása és csúszófelületek kenése EBC LUBE001, vagy más hőálló pasztával. 
Csak a csúszó csapokat és síneket kenje.  
A dugattyúkat és fékbetétek hátlapját ne! 

 

7. Könnyű járás és forgás ellenőrzése 
A féknyereg, a csapok és a dugattyúk ellenőrzése, kenése. 
Sérült gumi alkatrészek, porvédők cseréje. 

 

8. A kerékcsavarok meghúzáshoz nyomatékkulcsot használjon. 
Túl nagy nyomatékkal meghúzott csavar a kerékagyat deformálja! 

SZERELÉSI DÁTUM: …………………………………..... Km óra állás: ………….…………………………………..…  

MŰHELY MEGNEVEZÉSE, CÍME: ………………………………………………………………………….…………… 

 ……………………………………………………………………………………..………………………………………... 

Kedves Vásárlónk! 
Saját érdekében tartassa be a technológiát, töltesse ki az adatokat a felszerelést végzővel és őrizze meg 
legalább 6 hónapig. 
Ne felejtse az új fékalkatrészeket kíméletesen bejáratni a teljes terhelés megkezdése előtt. 
Az EBC Brakes fékbetéteinek „bevasalása” tilos! 


