Teknisk information
Serviceanvisning for bremsekalipre
Trykke bremsestempler tilbage
Generelt
For at kunne foretage reparationer af bremsesystemet
fagligt korrekt har mekanikeren brug for det rigtige værktøj.
Inden der kan monteres nye bremseklodser, skal
bremsestemplerne først trykkes tilbage i bremsekaliperen.
Bremsespecialisten bruger et specialværktøj til at trykke
bremsestemplerne tilbage. Dermed påvirkes stempel og
cylinder med et centreret tryk, hvilket sikrer, at stemplet
føres jævnt tilbage.

Faglig korrekt reparation
Uegnede vægtstænger eller tænger kan medføre skader på
bremsekaliper, stempler og støvmanchetter.
Skader og dermed unødige reklamationer undgås ved at
bruge et hertil beregnet bremseværktøj på faglig korrekt
måde.
I den forbindelse skal bilfabrikantens vedligeholdelses- og
reparationsanvisninger også følges.

Bremsekaliper med
håndbremseanordning
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Teknisk information
Når bremsestemplerne i skivebremser på baghjulene skal
trykkes tilbage, skal der udvises forsigtighed.
Bremsestemplerne i disse bremsekalipre skal drejes
samtidig med, at de trykkes tilbage. Alt efter
bremsekaliperens udførelse skal der benyttes
specialværktøjer med højre- eller venstredrejende spindel.

Produktinformation for værktøjer
Hella Pagid anbefaler følgende bremseværktøjer til at trykke
bremsestemplerne tilbage i bremsekaliprene.
Stempelværktøj, universal
Artikelnummer: 8PE 355 290-081



Universalt, til bremsestempler uden drejning

Værktøjssæt til bremsestempler (13 dele)
Artikelnummer: 8PE 355 290-101
 Passer til alle bremsekalipre med højredrejende
bremsestempler
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Teknisk information
Værktøjssæt til bremsestempler (50 dele)
Artikelnummer: 8PE 355 290-071
 Passer til alle bremsekalipre med højre- og
venstredrejende bremsestempler
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