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Hlučný nosný valček s krátkou životnosťou

Platí pre vozidlá
Táto technická informácia sa vzťahuje na všetky
nákladné vozidlá a autobusy série 4, ako aj na
stacionárne a lodné motory.

Popis problému
Znečistenie preniklo medzi prachový kryt a ložisko
na nosnom valčeku. Ako následok vznikal hluk
a v niektorých prípadoch porucha a následné
zlyhanie ložiska.
Tento problém sa vyskytoval hlavne na vozidlách
jazdiacich pravidelne po špinavých a prašných
cestách a v krajinách s vysokými vonkajšími
teplotami.
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Výrobné riešenie
Zaviedol sa nový plastický prachový kryt.
Táto úprava sa do výroby zavádza
od podvozkov nasledovných čísel:
Drážkovaný klinový remeň
(všetky D11/D12/
D14/D16 a autobusy s
D9, ale nie autobus typu F)

Scania Södertälje
Scania Zwolle
Scania Angers

1 292 358
4 501 858
9 083 989

Dvojité drážkované klinové
remene (nákladné vozidlá
a autobusy typu F
s motorom D9)
1 292 219
4 501 345
9 083 770

Autobusy
Scania Södertälje

1 846 565

1 846 577
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Nákladné vozidlá
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Servisné riešenie
DÔLEŽITÉ! Ak sa už raz plastický kryt
odobral, nesmie sa zakladať naspäť, ale sa musí
vymeniť.

Drážkovaný klinový remeň
Ak vozidlo v minulosti už malo problémy
s nosným valčekom, kovový kryt na valčeku by
sa mal nahradiť novým plastickým krytom.
Popis práce
1. Odoberte nosný valček. Odoberte kovový
kryt.
2. Založte nosný valček a nasaďte nový,
plastický kryt.
Poznámka: Ložisko nie je symetrické. Na boku
sú drážky, do ktorých má plastický kryt
zapadnúť. Kovový chránič na druhej strane musí Nosný valček s plastickým krytom pre
drážkovaný klinový remeň.
byť v polohe naľavo.

Dvojité drážkované klinové remene
Popis práce
1. Odoberte nosný valček s ložiskom a

hriadeľom.
2. Založte nový nosný valček s ložiskom

a hriadeľom a nasaďte nový, plastický kryt.

Nosný valček s plastickým krytom pre dvojité
drážkované klinový remene.
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Dielce
Pre drážkovaný klinový
remeň
Označenie
Nosný valček
Nosný valček
Plastický kryt

Dielec s ukončenou výrobou
1 428 940
1 428 941
-

Nový dielec
1 514 086
1 514 087
1 534 494

Množstvo
1
1
1

Dielec s ukončenou výrobou
1 439 959
-

Nový dielec
1 515 125
1 534 494

Množstvo
1
1

Dielce
Pre dvojité drážkované
klinové remene
Označenie
Nosný valček
Plastický kryt

Spätný výkup
Dielce s ukončenou výrobou sa budú vykupovať
v súlade s informáciou, ktorú vydal distribútor
(neplatí pre pobočky Scania v Latinskej Amerike).
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