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SÄKERT OCH KORREKT BORTSKAFFANDE AV
FJÄDERBROMSCYLINDRAR
VARNING

Innan du påbörjar service- eller inspektionsarbeten ska du se till att fordonet är
korrekt parkerat med parkeringsbromsen åtdragen och hjulen säkrade.

Följande procedur sätter drivfjädern ur drift så att cylindern kan bortskaffas på ett säkert sätt.
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STEG ÅTGÄRD

VARNING

1

 Avlägsna fjäderbromsenheten från fordonet
 Se till att behållaren är tillräckligt starkt för att
och lägg den i en stabil stålbehållare.
delar inte ska kunna slungas ut ur den.
 Behållaren ska vara försedd med lämpliga
öppningar för att en acetylengasbrännare ska
kunna användas i skärområdet.

2

 Placera fjädercylindern så att den enkelt kan  Det är användarens ansvar att se till att
nås genom hålen i containern.
stålbehållaren är tillräckligt stark för att säkra
bromscylinder och fjädrar.
 Beroende på behållarens storlek kan det vara
nödvändigt att skära servicestången för att
cylindern ska få plats i behållaren.

3

 Bär personlig skyddsutrutsning när du
 När enheten har placerats i behållaren
använder acetylenbrännaren och se till att
på ett säkert sätt, ska du använda en
det finns tillräcklig ventilation.
acetylengasbrännare för att skära upp ett litet
hål med en diameter på 1,5"–2,5" (38,1–
63,5 mm) i parkeringsbromscylindern.
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 För inte in händer eller fingrar i behållaren.
 När du har skurit upp ett hål i
parkeringsbromscylindern är
drivfjäderspolarna synliga.
 Använd acetylengasbrännaren för att skära
de frilagda spolarna.
 När du har skurit spolarna ska du använda
en skruvmejsel eller liknade för att kontrollera
att de kan röra sig fritt i cylindern.

5

 Lås fjäderbromscylindern svalna en stund
eller sänk ned den i vatten för att den ska
svalna snabbare.
 Cylindern kan nu bortskaffas på ett säkert
sätt.

Den här servicebulletinen innehåller viktig information för drift och underhåll av WABCO-produkter. Om
anvisningarna i servicebulletinen inte beaktas kan den begränsade garantin upphöra att gälla. Servicebulletinen
ger inga uttryckliga eller underförstådda garantier, utökningar av garantier eller andra typer av garantier.
Informationen i detta dokument är korrekt enligt vår bästa vetskap. Läs igenom våra användarvillkor för mer
information.
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