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Indicaţii generale
Prezentul material se adresează transportatorilor şi conducătorilor auto care
utilizează autovehicule prevăzute cu sisteme WABCO. Scopul acestui material
este să ofere indicaţii suplimentare pe lângă instrucţiunile de utilizare a
autovehiculului cu privire la produsele WABCO montate.
În cazul în care aveţi îndoieli, se aplică în primul rând indicaţiile din manualul de
instrucţiuni al producătorului autovehiculului.
ATENŢIE

Rănirea şi pericolul de accident
– Lucrările de reparaţii la sistemele de siguranţă ale autovehiculelor (spre
exemplu, la sistemul de frânare) vor fi efectuate exclusiv de personal calificat în
atelierele specializate.
Inspecţia autovehiculelor se va efectua în conformitate cu prevederile legislaţiei
naţionale. Respectarea acestor prevederi reprezintă o condiţie obligatorie.

1.1

Sisteme de frânare şi unităţi electronice de comandă
De regulă sistemele de frânare şi unităţile electronice de comandă nu necesită
întreţinere şi pot fi utilizate în condiţii de temperatură între - 40° C şi + 80° C.
Informaţii detaliate cu privire la fiecare produs vă sunt oferite în următoarele pagini.
La nivelul unităţilor electronice de comandă se desfăşoară în permanenţă procese
de supraveghere care monitorizează întregul sistem. Eventualele erori care apar îi
sunt semnalizate şoferului cu ajutorul lămpilor de avertizare de pe placa bordului.
Dacă există îndoieli cu privire la funcţionarea corectă a unui echipament sau a unui
sistem, se recomandă să se solicite intervenţia unui centru de service în scopul
diagnosticării. Se interzice accesul în interiorul unităţilor electronice de comandă!

1.2

Frânele roţilor
Garniturile de frână şi discurile de frână sunt supuse unei uzuri constante care
depinde de comportamentul în trafic şi de distanţele parcurse. Se impune
respectarea intervalelor de revizie cu expertizarea tehnică a gradului de uzură şi
eventual înlocuirea pieselor uzate.
Cu ajutorul indicatorilor de uzură a garniturilor de frână, se poate transmite un
semnal pe placa bordului atunci când uzura atinge valorile limită. Cu ajutorul
senzorilor de uzură se poate indica în permanenţă gradul de uzură. Când gradul
de uzură atinge valorile limită, se recomandă contactarea centrului de service.
Alte instrucţiuni privind frânele roţilor găsiţi în capitolul "Instrucţiuni privind
întreţinerea".

1.3

Alte informaţii
Alte informaţii cu privire la fiecare produs pot fi obţinute utilizând numărul de reper
de pe plăcuţa de identificare a produsului.
Pe pagina www.wabco-auto.com puteţi accesa catalogul nostru de produse
INFORM, care, pe lângă fişele cu datele tehnice şi detaliile privind ofertele, conţine
şi o listă exhaustivă a publicaţiilor.
Pe pagina www.wabco-auto.com/worldwidegăsiţi datele de contact ale
partenerilor WABCO, dar şi o listă a dealerilor şi centrelor de service.
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WABCO Service Center şi ateliere autorizate
În cazul în care la verificarea sistemului de frânare descoperiţi anumite probleme
care nu pot fi înlăturate imediat prin metode simple, vă recomandăm să vă adresaţi
unui centru de service autorizat.
În cadrul WABCO Service Center şi al atelierelor autorizate se utilizează exclusiv
piese originale. Avantajul dumneavoastră îl reprezintă lucrările de reparaţie
durabile şi evitarea perioadelor suplimentare de staţionare a autovehiculului în
service.
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2.1

Înainte de pornirea de pe loc

Compresoare cu reumplere manuală
În cazul compresoarelor cu reumplere manuală se va verifica nivelul uleiului.
Nivelul uleiului trebuie să se încadreze între marcajele tijei de măsurare. Pentru
reumplere se va utiliza acelaşi ulei ca şi pentru motor. Schimbarea uleiului
compresoarelor trebuie efectuată simultan cu cea a uleiului motorului.
După procesul de încărcare a rezervorului, operaţiunea de încărcare a
compresoarelor trebuie să se finalizeze, acest lucru putând fi auzit.
Regulatorul de presiune
Observaţi modul de funcţionare a regulatorului de presiune. Verificaţi presiunea de
decuplare şi presiunea de cuplare. Presiunea de decuplare se atinge atunci când
se poate auzi regulatorul de presiune purjând; presiunea de cuplare se atinge când
se închide supapa de aerisire a regulatorului de presiune. În timpul umplerii
rezervorului de aer se va verifica funcţionarea senzorului de avertizare pentru
joasă presiune.
Uscătorul de aer
Atât cartuşele convenţionale, cât şi WABCO Air System Protector, cartuşele
uscătoare cu filtru coalescent trebuie înlocuite în condiţii normale de utilizare după
o perioadă de 2 ani. Partenerul dumneavoastră WABCO garantează preluarea
cartuşelor vechi.
Dispozitivul de protecţie antiîngheţ
Se va verifica nivelul agentului antiîngheţ în rezervor şi, în caz de necesitate, se va
completa cu cantitatea necesară. Pentru reumplere se va utiliza agentul antiîngheţ
WABCO. În caz de îngheţ, respectiv risc de îngheţ se va acţiona dispozitivul de
protecţie antiîngheţ (funcţionare în modul iarnă). În cazul sistemelor de frânare cu
uscătoare de aer acest mod de funcţionare este indisponibil.
Rezervorul de aer
În cazul autovehiculelor dotate cu supape de evacuare a apei, rezervoarele trebuie
golite la intervale regulate - mai ales pe timp de iarnă (temperaturi sub 7° C) – iar
în cazul formării unei cantităţi mari de condens chiar zilnic. Această procedură nu
se aplică pentru supapele automate de evacuare a apei.
Capurile de cuplare
Capurile de cuplare decuplate trebuie închise prin rotirea capacului.
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În cazul circulării cu remorcă, înainte de cuplare se va verifica dacă inelele de
etanşare ale capurilor de cuplare sunt intacte şi astfel nu intră murdărie pe sistemul
de frânare.
Regulatorul forţei de frânare
Vehiculele pentru agricultură, dar şi autovehiculele mai vechi sunt dotate cu diferite
regulatoare manuale ale forţei de frânare. În acest caz pârghia regulatorului forţei
de frânare se va adapta în funcţie de nivelul de încărcare respectiv.
Dacă autovehiculul dispune de reglare automată a forţei de frânare în funcţie de
nivelul de încărcare, ajustarea regulatorului se va face automat la încărcarea,
respectiv descărcarea vehiculului. În cazul autovehiculelor cu arcuri lamelare, se
va verifica mobilitatea axului de reglaj al supapei regulatorului şi eventuale
deteriorări ale articulaţiei.
Sistemul antiblocare (ABS)
Pentru alimentarea cu energie a unităţii electronice de comandă a vehiculului
tractat, la cuplare se va conecta, pe lângă ştecherul N şi ştecherul ABS (ISO 7638).
Autocamionul este prevăzut, în mod normal, cu până la trei lămpi de avertizare,
respectiv de informare, pentru recunoaşterea funcţionării şi pentru monitorizarea
sistemului.

2.2

După pornirea de pe loc
Pornirea se va face doar după ce presiunea de alimentare din rezervoarele de aer
atinge o valoare suficientă. Dacă în timpul deplasării sunt aprinse lămpile de
avertizare care indică insuficienţa presiunii de alimentare, acest lucru indică o
problemă la alimentarea cu aer sau o scurgere care necesită intervenţie imediată.
ATENŢIE

În cazul unei probleme de asigurare a aerului comprimat, frânarea controlată
a autovehiculului se poate face doar într-un număr redus de situaţii. Cilindrii
cu arc pot determina frânarea bruscă a autovehiculului.
– Opriţi autovehiculul într-un loc adecvat, ţinând cont de condiţiile de trafic.
Dacă presiunea de alimentare nu poate fi crescută nici prin creşterea turaţiei
mare la ralanti, se va verifica cu atenţie vehiculul din punct de vedere al
alimentării cu aer sau pentru a identifica prezenţa unor scurgeri şi dacă este
necesar se vor efectua reparaţii. Se interzice circulaţia autovehiculului fără
presiune de alimentare suficientă!
Se va verifica acţiunea frânei de picior, de mână şi a frânării de anduranţă (motor,
retarder, intarder) ţinând cont de starea carosabilului şi condiţiile de trafic. Se va
avea în vedere asigurarea unei gradualităţi adecvate a supapei frânei
autocamionului.
În cazul autovehiculelor dotate cu ABS sau EBS, după cuplarea contactului
(contactul de aprindere) se aprind lămpile de avertizare corespunzătoare, care se
sting cel mai târziu când autovehiculul depăşeşte viteza de 7 km/h şi circuitul de
siguranţă al sistemului nu identifică nicio eroare. Dacă una din lămpile de
avertizare nu se stinge sau se aprinde în timpul deplasării, acest lucru indică o
defecţiune a sistemului.
Pe placa bordului există o lampă de informare care este în permanenţă aprinsă
dacă ştecherul ABS al unui vehicul tractat nu este conectat. În acest caz sistemul
ABS sau EBS al vehiculului tractat nu funcţionează. În cazul Trailer EBS nu se mai
ajustează forţa de frânare la condiţiile de încărcare a remorcii, ceea ce creşte
tendinţa de blocare a roţilor.

7

2

Service

Instrucţiuni privind întreţinerea

AVERTIZARE O defecţiune la sistemul ABS sau EBS al autocamionului sau remorcii poate
altera comportamentul de frânare, influenţând siguranţa în trafic a
autovehiculului sau a remorcii.
=> În cazul unui carosabil neted roţile se pot bloca. Autovehiculul poate fi
condus doar în condiţii foarte limitate, virajele mai puternice provocând
derapajul autovehiculului.
– Conduceţi cu foarte multă prudenţă!
– Căutaţi un service specializat pentru înlăturarea defecţiunii.

2.3

Întreţinerea săptămânală
Cu motorul oprit şi la o presiune a rezervorului care corespunde presiunii de
decuplare a regulatorului de presiune, se va acţiona şi se va regla pedala de frână.
În acest moment nu trebuie să se constate la inspecţie neetanşeităţi ale instalaţiei
de frânare cu aer comprimat. În cazul în care cursa unui cilindru de frână ajunge la
jumătate din cursa totală, este necesară reglarea frânei de roată. Starea şi poziţia
burdufurilor de protecţie împotriva prafului trebuie să fie impecabile.

2.4

Întreţinerea trimestrială

Filtrul de aspiraţie al compresorului
În cazul în care compresorul nu este racordat la filtrul de aer al motorului, filtrul de
aspiraţie al compresorului se va curăţa cu benzină de extracţie, se va usca şi se va
stropi cu ulei de motor. Pentru filtrul de aer cu baie de ulei, când filtrul începe să se
îmbâcsească, se va curăţa cu benzină de extracţie şi se va înlocui uleiul (a se
utiliza ulei de motor). Aruncaţi uleiul vechi conform normelor de protecţie a
mediului.
Filtru
Deschideţi filtrul regulatorului de presiune, filtrul de pe conductă şi filtrele integrate
în capurile de cuplare şi curăţaţi componentele interne cu benzină de extracţie, iar
apoi uscaţi-le. După asamblare verificaţi etanşeitatea.
Mecanismele cu pârghii şi articula iile
Articulaţiile cu furcă de la cilindrii de frână şi mecanismele cu pârghii ale sistemului
de frânare se vor unge uşor cu ulei.

2.5

Frânele roţilor
AVERTIZARE Pete de grăsime/ ulei pe garniturile de frână, furtunurilor de frână şi
suprafeţele în frecare
=> Pericol de accident prin defectarea frânei
– Garniturile de frână, furtunurilor de frână şi suprafeţele în frecare nu trebuie să
intre în contact cu grăsimi sau uleiuri.

Înlocuirea garniturilor de frână
Se va lua în calcul şi se va verifica gradul de uzură permis al garniturilor de frână.
Garniturile de frână uzate, arse, lucioase sau care au intrat în contact cu ulei se vor
înlocui de către centrul de service. În acest caz se vor înlocui garniturile de frână
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de pe ambele roţi ale unei axe. Este permisă doar utilizarea garniturilor de frână de
la WABCO sau a garniturilor acceptate de producătorul de autovehicule respectiv.
Înlocuirea discurilor de frână, respectiv a tambururilor de frână
Se va verifica periodic deteriorarea şi gradul de uzură a discurilor, respectiv a
tambururilor de frână. Se interzice depăşirea gradului maxim de uzură permis.
Alte componente ale sistemului de frânare
Arcurile de presiune, respectiv arcurile de tracţiune, dar şi inelele de etanşare,
capacele de protecţie şi burdufurile se vor înlocui la fiecare 2 ani. Este permisă
doar utilizarea pieselor de schimb de la WABCO sau a pieselor acceptate de
producătorul de autovehicule respectiv.
Instrucţiuni privind rodajul garniturilor de frână
Garniturile de frână noi trebuie rodate pentru a obţine o acţiune optimă de frânare.
Acest lucru se poate face prin frânarea la anumite intervale cu autovehiculul rulând
la viteză mică până la medie.
Se interzice frânarea continuă pe perioade prelungite sau frânarea bruscă de la
viteze foarte mari pentru rodajul garniturilor noi de frână.
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WABCO VCS este furnizorul principal
de sisteme de siguranţă şi control pentru
vehicule comerciale.
De peste 140 de ani, WABCO este
iniţiatorul tehnologiilor asistate
electronic, mecanic şi mecatronic pentru
sistemele de frânare, stabilitate şi

