INFORMAÇÃO DE SERVIÇO

Rolamento hidráulico 510 0177 10
Indicações de purga
Fabricante
do veículo:		 Audi
		Ford
		Seat
		Škoda
		VW
Ref. :		 510 0177 10
Consulte a aplicação atual no catálogo de peças.

Após a substituição do rolamento hidráulico, o
sistema hidráulico deve ser purgado.
Para isso, deve-se seguir uma sequência especial,
uma vez que, caso contrário, podem ser causados
danos no sistema acionamento.
Recomenda-se que realize a purga do rolamento
nos seguintes passos:
1.
2.
3.
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4.

5.
6.

Encha o depósito de líquido de travões até à
marca de nível máximo
Coloque o pedal da embraiagem no nível
superior
Ligue o dispositivo de purga e enchimento
para travões
Retire a tampa de proteção do parafuso de
purga da ligação do mecanismo central de
acionamento e ligue a manga da garrafa de
purga
Ligue o dispositivo de purga e ajuste uma
pressão de trabalho de 2,0 bar
Desaperte o parafuso de purga 1/4 de volta
e deixe que saiam 100 cm³ de líquido dos
travões

O rolamento hidráulico 510 0177 10 deve ser purgado de ar ao seguir um procedimento específico.

7.

Com o parafuso de purga aberto, acione manualmente o pedal
de embraiagem 15-20 vezes muito rápido (aprox. 2 vezes por
segundo)
O pedal da embraiagem deve chegar sempre aos níveis superior e inferior. Se não se tiver em consideração o referido, o
mecanismo central de acionamento poderia rebentar.
8. Feche o parafuso de purga
9. Desligue o dispositivo de purga e descarregue a pressão de
trabalho do dispositivo
10. Acione lentamente o pedal da embraiagem 10 vezes e verifique
o funcionamento do sistema de acionamento

Observar as indicações do fabricante do veículo.
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