
Postup pri výmene brzdových kotúčov.

1. Demontujte koleso.
2. Vyberte brzdové doštičky, a za použitia príslušného náradia zatlačte piest.
3. Bez odpojenia hadičky brzdovej kvapaliny demontujte brzdič z držiaku.  Nenechávajte visieť brzdič na hadičke zaveste ho 

napr. na hák.
4. Odmontujte opotrebovaný kotúč:      

a. Vnútorné upevnenie: uvoľnite skrutky, alebo svorníky a odstráňte kotúč z náboja kolesa.
       b. Vonkajšie upevnenie: uvoľnite maticu, ktorá drží ložisko kolesa a odstráňte náboj s kotúčom. Odmontujte   

     kotúč z náboja.
5. Nový kotúč vyčistite pomocou rozpúšťadla, napr. technického benzínu, alebo liehu. Ak je kotúč nalakovaný krycím 

náterom tento nieje potrebné odstrániť.
6. Kotúč nesmie byť znečistený olejom, prípadne tukom, pretože by sa dostal na trecí materiál brzdových doštičiek a znížil 

by ich účinnosť.
7. Dôkladne očistite náboj kolesa, na ktorý bude inštalovaný kotúč. Odstráňte všetku koróziu a ostatné nečistoty. 
8. Skontrolujte, či povrch náboja nie je  poškodený, alebo deformovaný.
9. Skontrolujte, či vôľa ložiska neprekračuje toleranciu a či sa ložisko voľne otáča.
10. Namontujte kotúč na náboj. V prípade vonkajšieho upevnenia nasaďte brzdový kotúč späť na náboj a utiahnite  maticu 

tak, aby vôľa ložiska bola optimálna.
11. Ako náhle je kotúč namontovaný, použite číselníkový odchýlkomer (upevnený na závese kolesa) pre odmeranie  

hádzavosti v mieste najväčšieho priemeru brzdovej plochy kotúča. 
12. Hádzavosť kotúča nesmie prekročiť 0,10 mm*. Ak je hádzavosť väčšia, pootočte kotúč na náboji (pokiaľ to konštrukcia 

náboja a kotúča dovoľuje),  alebo namontujte druhý kotúč zo sady. Meranie hádzavosti je veľmi dôležitou operáciou! Ak 
by bola hádzavosť príliš veľká, objavilo by sa po prejdení niekoľko tisíc km nepravidelné opotrebovanie kotúča.  Toto 
opotrebovanie vzniká mimo brzdenia za jazdy a to slabým trením  kotúča o doštičku časom sa objavia vibrácie brzdového
pedálu spôsobené nerovnakou hrúbkou kotúča. 

13. Ak je prekročená maximálna povolená hádzavosť  kotúča, skontrolujte hádzavosť samotného náboja. 
        !! Hádzavosť na vonkajšom priemere kotúča je oproti hádzavosti náboja dvojnásobná!!

14. Namontujte naspäť brzdový strmeň. Plávajúci strmeň sa musí ľahko a plynule pohybovať po vodidlách. 
Piest sa musí pohybovať voľne. Prachovky musia byť nepoškodené. 

15. Namontujte brzdové doštičky. Doštičky musia byť v strmeni voľné, ale nesmie sa kolísať.  Skontrolujte a namontujte 
pružiny ako aj ostatné príslušenstvo priložené v sade. Na konzerváciu možno použiť  len doporučené prípravky 
odolávajúce vysokej teplote, tlaku a účinkom soli  a kyselín.

16. Skontrolujte stav diskov a pneumatík. Nesprávne nastavená geometria zásadným spôsobom ovplyvňuje 
rovnomernosť brzdového účinku na náprave  ( vybočenie zo smeru ). 

!! Montáž odporúčame prevádzať v odbornom servise!!

Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť doklad o odbornej montáži, doklad o zakúpení,
potvrdený záručný list.

ZÁRUČNÝ LIST
Názov tovaru:

Objednávacie  číslo:

Použite na:(Typ vozidla, rok výroby, model, motor)

VIN vozidla:

Dátum montáže: Stav tachometra:

Dátum demontáže: Stav tachometra:

Názov predajcu:       

Dátum predaja:

Servis:


