
BPW:s program för lätta släpvagnar

SERVICEFÖRESKRIFTER OCH INSTRUKTIONSBOK
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Serviceföreskrifter 

Specifikation för axlar och bromsar

Reservdelsanskaffning:
Vid reservdelsbehov hjälper axel� och 
chassiedelarnas artikelnummer och 
typnummer BPW�återförsäljare och 
verkstäder att snabbt hitta passande
reservdel. Därför rekommenderar vi Er 
att skriva in uppgifterna som finns på 
typskyltarna respektive de inpräglade
typuppgifterna i tabellen nedanför, så att
dessa finns tillhands vid behov. Typskyltar
respektive präglingar finns på axelröret
respektive på påskjutsbromsen och 
kulkopplingen.  

Tillverkare av släpvagnen Typ av släpvagn

Fabriksnummer

1 Tillåten axellast (vid tandemaxlar 
axellast fram / bak)

fram kg

bak kg

2 Artikelnummer för axlarna (vid 
tandemaxlar fram / bak)

fram

bak

3 Typbeteckning för axlarna (vid 
tandemaxlar fram / bak)

fram

bak

4 Typ av hjulbroms

5 Typ av draganordning / påskjutsbroms

6 Detaljnummer

7 Tillåtet kultryck kg

Typ resp. fabrikat av kulkoppling

Chassinummer

Tillåten totalvikt kg

Tillåten last
Differens mellan fordonets tjänstevikt och 
tillåten totalvikt kg

BPW BERGISCHE ACHSEN KG D-51674 Wiehl Germany

48.25.581.022

ZAF 1,35-1
1350
100

kg
kg

1299

Zugeinrichtung
Ausf. Ausf.

F

e1 00-0774 Dc12,26 E S100

100
21.2.4.1.0.0040

0700-1350 kg
kg

PAVSR 1,3 MX

03395
Auflaufeinrichtung

zul. Ges. Gew.
des Anhängers

zul. Stützlast

Prüfzeichen

94/20

71/320

20
99

1

09
18

1

Freitragende Länge abhängig vom zul. Gesamtgewicht des Anhängers nach besonderer Angabe.

BPW BERGISCHE ACHSEN KG
46.27.379.916

SCB 1505

D-51674 Wiehl Germany

S 2005-7 RASK
03471

stat. kg km/h1500 130
zul. Achslast
perm. axle capacity
charge adm.
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Serviceföreskrifter
Nedanstående installations�, drifts� och serviceföreskrifter gäller för BPW gummi�
fjäderaxlar, ståltorsionsaxlar, påskjutsbromsar och chassi. De utgör en del av 
garantivillkoren. De tillämpliga driftsföreskrifterna från fordonstillverkaren resp. från 
andra tillverkare av fordonsdelar skall beaktas.

För att upprätthålla fordonets drifts� och trafiksäkerhet skall servicearbeten genomföras 
enligt de föreslagna intervallen.

Åtgärdandet av konstaterade brister eller utbyte av slitna delar skall överlåtas till en 
fackverkstad, såvida inte fordonsägaren förfogar över nödvändig teknisk kunskap och
utrustning.

Vid montering av reservdelar rekommenderas uttryckligen att endast 
använda original BPW�delar. De av BPW godkända reservdelarna 
genomgår ständigt särskilda kontroller, vilket också innebär att BPW har
produktansvaret.
BPW kan inte bedöma om varje enskild främmande produkt utan 
säkerhetsrisk kan insättas i BPW�produkter; detta gäller också om 
en auktoriserad provningsorganisation har godkänt produkten.
Vid användning av andra reservdelar än original BPW�delar upphör 
garantin att gälla.

Upplaga oktober 2006 
Ersätter serviceföreskrifterna BPW�W�PKW � 04/1
Förbehåll för ändringar. Gamla serviceföreskrifter upphör att gälla.
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Servicebok

Allmänt

Överbelasta aldrig axlar, bromsar och chassi! 
• Lasta aldrig så mycket att den tillåtna totalvikten överskrids.

• Utsätt inte släpvagnen för extraordinära påkänningar, oförståndigt eller omilt körsätt 
eller felaktig behandling. Slag� och stötpåkänningar på axlarna skall undvikas. 
Hastigheten skall anpassas till körbanans beskaffenhet och släpvagnens last. 
Detta gäller särskilt vid körning genom kurvor.

• Fördela lasten jämnt. Ert fordon går lugnare och säkrare om lasten stuvas så lågt 
som möjligt över axeln (optimal väghållning, bästa bromsverkan).

• Överbelasta inte genom användning av skeva hjul eller obalanserade däck.

• Vid längre utförbackar; t.ex. vid körning i berg, skall bromsarna skyddas mot 
överhettning genom pauser i körningen.

• Utnyttja alltid det maximalt möjliga kultrycket. Se i respektive fordons 
registreringsbevis avseende tillåtet kultryck. Det lägsta värdet gäller.

Använd domkraft endast i de av fordonstillverkaren avsedda positionerna. 
Observera: Se till att underlaget är stabilt (tipp� eller klämrisk)!
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Instruktioner, som föraren också skall iaktta:

� Före varje körning �
kontrollera

• däckens lufttryck och kondition, för information se sid   eller kontakta er

• att hjulen är korrekt åtdragna

• ljus� och bromssystemets funktion.

• dra upp och lås stödhjulet. Stödhjulet skall alltid stå parallellt med körriktningen.

• Kontrollera kopplingen. Kulkopplingen måste omsluta dragkulan helt och hållet. 
Kontrollera att påskjutsbromsen sitter väl fast i dragfordonets dragkula.

• Fäst katastrofwiren i fordonet.

• Lossa handbromsen.

• På höjdjusterbar dragstång kontrolleras att ledbultarna sitter ordentligt fast.

� Vid ett nytt släpfordon �
Efter första körningen med last

• Kontrollera med momentnyckel att hjulskruvarna sitter fast. Se sidan 14.
Detsamma gäller efter varje hjulbyte.

• Kontrollera bromssystemet efter maximalt 500 km och justera systemet vid behov.

• På husvagnschassi: Kontrollera åtdragningsmomentet för bultförbanden. 
Se sidorna 21 och 22.

Vi önskar en trevlig resa!

släpvagnsåterförsäljare eller sök däckstryck på www.fordonsmateriel.se
9.
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Servicebok

Handhavande (skötsel)

På- och avkoppling
Anvisning: Kulkopplingens handtag och handbromsspaken får inte användas som 
rangeringshjälp. Risk föreligger att de inre komponenterna skadas!

Släpvagnskopplingen (kulkopplingen) i ert BPW�chassi är typgodkänd.
Det maximala kultrycket får inte överskridas.
Sätt vid tillkoppling stödhjulet på marken. Backa dragfordonet mot släpvagnen resp. 
(vid liten släpvagn) rangera släpvagnen till kopplingspunkten.

Påkoppling:
Öppna kulkopplingen. Dra härvid handtaget
H i pilens riktning kraftigt uppåt. Sätt den
öppnade kopplingen på dragfordonets
dragkula och släpp handtaget. 
Handtaget måste av sig själv glida tillbaka
till sin utgångsposition. Stängning och
låsning sker automatiskt. Observera 
läge “+” (fig.). Anslut katastrofwire och
elkontakten på dragfordonet. Skruva upp
stödhjulet helt och lås det genom fast�
klämning. Lossa handbromsen före körning.

Visuell kontroll: dragkulan får inte synas 
i tillkopplat tillstånd.

Avkoppling:
Skruva ner stödhjulet. Lossa katastrofwiren
och elkontakten. 
Tryck på handbromsens manöverknapp
om sådan finns och dra handbromsen
med 600 N (60 kg) uppåt bakåt. 
Dra handtaget H på kulkopplingen 
i pilens riktning kraftigt uppåt. Lyft av
kopplingen från dragfordonets dragkula.
Säkra dessutom släpvagnen med 
stoppklossar.

Kulkoppling “Berndes”
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Handhavande (skötsel)

På- och avkoppling
Anvisning: Kulkopplingens handtag och handbromsspaken får inte användas som 
rangeringshjälp. Risk föreligger att de inre komponenterna skadas!
Släpvagnskopplingen (kulkopplingen) i ert BPW�chassi är typgodkänd.
Det maximala kultrycket får inte överskridas.
Sätt vid tillkoppling stödhjulet på marken. Backa dragfordonet mot släpvagnen resp. 
(vid liten släpvagn) rangera släpvagnen till kopplingspunkten.

Påkoppling:
Sätt den öppnade kulkopplingen på 
dragkulan och tryck den nedåt tills 
manöverarmen ligger vågrätt i förhållande 
till kulkopplingen.
Anslut katastrofwire och elkontakten i 
dragfordonet. 
Skruva upp stödhjulet helt och lås det
genom fastklämning. Lossa handbromsen
före körning.

Visuell kontroll: dragkulan får inte synas 
i påkopplat tillstånd.

Avkoppling:
Skruva ner stödhjulet. Lossa katastrofwiren
och elkontakten. 
Tryck på handbromsens manöverknapp
om sådan finns och dra handbromsen
med 600 N (60 kg) uppåt bakåt. 
Öppna kulkopplingen genom att svänga
manöverspaken i körriktningen 
och lyft av den från dragkulan.
Säkra dessutom släpvagnen med 
stoppklossar.

Kulkoppling “Winterhoff”
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Servicebok

Handhavande (skötsel)

På- och avkoppling
Anvisning: Kulkopplingens handtag och handbromsspaken får inte användas som 
rangeringshjälp. Risk föreligger att de inre komponenterna skadas!
Släpvagnskopplingen (säkerhetskopplingen) i ert BPW�chassi är typgodkänd.
Det maximala kultrycket får inte överskridas.
Sätt vid tillkoppling stödhjulet på marken. Backa dragfordonet mot släpvagnen resp. 
(vid liten släpvagn) rangera släpvagnen till kopplingspunkten.

Säkerhetskopplingen stängd,
stabilisering urkopplad

Säkerhetskopplingen stängd,
stabilisering aktiverad

Avkopplingsläge

öppet

Dragkulan måste vara fri från
smuts, färg, olja och fett.

Påkoppling:
Den öppnade säkerhetskopplingen sätts på dragfordonets
dragkula smuts� och fettfri. Vid ett samtidigt tryck nedåt
– i allmänhet är kultrycket tillräckligt – stängs och låses
säkerhetskopplingen automatiskt.
Stabiliseringsfunktionen aktiveras genom att handtaget
trycks ner. Därvid spänns fjäderelementet så att friktions�
beläggen pressas mot dragkulan. Anslut katastrofwire
och elkontakten på dragfordonet. 
Skruva upp stödhjulet helt och kläm fast det. 
Lossa handbromsen före körning. 

Visuell kontroll: dragkulan får inte synas i påkopplat
tillstånd.
Under körning kan ljud uppkomma genom friktionen
mellan beläggen och kopplingskulan, som dock saknar
betydelse för säkerhetskopplingen funktion.

Avkoppling:
Skruva ner stödhjulet. 
Lossa katastrofwiren och
elkontakten. 
Tryck på handbromsens
manöverknapp om sådan
finns och dra handbromsen
med 600 N (60 kg) uppåt
bakåt. Lyft handtaget 
uppåt�framåt till öppet läge. 
Lyft av vagnen genom att
ytterligare skruva ut stödhjulet
samtidigt som handtaget lyfts.
Säkra dessutom släpvagnen
med stoppklossar.

Säkerhetskoppling WS 3000 D “Winterhoff”

9
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Servicebok

Handhavande (skötsel)

På- och avkoppling
Anvisning: Kulkopplingens handtag och handbromsspaken får inte användas som 
rangeringshjälp. Risk föreligger att de inre komponenterna skadas!
Släpvagnskopplingen (säkerhetskopplingen) i ert BPW�chassi är typgodkänd.
Det maximala kultrycket får inte överskridas.
Sätt vid tillkoppling stödhjulet på marken. Backa dragfordonet mot släpvagnen resp. 
(vid liten släpvagn) rangera släpvagnen till kopplingspunkten.

Säkerhetskopplingen stängd,
stabilisering urkopplad

Säkerhetskopplingen stängd,
stabilisering aktiverad

Avkopplingsläge

öppet

Dragkulan måste vara fri från
smuts, färg, olja och fett.

Påkoppling:
Den öppnade säkerhetskopplingen sätts på dragfordonets
dragkula smuts� och fettfri. Vid ett samtidigt tryck nedåt
– i allmänhet är kultrycket tillräckligt – stängs och låses
säkerhetskopplingen automatiskt.
Stabiliseringsfunktionen aktiveras genom att handtaget
trycks ner. Därvid spänns fjäderelementet så att friktions�
beläggen pressas mot dragkulan. Anslut katastrofwire
och elkontakten på dragfordonet. 
Skruva upp stödhjulet helt och kläm fast det. 
Lossa handbromsen före körning. 

Visuell kontroll: dragkulan får inte synas i påkopplat
tillstånd.
Under körning kan ljud uppkomma genom friktionen
mellan beläggen och kopplingskulan, som dock saknar
betydelse för säkerhetskopplingen funktion.

Avkoppling:
Skruva ner stödhjulet. 
Lossa katastrofwiren och
elkontakten. 
Tryck på handbromsens
manöverknapp om sådan
finns och dra handbromsen
med 600 N (60 kg) uppåt
bakåt. Lyft handtaget 
uppåt�framåt till öppet läge. 
Lyft av vagnen genom att
ytterligare skruva ut stödhjulet
samtidigt som handtaget lyfts.
Säkra dessutom släpvagnen
med stoppklossar.

Säkerhetskoppling WS 3000 D “Winterhoff”

9

För att minska däckslitage bör lufttrycket vara (vid totalvikt): 

Däckdimension Lastindex (Load) Rek lufttryck (kPa)
195/55 R10 C 98 625 
20,5/80 – 10 98 625 
145 R13 74 300 
145/80 R13 RF 78 340 
155 R13 78 300 
155/80 R13 RF 84 300 
155 R13 C6 85 350 
155 R13 C8 90 450 
165 R13 82 300 
175 R13 86 300 
175/70 R13 82 300 
175 R13 C8 97 450 
185/65 R14 RF 93 340 
185/65 R14 86 300 
175/70 R14 84 300 
195/70 R14 91 300 
185/R14 91 300 
185 R14 C8 102 450 
195 R14 C8 106 450 
205 R14 C8 109 450 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Sid 8-9 montage_CS3_PC.indd   3 2010-02-08   11:01:48



10

BPW gummifjäderaxlar / ståltorsionsaxlar

Smörj- och underhållsarbeten
Utförlig beskrivning på sidorna 12 � 21

Smörjning
Servicearbeten

Smörjning

1 Smörjning av pendelarmslagringen på 
ståltorsionsaxel 

2 Byte av fett i hjullagerna (bortfaller vid 1)

kompaktlagring)

Servicearbeten

1 Kontrollera att hjulskruvarna är ordentligt 
dragna

2 Kontrollera hjulbromsarna, justera
vid behov

3 Justera bromssystemet (hjulbromsar och
bromsstag)

4 Kontrollera bromsbeläggens tjocklek 

Kontrollera bromstrummans innerdiameter

5 Kontrollera hjullagerspelet, ställ in vid behov

Kompaktlagring

Konventionell lagring

6 Kontrollera att navkapslarna sitter fast

– Kontrollera däcken avseende ojämnt slitage

7 Kontrollera bultförbanden i chassidelarna
(vid husvagnar)

1) Gäller båttrailrar efter varje nersänkning i vatten. Gäller ej vattentäta nav/lager 
(navkapseln märkt "Waterproof").
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Smörjarbeten 

1 SSmmöörrjjnniinngg  aavv  ppeennddeellaarrmmssllaaggrriinnggeenn  ppåå  
ssttåållttoorrssiioonnssaaxxeell
– varje 2000 � 3000 kilometer eller årligen –

Tryck fett i smörjnipplarna.
Fettmängd cirka 20 g per smörjställe.

2 Byte av fett i hjullagerna 
(gäller ej kompaktlagring)
– varje 5000 km eller årligen –
Gäller båttrailrar efter varje nersänkning 
i vatten. Gäller ej vattentäta nav/lager 
(navkapseln märkt "Waterproof").

Lagring med koniska rullager och
spårkullager
Lagringen med koniska rullager känns igen
på kapselns koniska form och centrerings�
flänsen på hjulets anliggningsyta.

Ta av hjul och trumnav. 
Märk de demonterade hjulnaven så att 
de inte förväxlas vid monteringen.
Rengör trumnaven grundligt på in� och
utsidan. Avlägsna gammalt fett fullständigt.
Rengör koniska rullager och packningar
grundligt (dieselolja) samt kontrollera om
de kan återanvändas.
Tryck in BPW special långtidsfett 
ECO�Li 91 i det fria utrymmet mellan de
koniska rullarna och hållaren. Bestryk 
lagerytterringen i navet med fett.
Fyll hjulkapseln till ca ¾ med fett.
Montera trumnaven, justera 
hjullagerspelet och slå in navkapslarna
(lagerinställning se sida 19).

12
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Kompaktlagring 
Kompaktlagringen är underhållsfri genom
livstidssmörjning och är dimensionerad
för en lång livslängd.
Därför erfordras inte fettbyte eller 
eftersmörjning.
Kompaktlagringen känns igen på 
navkapselns cylindriska form.

13

Servicearbeten 
BPW rekommenderar att låta
nedanstående servicearbeten 1  � 7
utföras av fackverkstad.

1 KKoonnttrroolllleerraa  aatttt  hhjjuullsskkrruuvvaarrnnaa  äärr  
oorrddeennttlliiggtt  ååttddrraaggnnaa
– efter första körningen med last, likaså 

efter varje hjulbyte –

Dra fast hjulmuttrarna korsvis med 
en momentnyckel till det föreskrivna
åtdragningsmomentet för hjulskruvar 8.8
enligt tabell.

Åtdragningsmoment för hjulskruvar på
stålfälgar

Nyckelvidd
(mm)

Gänga Åtdragnings�
moment

17 (19) M 12 x 1,5 80 � 100 Nm

19 M 14 x 1,5 110 � 120 Nm

24 M 18 x 1,5 270 � 280 Nm

4 hjulskruvar 5 hjulskruvar

Ordningsföljd vid åtdragning 
av hjulskruvar

Åtdragningsmoment för hjulskruvar på 
aluminiumfälgar

Nyckelvidd
(mm)

Gänga Åtdragnings�
moment

17 M 12 x 1,5 120 � 130 Nm

Eventuellt högre åtdragningsmoment från 
respektive fälgtillverkare skall beaktas!
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BPW gummifjäderaxlar / ståltorsionsaxlar

2 KKoonnttrroolllleerraa  bbrroommsseennss  ppååsskkjjuuttssvväägg,,  ssttäällll  
iinn  vviidd  bbeehhoovv
– efter första körning med last, därefter 

varje 2000 � 3000 kilometer –

Kontrollen sker som visuell kontroll av
påskjutsbromsens påskjutsväg.
Så snart denna vid en provbromsning
uppgår till mer än 50 mm, skall 
bromssystemet justeras.

x

A A

B

D

Utförande 1 Utförande 2

3 JJuusstteerriinngg  aavv  ppååsskkjjuuttssbbrroommssssyysstteemmeett

Hjulbroms
S 1704�7, S 2005�7, S 2035�7, S 2304�7,
S 2504�7, S 3006�7
– varje 2000 � 3000 körda kilometer eller 

årligen –

Palla upp vagnen så att hjulen går fritt från
marken.

Fäll handbromsspaken framåt så långt som
möjligt.

Lossa bromsstaget så att detta blir spän�
ningslöst.

OBS!
Blockera backautomatiken genom att en 
4 mm sprint eller borr (A) sticks in i varje
bromssköld i därför avsett hål. Sprintar ska
vara monterade i samtliga bromssköldar
under hela justeringsförfarandet.

Stick in en skruvmejsel (B) genom broms�
skölden och justera på tandhjulet (C), eller
justera på den yttre justerskruven NV 8 (D),
tills hjulet blockeras (bild 2 och 3).
OBS! Under justeringen måste hjulet alltid
roteras i färdriktningen.
Justera sedan tillbaka bromsarna tills
hjulet åter kan roteras lätt.

Utförande 1 Utförande 2

1

2

3
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Justera upp bromsstaget till “glappfritt
spel” (X) mellan anliggningspunkten på
påskjutsbromsens hävarm och tryck�
stången (bild 4).

Drag i handbromsspaken ett par gånger
och kontrollera sedan spelet igen mellan
bromshävarmen och tryckstången. Vid
behov justera bromsstaget.

Vid åtdragen handbroms kontrollera även
att utjämningsoken är vinkelräta mot
bromsstaget (bild 5). Vid behov justera
utjämningsoken. Lås kontermuttrama på
bromsstaget.

Kontrollera att bromsstaget är korrekt
upphängt i chassit. Ska ha samma 
höjdläge lossat som åtdraget.

Kontrollera att hjulbromsarna löper fritt
och avlägsna sedan sprintarna (A) ur
bromssköldarna (bild 2).

90°

X

5

4
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BPW gummifjäderaxlar / ståltorsionsaxlar

Bromsstagen
Sänk ner släpvagnen och ställ den körklar
på hjulen. Se till att släpvagnen inte
kommer i rullning. Justera med vantskruven
1  eller utjämningsoket så att bromsstaget
är utan dragbelastning. Alla utjämningsok
måste stå i rät vinkel till bromsstaget.
Dra åt alla kontramuttrar på bromsstaget.
Anvisning: En handbromsspak med för
stor rörelse eller en dåligt fungerande
handbroms kan tyda på slitage i 
hjulbromsen eller ett dåligt justerat 
bromssystem.

Inställning av bromsstaget
Säkerställ att hjulbromsen är inställd
korrekt och enligt tillhörande BPW 
montageinstruktion. 
Ställ handbromsspaken (1) i lossat läge.
Dra ut tryckstången framåt/utåt (2) i
påskjutsbromsen fram till anslaget.
Montera bromswiren.
Justera så att bromsstagets och wirarnas
gängor är inskruvade lika långt på alla
ställen. 
Utjämningsoken måste vara riktade
vinkelrätt mot bromsstaget.

Kontramuttrar

Bromsstag
Utjämningsok

Gaffelbult

Gaffelbult

V (4)antskruv
Kontra (3)mutter

Kontra (3)mutter

Bromswire � enkelaxel
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Kontramuttrar
Kontramuttrar

Bromsstag
Utjämningsok

Utjämningsok Utjämningsok

GaffelbultV (4)antskruv V (4)antskruv
Kontra (3)mutter

Dra åt justermuttern (3) (beroende på
utförande) eller vantskruven (4) tills 
wirarna är spända.
Dra åt handbromsspaken flera gånger
med handkraft, 200 N till 300 N, och ställ
den åter i lossat läge (1).
Dra åt justermuttern (3) (beroende på
utförande) eller vantskruven (4) tills 
wirarna är lätt spända.
Observera:
Hjulbromsarna får dock inte ligga emot
trummorna
I detta läge är det viktigt att kontrollera att
bromsstagen är avlastade via vantskruven
eller utjämningsoken.
Dra ordentligt åt alla kontramuttrar i
bromssystemet och kontrollera än en
gång att de är korrekt åtdragna. 
Åtdragningsmoment för kontramuttrar:
Gänga/åtdragningsmoment M ± 10% (Nm)

M 8 M = 12 Nm
M 10 M = 24 Nm
M 12 M = 40 Nm

Observera:
Dra åt kontramuttrarna och se till att
bromsstaget inte roterar!

Bromsstag tandemaxel
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BPW gummifjäderaxlar / ståltorsionsaxlar

4 KKoonnttrroollll  aavv  bbrroommssbbeellääggggeennss  ttjjoocckklleekk
– var 2000 � 3000 kilometer eller årligen –

Bromsbeläggens slitage är beroende av
körsättet. Den som kör skonsamt, sparar
bromsbelägg och däck. Ta bort pluggarna
(1) från bromsskölden och kontrollera
båda bromsbackarna i varje hjul. Så snart
ett bromsbelägg är nerslitet  till 2 mm,
måste bromsbacken bytas. 
Observera: Vid ett byte måste alla
bromsbelägg per axel bytas ut satsvis.
Detta för att säkerställa en jämn 
bromsverkan. 
Slappa eller sträckta returfjädrar, vars
lindningar inte längre ligger emot varan�
dra, skall också bytas ut.

KKoonnttrroollll  aavv  bbrroommssttrruummmmaannss  
iinnnneerrddiiaammeetteerr
– varje 10000 kilometer eller efter 2 år –

En kontroll av innerdiametern kan endast
ske med demonterade bromstrummor. 
Slitagegränsen för bromstrummorna
ligger vid en förslitning av trumtjockleken
med 0,5 mm. Bromstrumman måste
bytas ut vid följande innerdiametrar:

Hjulbroms max. invändig diameter 
för bromstrumman

S 1704�7 171 mm
S 2005�7 201 mm
S 2504�7 251 mm
S 3006�7 301 mm
Ett parvis utbyte av bromstrummorna per
axel rekommenderas.

1
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5 KKoonnttrroollll  aavv  hhjjuullllaaggeerrssppeell  oocchh  iinnssttäällllnniinngg  
vviidd  bbeehhoovv

Palla upp fordonet på säkert sätt.
Lossa bromsarna, vrid hjulen för hand och
skaka.
Justera hjullagren vid märkbart spel.

Bänd upp navkapseln. Ta bort saxpinnen i
hjulmuttern och dra åt muttern så mycket
att hjulet lätt bromsas. Vrid då tillbaka
axelmuttern till nästa möjliga saxpinnehål,
max. 30 grader. 
Sätt in saxpinnen och öppna den något.
Kontrollera hjulets gång. Slå in navkåpan.
Observera:
Fettet i hjulkapseln och lagringen får inte
smutsas ned vid dessa arbeten!
Kontrollera fettets konsistens och byt ut
det vid behov.

KKoonnvveennttiioonneellll  llaaggrriinngg  mmeedd  kkoonniisskkaa
rruullllaaggeerr
– första gången efter 500 kilometer,

sedan varje 2000 � 3000 kilometer 
eller årligen –

Lagringen med koniska rullager känns
igen på navkapselns koniska form.



Kompaktlagring
– varje 10000 km eller vartannat år –
Kompaktlagringen känns igen på 
navkapselns cylindriska form.

Kompaktlagringen är underhållsfri genom
livstidssmörjning och är dimensionerad 
för en lång livslängd.
Bromsarna är lättare att komma åt. 
Vid ECO�navsystemet (till tillverkningsår
6/97) kan den kompletta lagringen med
nav enkelt dras av från axeltappen och
åter monteras igen. 
Efter 5 åtdragningar måste en ny axel�
mutter användas! 
Vid axlar från tillverkningsår 6/97 
demonteras först axelmuttern.
Bromstrumman med kompaktlager 
kan nu dras av från axeltappen.
Åtdragningsmoment: 
Lagerdiameter 34 mm

NV 32 M = 280 Nm M 24 x 1,5
NV 36 M = 280 Nm M 24 x 1,5
för axlar upp till 1350 kg

Lagerdiameter 39 mm
NV 41 M = 330 Nm M 27 x 1,5
för axlar med totalvikt 1500 kg

(ingen lagerinställning)

Vid märkbart lagerspel:
byt ut kompaktlagringen

20
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6 KKoonnttrroolllleerraa  aatttt  nnaavvkkaappssllaarrnnaa  ssiitttteerr  
oorrddeennttlliiggtt  ffaasstt
– varje 2000 � 3000 kilometer eller årligen –

Kontrollera med hjälp av en skruvmejsel
att navkapslarna sitter fast.

21

Låsmutter
M 12 DIN 985

Låsmutter
M 12 DIN 985

Bricka

Bindjärn på dragbalken

Sexkantskruv
M 12x90 DIN 931

Bricka

Hållare till elkontakt

Sexkantskruv
M 12x110 DIN 931

Bricka

Bindjärn på dragbalken

Åtdragningsmoment
Använd inte låsmuttrar mer än 1 gång!

: 92 Nm ± 10%

7 KKoonnttrroolllleerraa  bbuullttfföörrbbaanndd  ii  cchhaassssiiddeellaarr
– efter 500 kilometer, 

sedan varje 5000 kilometer eller årligen –

BPW bultförband i chassidelar

FFöörrsskkrruuvvnniinnggaarr  ppååsskkjjuuttssbbrroommss  //  ddrraaggbbaallkk
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Fästvinkel utvändigt
DragbalkFästvinkel

invändigt

Låsmutter
M 12 DIN 985

Bricka
Sexkantskruv M 12x35 DIN 933

Åtdragningsmoment
Använd inte låsmuttrar mer än 1 gång!

: 92 Nm ± 10%

Rambalk

Axelplåt

Sexkantskruv
M 12x35 DIN 933

Bricka

Låsmutter
M 12 DIN 985

Åtdragningsmoment
Använd inte låsmuttrar mer än 1 gång!

: 92 Nm ± 10%

Bricka 4 mm från
tillverkningsår 06/2005

Sexkantskruv
M 12x35 DIN 933

Bricka

Låsmutter M 12

Dragbalk

Rambalk

Åtdragningsmoment
Använd inte låsmuttrar mer än 1 gång!

: 92 Nm ± 10%

BPW bultförband i chassidelar

FFöörrsskkrruuvvnniinngg  rraammbbaallkk  //  aaxxeellppllåått

FFöörrsskkrruuvvnniinngg  vviinnkkeellppllåått  //  ddrraaggbbaallkk

FFöörrsskkrruuvvnniinngg  ddrraaggbbaallkk  //  rraammbbaallkk
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BPW påskjutsbromsar

Smörj- och underhållsarbeten
Utförlig beskrivning på sidorna 26 � 31

Smörjning
Servicearbeten

Funktionskontroll
1 Kontrollera kulkopplingen

2 Rör på handbromsspaken och iaktta bromsstagen

3 Kontrollera den höjdjusterbara påskjutsbromsen

Smörjning
1 Olja kulkopplingen

2 Tryckstångslagringen i påskjutsbromsens hus

3 Olja hävarmen, resp. smörj med fett

4 Olja rörliga delar som bultar och leder, resp. 
smörj med fett

5 Smörj glidställena på den höjdjusterbara påskjuts� 
bromsen, smörj tänderna med fett, olja in gängade delar

Servicearbeten
1 Kontrollera den höjdjusterbara påskjutsbromsen

2 Kontrollera rörligheten hos tryckstång, 
fjädermagasin, handbromsspak, bromsstagen 
och alla rörliga delar

3 Kontrollera att katastrofwiren inte är skadad

4 Kontrollera av bromswiren på den höjdjusterbara 
påskjutsbromsen inte är skadad

5 Funktionskontroll av påskjutsbromsen

6 Kontrollera tillåtet axialspel (höjdspel)

7 Kontrollera bultförbandet för kulkoppling, 
resp. dragögla
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BPW påskjutsbromsar

1

+ �

Funktionskontroll

1 KKoonnttrroolllleerraa  kkuullkkoopppplliinnggeenn
– före varje körning –

Kontrollera kulkopplingen avseende
slitage och nedsmustning.
Observera slitageindikatorn på kulkopp�
lingen (kör endast i + området).
Kontrollera regelbundet att bultförbandet
(fig. pos 1) är ordentligt fastdraget.

SSääkkeerrhheettsskkoopppplliinngg  ““WWSS  33000000  DD””
Kontroll av stabiliseringsanordningen
Efter tillkoppling och aktivering av 
stabiliseringsanordningen kan slitaget på
friktionsbeläggen kontrolleras. Skylten 
på handtaget visar ett med +/� tecken
markerat triangelformat fält. 
När beläggen slits vandrar pinnen i riktning
mot � tecknet. När pinnen befinner sig vid 
� tecknet är det dags att byta friktionsbeläg�
gen. Säkerhetskopplingen inställs från
fabrik så att det i det avlånga hålet synliga 
bulthuvudet befinner sig bredvid fältet 
med + tecknet.

2 RRöörr  ppåå  hhaannddbbrroommssssppaakkeenn  oocchh  iiaakkttttaa  
bbrroommssssttaaggeenn
– före varje körning –

3 KKoonnttrroolllleerraa  ddeenn  hhööjjddjjuusstteerrbbaarraa  
ppååsskkjjuuttssbbrroommsseenn
– före varje körning –

Kontrollera före varje körning att 
vreden är åtdragna samt att 
påskjutsbromsen är inställd i rätt läge.

På nyaste utförandet består markeringen
av ett grönt (OK) fält och ett rött (STOP)
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Smörjarbeten

1 OOlljjaa  kkuullkkoopppplliinnggeenn
– i regelbundna intervall –
– vid ZAF�2 varje 10000 � 12000 km eller 

årligen –

Olja kulkopplingen i regelbundna intervall
på de angivna punkterna resp. rörliga
delarna.
Fetta in kontaktytan för dragfordonets
släpvagnskula.
Observera:
Vid användning av säkerhetskopplingar
(t.ex. Winterhoff “WS 3000 D”) måste
säkerhetskopplingen – dragkulan vara
smuts, färg, fett� och oljefri!

2 TTrryycckkssttåånnggssllaaggrriinnggeenn  ii  ppååsskkjjuuttss--
bbrroommsseennss  hhuuss
– vid idrifttagandet, sedan varje 

5000 kilometer –
– vid ZAF�2 varje 10000 � 12000 km eller 

årligen –

Smörj smörjnippeln med universalfett.

Kulkoppling Berndes

Kulkoppling Winterhoff
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BPW påskjutsbromsar

3

3

3 HHäävvaarrmm
– vid idrifttagandet, sedan varje 

5000 kilometer –
– vid ZAF�2 varje 10000 � 12000 km eller 

årligen –

Kontrollera rörligheten hos hävarmen.
Smörj smörjnippeln (om sådan finns) på
hävarmen med universalfett tills nytt fett
tränger ut vid lagerställena.
Olja hävarmens lagring, om ingen 
smörjnippel finns.

Utförande ZAF�2
Smörj anliggningsytan mellan 
hävarmen och tryckstångens gavel.
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4 OOlljjaa  rröörrlliiggaa  ddeellaarr  ssoomm  bbuullttaarr  oocchh  lleeddeerr
– vid idrifttagandet, sedan varje 

5000 kilometer –
– vid ZAF�2 varje 10000 � 12000 km eller 

årligen –

Olja resp. fetta in rörliga delar på 
tryckstång, handbromsspak, 
fjädermagasin, hävarm osv.

5 SSmmöörrjj  gglliiddssttäälllleennaa  ppåå  ddeenn  
hhööjjddjjuusstteerrbbaarraa  ppååsskkjjuuttssbbrroommsseenn
– vid idrifttagandet, sedan varje 

5000 kilometer eller årligen –

Olja in gängade delar och fetta in tandade
delar.

29



3

2 KKoonnttrroolllleerraa  rröörrlliigghheetteenn  hhooss  ttrryycckkssttåånngg,,  
hhaannddbbrroommssssppaakk,,  ffjjääddeerrmmaaggaassiinn,,  
hhäävvaarrmm,,  ssttäännggeerr  oocchh  aallllaa  rröörrlliiggaa  ddeellaarr..
– vid idrifttagandet, sedan varje 

5000 kilometer eller årligen –
– vid ZAF�2 varje 10000 � 12000 km eller 

årligen –

Kontrollera alla komponenter avseende
rörlighet och fri rörelse.

3 KKoonnttrroolllleerraa  kkaattaassttrrooffwwiirreenn  aavvsseeeennddee  
sskkaaddoorr
– varje 5000 kilometer eller årligen –
– vid ZAF�2 varje 10000 � 12000 km eller 

årligen –

Servicearbeten
BPW rekommenderar att låta en 
fackverkstad utföra följande 
servicearbeten 1  � 7  .

1 KKoonnttrroolllleerraa  ddeenn  hhööjjddjjuusstteerrbbaarraa  
ppååsskkjjuuttssbbrroommsseenn
– vid idrifttagandet, sedan efter 

500 kilometer, sedan varje 
5000 kilometer eller årligen –

Efter varje justering måste vreden dras 
åt kraftigt och säkras med saxpinnar. 
Åtdragningsmoment: 

M 24 M = 250 � 350 Nm 
M 32 M = 350 � 400 Nm

30
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4 KKoonnttrroolllleerraa  aatttt  bbrroommsswwiirreenn  ppåå  
ddeenn  hhööjjddjjuusstteerrbbaarraa  ppååsskkjjuuttssbbrroommsseenn  
iinnttee  äärr  sskkaaddaadd..
– varje 5000 kilometer eller årligen –
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5 FFuunnkkttiioonnsskkoonnttrroollll  aavv  ppååsskkjjuuttssbbrroommsseenn
– varje 5000 kilometer eller årligen –
– vid ZAF�2 varje 10000 � 12000 km eller 

årligen –

Tryck kulkopplingen mot svängnings�
dämparen. Tryckstången måste av sig
själv gå tillbaka till utgångsläget.

6 KKoonnttrroolllleerraa  ttiillllååtteett  aaxxiiaallssppeell  ((hhööjjddssppeell))
– varje 5000 kilometer eller årligen –
– vid ZAF�2 varje 10000 � 12000 km eller 

årligen –

Kontrollera spelet hos kulkopplingen i
vertikal riktning. Mätt vid kulskålen får 
det uppmätta axialspelet uppgå till 
max. 3 mm. 

7

5

6

7 KKoonnttrroolllleerraa  bbuullttfföörrbbaannddeett  fföörr  
kkuullkkoopppplliinngg,,  rreesspp..  ddrraaggööggllaa
– varje 5000 kilometer eller årligen –

Efter kontroll av åtdragningsmomentet
skall kopplingens funktionsduglighet kontrolle�
ras genom att öppna/stänga den, gäller ej
massiv tryckstång.

Kulkoppling / dragögla Tryckstång, massiv / ej massiv Åtdragningsmoment

Kulkoppling 
med plåthus

Ej massiv utan distanshylsa 45 � 50 Nm
Ej massiv med distanshylsa 
eller massiv

60 � 70 Nm

Kulkoppling 
med gjutet hus

Ej massiv utan distanshylsa 60 � 70 Nm
Ej massiv med distanshylsa 
eller massiv

80 � 90 Nm

Dragögla (DIN, Nato, etc.) Ej massiv 80 � 90 Nm

Kulkoppling WS 3000
Rör 46 � 50 mm

Horisontellt 75 � 80 Nm
Vertikalt 60 � 65 Nm

Rör 51 x 6mm 90 � 100 Nm



Påskjutskraft

Tryckstång (skjutkraft)

Hävarm

Dragkraft

Hjulbroms

Körriktning

Instruktionsbok
BPW påskjutsbromssystem
BPW påskjutsbromssystem består av BPW påskjutsbromsar, hjulbromsar och bromsstag.
BPW hjulbroms “�7” ger en problemfri växling från körning framåt till backning. 
Efter ändring av körriktning är bromssystemet omedelbart åter driftsklart för färd i 
motsatt riktning.

Påskjutsbromsar
BPW påskjutsbromsar är mekaniska anordningar med en svängningsdämpare. Den
genom inbromsningen av dragfordonet alstrade påskjutskraften (skjutkraft) påverkar, efter
övervinning av ett startmotstånd, inpressningen av tryckstången. Med hjälp av hävarmen
ändras skjutkraften till dragkraft, som över bromsstagen påverkar hjulbromsarna.

BPW påskjutsbromsar kan vara resp. bli utrustade med tre olika handbromssystem.
A) Handbromsspak som verkar över död punkt med fjäderkraftsunderstöd (fjädermagasin)
B) Handbromsspak med gasfjäderunderstöd, fjäderunderstödd
C) Handbromsspak med kuggsegment, fjäderunderstödd
Vid alla utföranden skall handbromsspaken dras åt med en manöverkraft av 400 � 600 N 
så långt över den döda punkten som möjligt. Kuggsegmentspaken måste dras till
ändläget.
Vid alla versioner säkerställer fjäderkrafterna en tillräcklig bromskraft, även när 
slaglängden förlängs genom backautomatiken. Det skall beaktas att fordonet vid 
åtdragen handbroms kan rulla tillbaka ca 30 cm innan bromskraften uppnått full effekt.
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Serviceställe Åtgärd

Datum

Bevarat värde genom förebyggande underhåll

Serviceställe Åtgärd

Datum

Serviceställe Åtgärd

Datum

Serviceställe Åtgärd

Datum

Serviceställe Åtgärd

Datum
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