
1) pøed montáží vaèkového høídele (zvláštì 
do pùvodní hlavy) je nutné provést kontrolu 
rovinnosti hlavy válcù. Zejména dbát na souosost 
jednotlivých uložení vaèkového høídele. Pøi 
uložení  a dotažení vaèky do hlavy válcù, která 
nemá uložení v ose,  je  víceménì  jisté, že se                
objeví   komplikace. Viz. obrázek.

2) Provést kontrolu axiální a radiální vùle 
vaèkového høídele, která musí odpovídat 
hodnotám stanoveným výrobcem motoru. Axiální 
vùli zmìøit napø. pomocí úchylkomìru. Radiální 
vùli je nutné zmìøit ve všech uloženích  napø. 
pomocí plastické hmoty (mìrky lze objednat pod 
obj. è. 50009880). Viz. obrázek.

Po dotažení na požadovaný moment by 
mìla vaèka pøi otáèení klást pøimìøený a 
stejnomìrný odpor. Mìøení provádìjte dle 
postupu stanoveného výrobcem motoru.
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Pøi demontáži i montáži vaèkového høídele je nezbytné vždy postupovat pøesnì dle 
instrukcí výrobce na daný typ motoru (napø. dle postupu uvedeného v dílenské 
pøíruèce). Pøedevším nelze opomenout (dle daného typu motoru):

1) oznaèit nosièe vahadel, aby nedošlo k 
jejich zámìnì

2) dbát na pøesný postup uvolòování a 
následného dotahování šroubù nosièù vahadel 
(šroub A) pøedepsaným momentem. Šrouby pøed 
montáží zajistit, aby nedošlo k jejich zámìnì. 
Provést kontrolu montážních otvorù pro šrouby a 
pøípadnì z nich odstranit zbytky oleje a neèistot.

3) dodržet pøedepsaný postup demontáže a 
následné montáže vík ložisek, aby nedošlo k jejich 
zámìnì oproti pùvodnímu stavu. Provést kontrolu 
šroubù vík ložisek (šroub B)  na rovinnost, 
pøípadnì je vymìnit.

4) provést kontrolu všech komponentù, které 
jsou v pøímé souvislosti s vaèkovým høídelem.

5) Pokud dojde ke zjištìní, že motorový olej 
obsahuje vìtší množství kovových èástic, je nutné 
provést dùsledné vyèištìní pøívodu oleje a provést 
výmìnu nejen oleje a olejového filtru, ale i 
chladièe oleje. Provést kontrolu tlaku oleje dle 
postupu výrobce motoru vozu.

DEMONTÁŽ MONTÁŽ
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3) Pøi montáži ložisek vyèistit jejich dosedací 
plochy v hlavì válcù a vík ložisek.
4) Pøi montáži potøít olejem pracovní plochy 
ložiskových pánví a vaèky.
5) dodržet nastavení vaèky pøi montáži.
6) provést kontrolu, pøípadnì seøízení 
jednotek èerpadlo / tryska
7) Dotáhnout šroub náboje vaèky 
stanoveným momentem a dbát na èistotu závitu. 
Doporuèujeme tento šroub vždy vymìnit.
!!! Pokud bude nìkterý z uvedených bodù 
opomenut nebo nebude proveden, hrozí 
poškození jak vaèky, tak i ostatních dílù motoru.
!!! Pøi pøípadné reklamaci vaèky je nutné 
prokazatelnì doložit hodnoty mìøení bodu 1 a 2 
tohoto montážního návodu. Pokud nebudou k 
dispozici, je nutné dodat hlavu válcù k její 
kontrole.

MONTÁŽ - pokraèování UKÁZKY ZÁVAD
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POZNÁMKA:

NESTARTOVAT. 

Vždy používejte 
motorový olej  pøedepsané specifikace.

Po dokonèení montáže hydraulických zdvihátek je 
nutné nechat motor po dobu 30 minut v klidu a 

Je to z toho dùvodu, že se 
jednotlivé prvky hydraulického vyrovnání musí 
"usadit". Po provedení všech prací na ventilovém 
rozvodu je nutné opatrnì otoèit motor o dvì 
otáèky pro kontrolu, že nedojde po nastartování 
ke kolizi žádného ventilu s pístem. 

výrobcem

2,5PD - specifické požadavky

PRASKLÁ VAÈKA

ZADØENÁ VAÈKA

- klasická pøíèina prasknutí vaèky je její instalace 
do vyoseného uložení, kdy se vaèka nemùže volnì 
otáèet a  praskne.

- ukázka zadøení vaèky, zpùsobeného instalací do 
vyoseného uložení. Vaèka se nemùže otáèet a 
zadøe se, pøípadnì praskne.

- olej a neèistoty v místì  vnìjšího uložení ložisek 
vaèky zmenší radiální vùli vaèky a vedou k 
následnému pøidírání. Doporuèujeme plochy pro 
usazení ložisek a zadní stranu pánví pøed montáží 
vyèistit vhodným odmaštovacím prostøedkem.

* pøi montáži vaèky nastavit písty témìø 
rovnomìrnì pod horní úvrat. Nesmí být stlaèen 
žádný ventil.
* dbát na správné usazení zámkù pánví 
kluzných ložisek ve víku ložiska a hlavy válce.
* bezpodmíneènì  dodržet postup 
demontáže a montáže hnacího kola vaèky dle 
pokynù výrobce motoru: provést kontrolu ozubení 
na poškození a pøípadné vùle, zejména pøed 
zpìtnou montáží vaèkového høídele správnì  
usadit podložku na høídeli / naolejovat ozubení 
kola vaèkového høídele po celé ploše /  správnì  
usadit kolo dle oznaèení / použít nový upevòovací 
šroub.  
* pøi montáži a demontáži vaèky 
doporuèujeme použít pøípravky pøedepsané 
výrobcem motoru.
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