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This technical documentation is provided to you for free by http://zukowka.wordpress.com/ in order for you to be able to maintain your historical 

vehicule on the road. 

We consider it to be both educational and contributing to road-safety.
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FABRYKA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH 
IM. BOLESLAWA BIERUTA . 
W LUBLINIE 

SAMOCHOD DOSTAWCZY 

aia 
INSTRUKCJA OBSLUGI 

Odmiany 

A06B — furgon A13B — pick-up 

A07B — towos A16B — skrzyniowy 
Allb — skrzyniowy 

WYDAWNICTWA PRZEMYSLU MASZYNOWEGO ,,.WEMA” 

WARSZAWA 1989 r.



Opracowanie 

Zaktad Dogwiadczalny Fabryki Samochodéw Ciezarowych 

im. Bolestawa Bieruta 
ul. Metgiewska 7/9, 20-952 Lublin 

tel. 201-41, w. 959 

  
Niniejsza ,Instrukcja” zawiera charakterystyke techniczna, zasady obslugi 

i eksploatacji samechodu. 

  

Odbiorcy: uzytkownicy samochodéw Zuk i pracownicy zaplecza technicznego i 

motoryzacji. 
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1.1, OPIS I CECHY UZY¥YTKOWE 

SAMOCHODU 

Fabryka Samochod4w Ciezarawych im. 

Bolesiawa Bieruta w Lublinie produ- 

kuje samochody dostaweze Zuk w kil- 

ku odmianach (rys. 2.1.+2.5.) rézniace 

sie cechami uzytkowymi nadwozia. Sa- 

mochody Zuk A06B, Al1B i A13B sa 

przeznaczone do przewozenia rdznych 

ladunkow o tacznej masie do 1100 kg, 

natomiast samochody A0Q7B i A16B do 

przewozu towarow i osdéb. Na _ podsta- 

wie samochodu Zuk A06B sa produko- 

wane samochody gasnicze. 

Samochod Zuk doskonale odpowiada 

charakterowi pracy sieci handlu, punk- 

tow uslugowych, brygad monterskich 

i budowlanych. Jest przeznaczony gléw- 

nie do poruszania sie po  drogach 

utwardzonych. Podstawowa odmiang 

jest samochod A13B (rys. 1.1.). 

Fabryka zastrzega sobie prawo wpro- 

wadzania zmian konstrukcyjnych po- 

lepszajqcych jakogé i trwatosé samo- 

chodu. 

1. WIADOMOSCI OGOLNE 

‘dokladnie przestrzega¢ warunkow po- 

‘danych w punkcie 3.16. 

‘ Podezas catego okresu eksploatacji na- 

lezy stosowaé zalecane paliwa, oleje, 

smary 1 ptyny specjalne podane w ta- 

blicy 190.2. 
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Rys. 1.1. 
. ys Samochéd ZUK A13B 

przebiegu 3000 km) nalezy szczegélnie pick-up 

W okresie docierania samochodu (do
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Rys. 1.2. Podwozie samochodu A07B 

1 -- silnmik, 2 - akumulator, 3 -- osiona, I9 -- filtr powietrza, 20 — kolumna kierow- 
4 — praewod wydechnowy, 6 -- zbiornik pa- nicy, #1 — dZzwignia cmiany biegow, 22 — 
liwa, 6 — kolo jezdne, 7 — tylny most, 8 — d@wignia hamulca postolowego, 23 — xzbior- 
rama, 9 -- resor. J0@ —- thumik, 11 -- pom- mk plynu hamulcowego, 24 ~~ wal napedo- 
pa hamulcowa, 12 — filtr oleju. 13 — zde- wy. 25 -- skrzynia Liegow, 26 — sprzegto, 
rzak, 1I¢4 — przekKiadnia kierownicza, 15 — 27 — pedaly sprzegia i hamulca, 28 — kolo 
przednie zawieszenie, 16 -- alternator, 17 -— Za pasowe 
chlodnica silnika, 18 — zbiornik zasilajacy, 

  

   



  
  

eksploatacji moga by¢ osiagniete tylko 

dzieki dokladnej i regularnej obstudze 

technicznej i konserwaciji. 

2. Nowe odmiany samochodow tj. AO0T 

Lux-towos, Al7B — _  izotermiczny i 

Al18B — mikrobus, samochody gaSnicze 

oraz samochody z silnikiem wysoko- 

preznym s4 ujete w oddzielnych ,,Do- 

datkach"” do niniejszej instrukeji, 

1.2. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 

ZESPOLOW 

Kazdy samochod Zuk jest ozn2ezony 

fabrycznie w sposoh utatwiajqcy roz- 

poznanie roku produkcji, seril produk- 

cyjne} podwozia (rys. 1.2.) 1 nadwozia. 

  

  

  

  

    

  

  

        
  

13a. Umieszezenie tablicezki 

Numery te ulatwiaja dobér wlasciwych   
  rc 
  

0      

     
rc 

DOPUSZCZALNA MASA Pantoy Z PRZYCZEPA 
Allowable gross train weight 

        

FABRYKA SAMOCHODOW 
CIEZAROW YC H— LUBLIN 

HOMOLOGACJA _————— 
Homologation Za swrad. Nr 
NUMER IDENT YFIKACYINY ULOOSTI1E 0465895 | 
Identification mumber ULOO6111E 0465895 

DOPUSZCZALNA MASA CALKOWITA } 
Allowable max total weight 2500 k ‘J 

  

  

  

  
DOPUSZC7ALNE O@CIAZENIE OSI PR 
Allowable ‘front osie loca ZEONIE) 
BOPUSZCZALNE OBCIAZENIE OS! TYLNEJ 
Allowable reqraxle load 

tADOWNOSC 
Payioa 

  

       
    

      

Version       (O 

    

   

  

  

    

  

       

samochodu i sa wybite na nastepuja- 

cych zespotach: 

a) tabliczka znamionowa (rys. 1.3.), 

umieszczona na _ podstawie fotela 

kierowcy (rys. 1.4.), 

b) numer podwozia — na prawej po- 

diuznicy ramy, 

ec) numer silnika — na kadlubie po le- 

wej stronie (rys. 1.5.), 

d) numer nadwozia — na helce gor- 

nej kabiny (rys. 1.6.). 

Ponadto na skrzyni biegOw, predkos- 

ciomierzu i przy regulatorze napiecia 

(rys, 1.7., 1.8.) sq zalozone plomby w 

eelu uniemozliwienia ich regulacji 

przez osoby niepowolane, 

  

  

  

  yioad 
ROK PROQUKCII 5 ZNAK KOQNTROL| JAKOSCI 
Production date Inspection mark 

  
  

Rys. 13. Tablictka znamionowa samo- 

chodu A06B 

[ SUL 006 111€0465895 } 
  

Rys. 14. Umieszezenie numeru 
podwoazia



  

  

    

  

            Rys. 1.5. Numer silnika 

  

      Rys. 1.8. Plomba na regulatorze napie- 
cia         

Rys, 1.7. Plomba na predkosciomierzu 

ge VE > Pee bin 7 
Li) 

pe 

_ 
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“SOT 
i 

a 
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; Rys. 1.9. Kluczyki do samochodu 

Rys. 1.6. Numer nadwozia a) do zamka lewych drzwi kabiny, 
b) do wylacznika zaptonu 

  

  
 



  
  

13. ZAMAWIANIE CZESCI 

ZAMIENNYCH 

Sprzedaz detaliczna czesc1 zamiennych 

do samochodu Zuk prowadza_ sklepy 

»pPOLMOZBYTU" na terenie calego 

kraju. 

Przy zakupie czesci oraz sporzadziniu 

zamowien nalezy postugiwaé sie aktu- 

alnym katalogiem czesci zamiennych 

samochodu Zuk i ,,Biuletynami In- 

formacyjnymi” o zmianach, na peodsta- 

wie ktorych nalezy podac: 

— numer fabryczny (katalogowy) czes- 

ci; 

— petng nazwe katalogowa czesci za- 

miennych (uiwzegledniajac okreslenie 

polozenia — lewa, prawa — dla 

czesci symetryeznych); 

— zadana liczbe zaméwionych czeéci; 

— nazwe i rok wydania katalogu, wg 

ktorego dokonuje sie zamodwienia. 

W przypadkach watpliwych (np. brak 

pewnosci co do aktualnosci katalogu, 

weg ktorego dokonuje sie zamdwienia) 

nalezy dodatkowo podaé¢ numer pro- 

dukcyjny podwozia samochodu, do kté- 

rego zamawia sie dang czes¢ zamienng. 

2. CHARAKTERYSTYKA SAMOCHODU 

  

  

  

  

              

Tablica 2.1. 

2.1. Dane ogélne 

Skrzy- «te skrzy- Typ samochodu Furgon Towcos niowy Pick-up niowy 

Odmiana (model) AG6B A0TB AlIB A13B A16B 

- 
2.2 Masy i obciaizenia (kg) 
Masa wilasna!) 1525 1550 1400 1425 1550 
Dopuszczalna tadownosé (z kierowca) 975 950 1100 1075 950 
Masa wiasna przypadajaca na os: 
— przednig 875 840 840 840 860 

— tylng 65 710 560 585 890 
Dopuszczalna masa catkowita 2500 kg 
Dopuszezalne obciazenie osi: 
— przednie} 1100 kg 
-~ tylnej 1400 ke 
 



ed. tablicy 24 

  

  

  

  

  

Parametry A06B AOTB AlIB Al13B A1SB 

Masa wlasna: 

—- kabiny (ok.) — — 280 280 345 

— podwozia (ok.) 935 935 925 935 925 

— nadwozia (ok.) 575 575 — — — 

Silnik ze sprzegtem i skrzyniq biegOw z olejem 238+2 kg 

Sprzegto kpl. 
ok. 28 kg 

Tylny most z hamulcami (komplet) 
84 kg 

Rama (komplet) 
130 kg 

Skrzynia biegéw 
26,5 kg 

Zawieszenie przednie z drazkami kierowniczymi (komplet) 107 kg 

Wal napedowy (dzielony) 
11,6 kg 

Przektadnia kierownicza 
7,5 ke 

Resor tylny 
14,2 kg 

Kolo jezdne 
27,9 Kg 

Akumulator 6SC45TM (z elektrolitem) 13,8 kg 

Akumulator 6SE60TM (z elektrolitem) 
19 kg 

2.3. Wymiary samochodu (mm) 
—~ diugosé catkowita 4330 4330 4400 4330 4450 

—- szerokosé calkowita 1820 1820 1875 1820 1875 

— wysokosé catkowita samochodu nieohciqzonego 2220 2220 2400 2220 2400 

— bez patakéw i opoficzy — 2220 2220 2220 

Wymiary przedzialu tadunkowego: 

— dlugos¢ 
2475 2475 2640 2475 1820 

—- szerokosé 
1620 1620 1750 1620 

— ‘wysolkose 
1460 1460 1425 1460 

— éciany skrzyni ladunkowej 
380 480 380 

— powierzchnia podtogi (m?) 4 4 4,6 4 3,2 

— abjetosé (m4) 
-— powierzchnia tadunkowego 5,73 5,73 6,55 5,73 4,56 

— skrzyni tadunkowej (do wysokoSci Scian) 1,75 1,92 1,21 

Wanios powierzchni tadunkowej (mm) 720 720 1100 720 950 

Rozstaw osi 
2700 mm 

Rozstaw kdl: 
. 

— przednich 
1368 mm 

— tylnych 
1375 mm             

10 
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Parametry A06B ATB A11IB A1IB AléB 

Zwisy (mm): 
— przedni 616 610 610 610 610 

Kat 
— natarcia 44° 44° 44° 44° 44° 
— zejécia 27° 27° 32° 27° 30° 
Przeswity: 
— poprzeczny 210 mm 
— podluzny 290 mm 
  

2.4. Charakterystyka silnika 

Rodzaj spalinowy, czterosuwowy, z zaplonem iskrowym, 
chiodzony ciecza 
  

  

    
  

Polozenie silnika 
Typ 
Liezba i uklad cylindréw 
Srednica cylindra 
Skok tloka 
Pojemnosé skokowa 
Stopieh sprezania 
Cignienie sprezania 
Moc maks. netto (wg PN-78/S-02005) 
Liczba obrot6éw przy mocy maks. 
Maksymalny moment obrotowy (netto) 
Liczba obrot6éw przy maks. momencie obrotowym 
Liczba wolnych obrotow 
Aparat zaplonowy 

Kojelnesé zaplonu 
Kat wyprzedzenia zaptonu przy obrotach biegu jatowego 
Zalecane paliwo 
Kat zwarcia stykoOw przerywacza 
Odstep styk6éw przerywacza   

z przodu samochodu 
S-21 

4, rzedowy, pionowy 
82 mm 
100 mm 
2,12 dm? 
7,5 
1+1,1 MPa 
515 kW + 7% 
4090 obr/min 
147 Nm + 5% 
2500 obr/min 
600...800 obr/min 
typ Zelmot 44—44 z regulatorami odsrodkowyn 
i podciénieniowym oraz recanym  regilato- 
rem oktanowym kata wyprzedzenia zaplonu 
1---2--4-—3 
8 +1 
etylina 86 
65° +4° — 
0,35...0,45 mm (odpowiada ww. katowi)   

il



Parametry 

ed. tablicy 2.1. 

A06B AQiB Al1B Al13B A16B 
  

Jednostkowe zuzycie paliwa (najmniejsze przy peinym otwarciu 
przepustnicy) 
Liczba pierscieni tlokowych: 
— zgarniajacych 
— uszezelniajacych 
Liczba tozysk gtéwnych watu korbowego 
Liczba zawordéw: 
— ssqcych 
— wydechowych 
Luzy zaworowe 
a) przy zimnym silniku (20°C) 

— ssacy 
— wydechowy 

Ukiad smarowania silnika 

Cignienie oleju 
Ukilad chlodzenia silnika 

Uklad zasilania 

Gaznik 
Filtr powietrza 

f 

313 g/kWh 

h
i
e
 

I
b
 
N
b
 

0,20,...0,22 mm 
0,30...0,32 mm 
pod cisnieniem i rozbryzgowy, pompa oleju ze- 
bata, filtr oleju pelnoprzeplywowy, ssak oleju 
w misce oleju 
0,1...0,50 MPa (zaleznie od obrotéw silnika) 
obieg ptynu zamkniety z pompa, zbiornikiem 
zasilajacym i termostatem; chiodnica plynu i 

wentylator 4-lopatkowy (dla tropiku  6-lopat- 
kowy) 
zbiornik paliwa, przewody, pompa paliwa prze- 
ponowa, gainik opadowy 
FOS — Lédz 
suchy, z wymiennym wkladem 

  

  2.5. Zespoly podwozia 
Sprzegio 

Skrzynia biegow 

Przelozenie skrzyni trzybiegowe}: 

I bieg 3,115 
II bieg 1,772   suche, jednotarczowe, naped sprzegia bezpo- 

Srednio od kola zamachowego silnika 
trzybiegowa lub czterobiegowa mechaniczna 
sterowana dZwigniqg biegO6w umieszczanqg w 
podiodze kabiny 

  

iz 

    
 



PaTrametry 

cd. tablicy 2.1. 

AQGB AUTB Al1B A13B Al16B 
  

III biee 1.000 
bieg wsteczny 3.738 

Przetozenie skrzvni ezterobicgowe]: 
I bieg 3,753 

II bieg 2,372 
III bieg 1,482 
IV bieg 1,000 
bieg wsteczny 3,753 

  

  
  

  

Tylny most 

Przekiadnia giowna 

Mechanizm rdéznicowy 
Pélosie 

Wal napedowy 

Rama samochodu 

Zawieszenie przednie: 

Zawieszenie tylne 

Rodzaj napedow 
Kola i ogumienie 
Wymiary obreczy kot 

Ogumienie (pneumatyczne detkowe) 

Cisnienie powietrza w ogumieniu 

Liczba kol 

Mechanizm kierowniczy 
Przelozenie (srednie) przekladni kierowniczej 
Kat skretu kol przednich 
Srednica kota kierownicy 

  

  

napedowy, z dwuczesciowqg zeliwna obudow: 
przekladni giownej 

(stozkowa), kola zebate lukowe o przetozeniu 
4,125 (41 i 8 zebdw) 
stozkowy z dwoma satelitami 
obciazone 

dzielony, z trzema przegubami krzyzakowymi 
i podpora posrednia lub jednolity 
o przekroju prostokatnym 50100 (grubosé bla- 
chy 3 mm) 

niezalezne wahacze trapezowe, sprezyny $rubo- 
we i hydruliczne, amortyzatory 
sztywny most, resory pidrowe, hydrauliczne 
amortyzatory teleskopowe 
4x2 

450EX 16" 
opony radialne 6,50R-16/10PR 
(PN-82/C-94300/050)1) 
kola przednie 0,250 MPa, kola tylne 0,32 MPa 
(250; 325 kPa) 
4 -+ 1 zanasowe 

przekladnia Slimakowa z podwéjnqg rolkqa 
18,2 
maks. 30° 

om 440 mm 
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ed. tablicy 2.1. 
  

Parametry A06B AQiB ALB A13B | Al6B 

  

Uklad hamulcowy 
Hamulec zasadniczy (raboczy) 

Powierzehnia calkowita oktadzin hamulcowych 

Srednica bebnow hamulcowych 
Hamulec postojowy (awaryjny) 

  

2.6. Rodzaj kab’ny 

  

  
14 

2.7. Instalacja elektryczna 

Akumulator 

Alternator 
Regulator napiccia 
Reflektory 

Swiatta sygnalizacyjne 

Rozrusznik 
Lampy swiatel cofania 
Lampa przeciwmytowa tylna 
Sygenalt dzwiekowy 

Zestaw wskaznikow i czujnikow   

bebnowy, hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspo- 

maganiem podcisnieniowym 
I obwéd hamuje kota przednie 
If obwod hamuje kola tylne 

1172 cm? 
@ 280 £03 mm 
mechaniczny, dzialtajacy za pomoca ciagicn 
i linek na kola tylne samochodu 
  

metalowa, zamknieta, dwumiejscowa dwudrzwio- 
wa (w samochodach Al6B trzydrawiowa szes- 
cioosobowa) 
  

jednoprzewodowa (12 V) 
biegun (czop) ujemny (—) akumulatora polq- 

czony z masa 
typ 6SE60TM (12 V, 60 Ah), lub 6SC45TM (12 V, 

45 Ah) 
typ Al24F2 (14 V. 44 A), 616 W 
typ RC2/12 D (14 V, 44 A) 
dwa reflektory ze Swiatlami drogowymi i asy- 

metrycznym; swiatlami mijania oraz swiattami 

postojowy mi oraz recznym korektorem nastawie- 

nia Swiatel w zaleznoéci oad obciazenia samo- 

chodu 
lampy kierunkowskazéw, lampy tylne pozycy jne 

i stop 

lampa oswietlenia tablicy rejestracyjriej. swiatia 

awaryjne. przeciwmglowe tylne (czerwou.ie) 

typ Rac (i2 V. 110 A), 132 kW 
prostokatne z zarowkg 21 W 
okragta, koloru czerwonego z zaréwka 21 W 

membranowy, (12 V, 50 W), o natezeniu dzwieku 
105.125 dB 
z koneoOwkami wtyczkowymi 

    
 



ed. tablicy 2.1. 
  

Parametry A06B A0'’B Al1B AIIB AléB 
  

Przewody elektryczne 

Przewody elektryczne 

Bezpieczniki 

przekroje przewodéw: 
— oswietlenie samochodu 1; 1,5 i 25 mm? 
przekroje przewodéw: 
— akumulator-masa tasmowy 17 mm? 
— akumulator-rozrusznik okragly 35 mm? 
bezpiecznik 16 A -+ 12 bezpiecznikéw 8 A 

  

    
  

2.8. Osiagi samochodu (po dotarciu) z pelnym ladunkiem 
Predkosé maksymalna uzyteczna 

Czas rozpedzania przez biegi od predkogci 0—80 km/h 
Zuzycie paliwa (Srednie eksploatacy jne) 
Zasieg jazdy 

Droga hamowania z predkoésci poczatkowej 30 km/g 
nie przekracza 
— dla hamulea roboczego 
—- dla hamulca postojowego (awaryjnego) 
Zdolnosé pokonywania wzniesien 
Najmniejsza Srednica zawracania   

95 km/h 
32 5s 

13,5+0,4 dm*/100 km 
ok. 400 km 

12,5 m 
25 m 
maks. 24%) (13°) 
12,6 m     

1) odchytka masy +3% 

3} lub 7 oséb + 425 kg 

2) lub 6 oséb + 500 kg 

4) lub opony diagonalne 6.50 — 16CéPR U-5 I (PN-82/C-94300.050) —- tylko na rynek krajowy 

L5



2a. GWARANCJA SAMOCHODU Zaleca sie stanowcezo wykonanie Obstu- Niewykonanie tej obstugi powoduje 

gi Technicznej w ASO po przebiegu utrate gwarancji na samochdéd. Szcze- 

Gwarancja wynosi 12 miesiecy od da-  pierwszych 1500+ 200 km. golowe warunki sq podane w Ksigzce 

ty zakupu lub do przebiegu samochodu gwarancyjnej samochodu. 

25000 km. 
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      Rys. 2.1. Samochéd Zuk AO6B furgon 
  

  

  

        
  

    
    

      Rys. 2.2. Samochéd Zuk A07B towaro- 
wo-osobowy        



  
  

Rys. 2.3. Samochéd 2uk 

hiowy 

1 a
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AI1B skrzy- 

  

  

  
Rys. 2.4. Samockéd Zuk A13B pick-up



ir a 4450 | 
     

  

|; 
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Rys. 2.5. Samochéd Zuk A16B skrzy- 
hiowy z wydluzong kabing 

3. UZYTKOWANIE SAMOCHODU 

3.1. URZADZENIA STEROWANIA 

I KONTROLI 

Urzadzenia sluzace do prowadzenia sa- 

mochodu pokazano na rysunkach 

3.1,+3.4. 

Swiatta zewnetrzne samochodu uzys- 

kuje sie po wilaczeniu wlacznika m 

18 

(rys. 3.3.), a przelacza sie je diwigniag 1 

(rys. 3.1.). 

Lampka kontrolna t (rys. 3.3.) Swieci 

sie przy whgczonych Swiatlach drogo- 

wych przypominajac o  koniecznosci 

zmiany tych swiatet podczas mijania 

pojazdow. 

Przez pociagniecie dzwigni 1 w kierun- 

ku Kola kierownicy uzyskuje sie sy- 

gnaly Swietine (blysk Swiatet dlugich). 

Sygnaty te mozna osiggnaé rdowniez 

przy wytacconym wyvylaczniku m (rys. 

3.3.). 

Dzwignia przelacznika 

z6w 2 (rys. 3.1): polozenie 

skret w prawo, polozenie 

kierunkowska- 

gorne — 

dolne —  



  
  

skret w lewo. W_ polozeniach tych 

gwieci sie lampka kontrcina zielona a 

(rys. 3.3.) Swiatlem  przerywanym, 

wskazujgc prawidilowe dziatanie kie- 

runkowskazow. W_  razie uszkodzenia 

obwodu ltampka kontrolna gaSsnie, 

Dzwignia przelacznika wycieraczki szy- 

by i sygnalu dzwiekowegs f (rys. 3.4): 

polozenie dolne — wrycicraczka wylg- 

czona, polozenie gdérne —- wycieraczka 

wigczona. 

W obu polozeniach, przez pociqgniecia 

dzwigni w kierunku kota kierownicy 

uzvskuje sie sygnat dzwiekowy. 

Wiaczenie ogrzewania kabiny nastepu- 

je przez obrét dzwigni § w  prawe 

skrajne polozgenie. W  celu) umycia 

przedniej] szyby kabiny nalezy kilka- 

krotnie nacisna¢ przycisk nozny I], 

ktory uruchamia wycieraczke i spry- 

skiwacz szyby. W celu zabezpieczenia 

samochodu na postoju nalezy zaciagna¢é 

diwignie hamuica postojowego 2 (rys. 

3.2.) do gory oraz wtaczyé — bieg lub 

wsteczny (zaleznie od pochyienia tere- 

nu). Aby uzyskaé zwolnienie tej 

dzwigni nalezy weisnaé przycisk u- 

mieszczony ma je) koncu, co powodu- 

je wylaczenie zapadki. Wskazowka am- 

peromierza e¢ (rys. 3.3.) powinna weka- 

zywaé zero iub odchyla¢ sie nieco w 

prawo Qadowanie akumulatora). 

  

  

    
Rys. 3... Ureadzenia sierowania i kou- 

      

   

  

     
   

relr 

I- cigwignia prvelacanika <watel glownycl: (fazus, O — nedat parmulea, I -- pedat 
i sygnaiu swietinegs. ewuugmig przetqon aprecgia, 22 -- przycisk nozny spryskiwacza 
mika kKicrunkowskazow fawignia prie- szyby, 12 -- zbiornik spryskiwacee szyby, 
lacznika wycieraczK: $3 Do oWEBbu deweie- 13 -- ciegmno zamka pokrywy gor AOI. 
kowego, #4 — tablicg 2DeOW Bom Ww lq o-— wciegne przystony chiodricy. T+ 
taczmik zaptorniu. fF -~ diwiguia wryhacraljacs rijeisee na radicodbiornik, 16 - poplelniczx., 
ogrrmewarie. Fo) mrzsstena madmucthu o.e6 7 kolo kierowntey 

plego powietras, § -- pede! preyspieszac¢s



  

      
Rys. 3.2. Urzadzenia sterowania 

1 — détwignia hamulca awaryjnego (posto- 
jowego), 2 — fotel kierowcy, 3 — ciegno 
urzgdzenia rozruchowego, 4 — déwignia 
zmiany biegéw, § — wytacznik akumula- 

tora 

3.2. PASY BEZPIECZENSTWA 

Pasy bezpieczenstwa przejmuja 

bezwiadnosci dzialajgce na osobe ja- 

daca samochodem i ograniczajq ich 

skutek do granic fizjologicznie dopusz- 

ezalnych. Utrzymujq osoby w fotelach, 

Ww pozycji siedzqacej, zmniejszajac nie- 

bezpieczenstwo powstania ciezkich ura- 

zow ciala w razie naglego hamowania 

lub kolizji. 

sily 
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Rys. 3.3. Tablica wskaznikéw 

wiacznik wentylatordw ukladu ogrzewania, a — lampka_ kontrolna’ kierunkowskazow 
(zielona), b — predkosciomierz z licznikiem 
km, ¢ — wskainik pradu tadowania, d — 
wskaznik poziomu paliwa, e — wskainik 
temperatury silnika, f — wskaZnik cisnienia 
oleju w siliniku, g — lampka_ kontrolna 
uszkodzenia hamulcow lub wiaczenia ha- 
mulca postojowego, h — lampkKa kontrolna 
Swiatel pozycyjnych (zielona), k — wilacznik 
of$wietlenia Swiatet wewnetrznych, i — 

Do wszystkich samochodéw Zuk fa- 

bryka montuje uchwyty do mocowania 

pasow bezpieczefstwa biodrowo-pier- 

siowych typu BP wg PN-75/S-80051 

(rys. 3.5.). 

m -— wiacznik Swiatet zewnetrznych (po- 
zycyjne, mijania, drogowe), 1! — pokretilo 
tegulacji oSwietlenia tablicy wskainikéw, 
n, p — gniazda rezerwowe, o — whacznik 
Swiatla przeciwmgiowegy tylnego (z lampka 
kontrolng 2#6lta), © — witacznik Swiatel awa- 
ryjnych, s — wlacznix zaptonu 1 frozrusz- 
nika, t — lampka kontrolna Swiatel drogo- 

wych (niebieska) 

 



  
  

  

  

  

    
Rys. 3.4. Wylacznik zaptonu 

a — wylacznik zaptonu, b — kluczyk, « — 
wat kierownicy, d — ztacze wtykowe prze- 
wodow, e, f, g, h — we rys. 3.1. Fazy po- 
tozenie kluczyka w stacyjce: 0 — wyltgezo- 
ne pozostaite odbiorniki pradu  (kluczyk 
mozna wyjac), 1 — wiaczony zapton silnika, 
odbiorniki pod napieciem, 3 — whaczofiy 
rozrusznik, 3 — wtaczona blokada kierow- 
nicy (po wyjeciu kluczyka zaptonu). Nieza- 
leznie od potozenia kluczyka zaptonu zawsze 
Sa pod napieciem: Sswiatia pozycyjne (po- 
stojowe). sygnat dzwiekowy, Swiatia awa- 
ryjne, gniazdo lampy przenosnej, oSwietle- 

nia wnetrza samochedu 

    

  
Rys. 3.5. Mocowanie paséw bezpieczen- 

stwa 

I — pas kierowcy, 2- uchwyt, 3 — pas fotel pasatera, 7 — nakretka, 8 — podkiad- pasazera, 4 i 9 — &ruba, 5 — wspornik, 6 -- ka, 10 — fotel kierowcy 
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Kaidy pas bezpieczensiwa jest moco- 

wany w trzech punktach srubami 7/18”. 

Gérny koniec pasa mocuje sie na stup- 

ku Srodkowym kabiny. Jeden déolny 

koniec pasa jest mocowany do uchwy- 

{tu Srodkowego, usytuowanege na Scla- 

nie tylne} kabiny. Drugi dolny koniec 

jest mocowany do uchwytu sytuowa- 

nego na Sscianie bocznej] kKabiny. Dolne 

uchwyty (4 szt.) sa zamocowane na 

Jednakowej wysokosci od  podlogi. 

Wszystkie punkty mocowania powin- 

ny zapewniaé obrotowe osadzenie za- 

ezepow pasa. . 

3.3. PRZYGOTOWANIE SAMOCHODU 

DO WYJAZDU 

Kabina jest zamykana z zewngtrz za 

pomocg zuinka lewych drzwi. Aby 

otworzyé zamek nalezy wiozy¢ kluczyk 

do ctworu zamka i chrécié go w pra- 

wo do oporu, nastepnie cofnaé kluczyk 

dc pierwotnego polozenia i wyjaé z 

zamka (rys. 3.6.) Aby otworzyé lewe 

drzwi kabiny od wnetrza samochodu 

nalezy obréci¢ klamke wewnetrzna w 

prawo do oporu, a nastepnie nacisna¢ 

ja (rys. 3.6a.). 

W celu zabeéezpieczenia kabiny przed 

dastaniem sie do jej wnetrza oséb nie- 

powolanych, nalezy: 

—- zasunaé szyby przesuwne drzwi i 
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otwarciem zabezpieczyé je 

przez dokrecenie Srub dociskowych, 

przed 

— zabezpieczyé prawe drzwi = przed 

otwarciem przez obrét klamki wew- 

netrznej w prawo do oporu, 

— zamknaé lewe drzwi z zewngtrz na 

zamek przez obrét kluczyka w le- 

wo. 

     

  

            
3.6a. Klamka wewnetrzna drzwi 

lewveh (odbezpieczona) 

} -- drzwi lewe, 2 — klamka 

Drzwi boczne furgonu otwiera sie i za- 

myka kluczykiem iak, jak lewe drzwi 

kabiny. Drzwi tylne furkonu § (rys. 

3.7.) nalezy otwieraé w sposdb naste- 

pujacy: 

-— odbezpieczy¢ zamek w= skrzydie 

gornym drzwi  obracajac kluczyk 

w lewo o 180°, obrécié klamke w 

lewo o 1/4 petnego obrotu, podniesé 

skrzydio gorne drzwi i uniesé je 

tak, aby zatrzask podpory zabezpie-  



  
  
  

  

      
      

    

Rys, 3.7. Otwieranie skrzydia gornego 

drzwi tyinych 
j -— skrzydio gorne drzwi tyiInych, 2 — pod- 

pora drzwi, 3 — slupek tylny 

czyt gérne skrzydto 

opadnieciem; 

— odbezpieczy¢ skrzydto dclne drzwi 

tylnych wkladajac klucz hakowy 2 

(rys. 3.8.) w otwoér znajduiacy sie 

w pornej krawedzi tego skrzyadta 

i obracajac nim w lewo o1/3 obrotu; 

— ustawit zapadke w polozeniu pozio- 

mym Crys. 3.9.) i otworzye dolne 

skrzydlo drzwi ku dotowi. 

drzwi ss przed 

       ay
an
t 

e
s
a
s
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Rys. 3.8. Zamykanie skrzydla dolnego 
arzwi 

1 — skrzydto doine 

  

Rys. 

skrzyni 

3.9. 

tyInych (w samochodach typu 

furgon) 
arzwi. 2 — klucz z 

koncowka Kwadratowa 

wt u 
r
i
a
g
e
 

ie
 

Otwieranie $Sciany tylnej 
ladunkowej samochodu A13B 

  

  

  

            
  

Rys. 3.10. Zabezpieczanie Scian skrzyni 
ladunkowej 

Przy zamykaniu drzwi nalezy wykonaé 

te same czynnosci co przy otwieraniu, 

lecz w odwrotnej kolejnosci. 

a3



  

  

  

  

  

  

  4 
1 t 

Podezas przewozenia materialéw dtuz- 

szych niz dlugosé skrzyni teadunkoweij 

(w samochodach skrzyniowych) Sciana 

tylIna moze byé zawieszona na tancu- 

chach w polozeniu poziomym. 

W samochodach Al1B i Al16B mozna 

otwieraé wszystkie Sciany skrzyni la- 

dunkowej. Aby je otworzyé nalezy z 

obu stron wyjaé haki zabezpieczajace 

(rys. 3.10). 
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Pokrywe gdérna kKabiny 7 (rys. 3.11) 

otwiera sie przez odciagniecie rekojes- 

ci ciegna zamka 13 (rys. 3.1.). Po 

otwarciu zamka pokrywe mozna pod- 

niesé 1 zabezpieczyé podporg. Aby 

zamknaé pokrywe nalezy weisnaé re- 

kojesé 13 do oporu i nacisngé pokry- 

we z géry nad zamkiem. Ostone przed- 

nig kabiny zdejmuje sie w nastepuja- 

cy sposdb: 

Rys. 3.11. Otwieranie pokrywy g6érnej 
kabiny 

1 — zawiasa, 2 — ciegno zamkKa, 3 ~—- me- 

chanizm napedu wycieraczki, 4 — Trozpy- 
lacz spryskiwacza szyby, 5 —- walek gietkKi 
szybkosciomierza, 6 — ciegno zastony chiod- 
nicy, 7 -- pokrywa kabiny, 8 — podpora 
pokrywy,9 — przewd6d nadmuchu, 10 — na- 
grzewnica, 11 — nakretka  skrzydetkowa, 
12 — pokrywa czolowa kabiny (atrapa). 13 — 
zamek pokrywy gornej, 14 -— chiodnica, 
15 — zbiornik zasilajacy chiodnice. 16 — 

przew6d odplywaowy nagrzewnicy 

-—- otworzyé pokrywe i zabezpieczy¢ jq 

podpora 8 (rys. 3.11); 

— odkreci¢ dwie nakretki skrzydelko- 

we i wyjaé osione z gniazd w dol- 

nej poprzeezce kabiny. 

Zbiornik paliwa, umieszczony z prawej 

strony samochodu, jest zamykany po- 

krywa (bez zamka i kKluczyka — rys. 

3.12... W celu zamkniecia zbiornika na- 

-lezy ustawi¢ pokrywke w takim poto-    
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Rys. 3.12. Otwieranie wlewu paliwa 

zeniu, aby je} wystepy trafity w wy- 

ciecia wlewu, docisnac jq i obrécié w 

prawo do oporu. 

Kolo zapasowe w samochodzie A13B_ 

jest zamocowane z tytu na lewej bur-— 

cie, wewnatrz skrzyni tadunkowej (rys. 

3.13). W samochodach <A06B, AO7B, 

Al6B kolo zapasowe jest zamocowane 

z tytu w= specjalnym uehwycie pod 

podiogg (rys. 3.14), natomiast w samo- 

chodach Al1B ~ z lewej strony, raw- 

niez pod podtogqa (rys. 3.15.) 

Do regulacji potozenia zastany chtod- 

nicy — w celu utrzymania w czasie 

jazdy temperatury cleczy chlodzqacej w 

granicach 80..90°C, zwlaszceza w okre- 

sie zimowym — sluzy ciegno znajdu- 

jace sie pod tablica rozdzielezqa zakon- 

ezone tancuszkiem z gatka (rys. 3.16.). 

  

Rys. 3.14. Mocowanie kola zapasowego 

w samochodach typu furgon oraz A1l6B 
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SS mera 
Rys. 3.13. Mocowanie kola zapasowego 

w samochodzie AL3SB ; 
1 — nakretka mocowania kola, 2 - klod- Rys. 3.15. Mocowanie kola zapasowego 

ka, 3 —- kolo jezdne w samochodzie Al1B 
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Rys. 3.16. Zabezpieczenie ciegna zasto- 
ny chlodnicy 

Zmiany potozenia zastony dokonuje sie 

przez wycigganie ciegna. Zwisajacq 

ezes¢ lancuszka nalezy zawiesi¢ na za- 

czepach po obu stronach wspornika w 

celu utrzymania ustalonego potozenia 

zasiony, aby nie opadia. 

3.4. REGULACJA SIEDZEN 

W kabinie samochodu regulacji podle- 

ga jedynie fotel kierowcy. Po odchy- 

leniu prawej dzwigni A (rys. 3.17) 

mozna przesungé fotel poziomo w do- 

godniejsze mieisce. Dzwignie  nalezy 

zwolnié dopiero po osiagnieciu zyda- 

nego polozenia fctela (sprawdzi¢, czy 

fotel zostal zablokowany}). 

W oprzedziale tadunkowym samochodu 

towarowo-osobowego (A07B) znajduja 

sie dwie skladane tawki, na ktérych 

or 
     rer mT remem 

  

        
Rys. Regulacja fotela kierowcy 

moze wygodnie siedzie¢ 5 osdéb (rys. 

3.18.). Jezeli chcemy wykorzysta¢é sa- 

mochod do przewozenia tadunku, to 

siedzenia mozna ztozy¢. W tym celu 

naiezy najpierw unies¢  siedzenie do 

gory, a nastepnie przycisngé do Ssciany 

boeznej. Po zlozeniu siedzen nalezy za- 

bezpieczy¢ je paskiem, ktory znajduje 

sie pod siedzeniem. 

3.5. WLACZANIE NAGRZEWNIC 

Wiaczanie ogrzewania kabiny kierowcy 

Nastepuje przez przesuniecie dzwigni 6 

(rys. 3.1.) w prawe polozenie. Powodu- 

  

  

  

    
  

  

  

      
3.18, Siedzenie samochodu AO0TB Rys. 

je to otwarcie zaworu na gtowicy i 

przeplyw goracego plynu przez dwie 

nagrzewnice umieszczone po obu stro- 

nach kabiny, za przegrodq czolowg. 

  

 



  
  

Kazda nagrzewnica ma oddzielny wen- 

tylatorek zwiekszajacy przeplyw po- 

wietrza. Wentylatorki wiqeza sie jed- 

noczesnie wiacznikiem ! (rys. 3.3.). In- 

tensywnosé nadmuchu  powietrza na 

nogi kierowcy i pasazera reguluje sie 

amianga polozenia przystony nadmuchu 

7 (crys. 3.1.). 

Kabine mozna przewietrzyc réwniez 

przez przesuwanie szyb w drzwiach. 

Aby przesung¢ szyby nalezy odkrecié 

srube zaciskowq 8 (rys. 8.1.) i prze- 

sung¢ przednia szybe do tyltu, a tylng 

do przodu, 

W gornej przedniej czeéci kabiny sa 

umocowane dwie zaslony przeciwsto- 

neczne. Przez opuszezenie ich do dotu 

kierowca 1 pasazer moga przystonié ra- 

zace promienie stoneczne. 

3.6. WLACZANIE WYCIERACZKI 

Wycieraczke uruchamia sie dzwignig f 

(rys. 3.4.) umieszezonga pod kolem kie- 

rownicy. Po wylaczeniu wycieraczki sa- 

moczynnie wracajg w skrajine prawe 

polozenie. W kabinie kierowcy znajdbje 

sic takze nozny przycisk spryskiwacza 

szyby (11, rys. 3.1, Ji zbiornik na wode, 

umieszczony w lewej) czesSci kabiny. 

Aby umyeé przedniq szybe nalezy kil- 

kakrotnie nacisnaé przycisk nozny IJ, 

ktory uruchamia wycieraczke i sprys- 

kiwacz szyby. Nalezy pamietaé, ze 

uruchomienie wycieraczki ma suchej 

szybie powoduje przeciazenie, a nawet 

uszkodzenie silniczka wycieraczki oraz 

rysowania szyby, 

3.7. WYMIANA KOE 

Aby zdjaé np. kolo tyine naiezy zakli- 

nowat kola przednie, podnosnik podsta- 

wié pod tylny most, podniesé ty! sa- 

mochodu na taka wysokos¢, aby kolo 

  

  

        = 
ettramuinullll = a 

a 

  
  

Rys. 3.19, Miejsce podstawiania podnos- 
nika przy wymianie kola przedniego 

nie dotykato podioza. Przy zdejmowa- 

niu két przednich nalezy podnognik 

podstawi¢é pod miske sprezyny  (rys. 

3.19.), przedtem zahamowaé kota tylne 

hamuicem postojowym i zaklinowaé je 

klinami z drewna. Odkrecania nakre- 

tek két, i dokrecania przy zaktadaniu 

nalezy dokonywaé kluczem = znajdu- 

jacym sie w wyposazeniu samocho- 

du. Poslugiwanie sie przedltuzaczem 

ramienia klucza przy dokrecaniu jest 

zabronione, gdyz moze doprowadzié do 

zniszeczenia gwintu nakretki lub Sruby 

a takze deformacji tarczy kola przy 

otworze centralnym. 

3.8. ZAMIANA KOL 

Aby zuzywanie sie opon byio réwno- 

mierne, nalezy okresowo zamieniaé ko- 

ta na kazdej osi (rys. 3.20.), tabl. 10.2. 

Kola (ogumione) powinno sie wymie- 

niaé krzyzowo. Nie nalezy rowniez za- 

ktada¢ na kota przednie opon wulka- 

nizowanych, poniewaz moga powodo- 

wat¢é szkodliwe i niebezpieczne drgania 

w ukladzie kierowniczym. 

3.9. HOLOWANIE SAMOCHODU 

I PRZYCZEPY 

Do holowania samochod6w Zuk wszy- 

stkich odmian stuzy specjalne, spa- 

wane do belki przedniego zawieszenia, 

ucho na ktére nalezy zaczepia¢é hak 
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drazka holowniczego lub liny. Samo- 

chody Zuk nie sq przystosowane do 

holowania innych pojazdéw. 

Zaczepianie lin holowniczych za po- 

przeczke ramy lub inne czesci samo- 

chodu jest niewskazane z uwagi na 

mozliwos¢ uszkodzenia ramy samocho- 

du oraz na przesuniecie boczne samo- 

chodu holowanego. 

mozna holowaé przyczepe po speinie- 

niu nastepujgcych warunkow: 

— przymocowat zaczep (hak) holowni- 

C2y, 

— holowanie przyczepy mozna rozpo- 

ezaé dopiero po dotarciu samocho- — 

pierwszych | du (po 

3000 km); 

przebiegu 

— dopuszcezalna masa calkowita holo- 

wanej przyczepy nie moze przekra- 

Samochodem Zuk | 

  

ezaé 725 keg (jezeli przyczepa jest 

wyposazona w hamulee najazdowy); 

holowana przyczepa musi by¢ Za- 

wsze dodatkowo zabezpieczona linkg 

asekuracy jna; 

przed cofaniem samochodu z przy- 

ezepa nalezy bezwzgiednie wigczy¢ 

hamulec najazdowy (np. przyczepa 

D-17); 
przy holowaniu przyczepy nalezy 

zachowacé szczegdélng ostroznos¢ pod- 

ezas hamowania, wyprzedzania, po- 

konywania wezniesien i zakretow 

oraz na Sliskich jezdniach; 

dopuszczalna predkos¢ jazdy samo- 

chodu z przyczepa nie moze prze- 

kroczy¢é 70 km/h; 

niedopuszczalne jest holowanie pu- 

stym samochodem przyczepy z ta- 

dunkiem; 

Rys. 3.26. Sposob zamiany ko! w samo- 
chodzie 

— przewozenie oséb na przyczepie jest 

niedopuszczalne. 

Eksploatacja samochodu z przyczepa 

obniza jego trwalosc, zmniejsza bezpie- 

czenstwo jazdy i zwieksza zuzycie fa- 

liwa o 5...7%%. 

3.10. OBSLUGA CODZIENNA (OC) 

Przygotowanie samochodu do wyjazdu 

polega na  sprawdzeniu  wszystkich 

urzadzen kontrolnych i wskaznikow, 

skontrolowaniu pracy silnika i innych 

zespolow oraz uzupelnieniu paliwa, 

olejow i smaroéw w__ poszczegélnych 

zespotach. 
Przed wyjazdem nalezy sprawdzié: 

"41086 paliwa w zbiorniku  wykazana 

na wskazniku poziomu paliwa po 

wiaczeniu zaptonu (obrécié kluczyk  



  

Ww prawo do pierwszego polozenia 1 

(rys. 3.4,); 

obwody Swiatel wewnetrznych i 

zewnetrznych, sygnat dzwiekowy i 

gniazdo lampy przenosnej — za- 

wsze sq pod napieciem niezaleznie 

od potozenia kluczyka zaptonu; 

poziom cleju w silniku; 

poziom cieczy w uktadzie chtodze- 

nia; 

poziom plynu hamulcowego w 

zbiorniczkach — powinien znajdo- 

waé sie 15...20 mm ponizej gérnej 

krawedzi wiewu; 

stan ogumienia i ciSnienie powietrza 

w kolach; 

dzialanie hamulca roboczego § (hy- 

draulicznego) przez nacisniecie pe- 

dalu — powinien stawiaé opor po 

pokonaniu skoku  roboczego ok. 

100 mm; 

Swiatla STOP syegnalizujgace hamo- 

wanie oraz dziatanie kierunkow- 

skazow; 

dzialanie hamulca awaryjnego (po- 

stojowego) przez zaciagniecie dzwi- 

gni —- powinna zatrzymacé sie co 

najmniej o 5 zabkow przed kofico- 

wym potozeniem; 

oSwietlenie samochodu oraz dziala- 

nie urzqadzen, wskaznikéw i sygnatu 

dzwiekowego; 

, Macigg paska klinowego napedzaja- 

cego pompe ukladu chtodzenia i ai- 

ternator, 

Ponadto przed wyjazdem nalezy: 
— uruchomié silnik i skontrolowaé je- 

g0 prace, ciSnienie oleju oraz spraw- 

dzi¢, czy nie wycieka olej, ciecz 

chlodzaca lub paliwo; 

— starannie obejrzeé caty samochdod i 

zwrocié uwage na stan potaczen 

gwintowanych i mocowanie kot 

jezdnych; 

— sprawdzie dziatanie wycieraczek i 

spryskiwacza szyby; 

— sprawdzié wielkosé ruchu jalowego 

kola kierownicy. 

3.11. URUCHAMIANIE SILNIKA 

Latwosé uruchomienia silnika zalezy od 

wtasciwego stanu technicznego obwodu 

zaplonowego, a przede wszystkim od: 

— stopnig natadowaniag akumulatora, 

~- wilasciwego stanu Swiec zapltono- 

wych, 

— wiasciwego stanu zaworéw i apara- 

tu zaplonowego, 

— wiasciwego ustawienia kata wyprze- 

dzenia zaptonu. 

Jesli stan techniczny tych zespoléw 

jest wtaSciwy, uruchomienie silnika nie 

nastrecza trudnosci i nastepuje juz po 

1—3 sekundach od chwili whlaczenia 

rozrusznika. 

Przystepujac do uruchomienia zimnego 

silnika nalezy: 

— dzwignie zmiany biegéw ustawié na 

luzie, 

— wyciagna¢ do oporu (z wyjatkiem 

cieptej] pory roku) ciegno urzadze- 

nia nozruchowego 3 (rys. 3.2.) 

— wlozyé kluczyk do stacyjki i obré- 

cié go w prawo (do oporu); gdy tyl- 

ko silnik zostanie uruchomiony 

zwolnié kluczyk, ktéry powrdéci sa- 

moczynnie do polozenia 1 (rys. 3.4.). 

W celu tatwiejszego rozruchu zaleca 

sie przed obrotem kluczyka weisngé 

pedal sprzegta, dzieki czemu eliminuje 

sie opory stawiane przez zgestnialy ole} 

w skrzyni biegow. W chwili urucha- 

miania nie nalezy naciskaé na pedat 

przyspieszacza gazu, poniewaz urza- 

dzenie rozruchowe dziata tylko przy 

zamknietej] przepustnicy. 

Rozrusznika nie powinno sie wlqaczaé 

na dtuzej) niz 5 kolejnych, naste- 

pujacych po sobie rozruch6w w od- 

stepach co najmniej 60 sekund. 

Jezeli po pieciokrotnym wlgezeniu roz- 

rusznika nie nastapi uruchomienie sil- 

nika, przy sprawnym akumulatorze na- 

lezy weisnaé catkowicie ciegno ssania 
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(prawdopodobnie nastapilo zalanie 

§wiec benzyna) i uruchamiaé silinik 

przy nacisnietym do oporu pedale 

Zaz. 

Ciegno urzadzvenia rozruchowego nale- 

zy outrzymac w polozeniu wychignie- 

tym do czasu osiagniecia rawnomier- 

nej pracy silmika, po uzyskaniu kto- 

re; nalezy weisngé je do potowy, a po 

dostatecznym nagrzaniu — silnika wei- 

snqac calkowicie, W razie zatrzyrnania 

sie silnika, ponownego uruchomienia 

nalezy dokonywac rawniez przy wy- 

ciggnietym cieynie urzqadzenia  rozru- 

chowegs. Osiagniecie temperatury 

optymalne) dia pracy silnika nastepu- 

je dopiero w czasie jazdy. 

W czasie nagrzewania me nalezy silni- 

ka obciazaé ani tez dopuszczac do wy- 

sokich obrotow. Zasady tej nalezy 

szezegolnie przestrzegac w okresie zi- 

mowym. Kiedy ale) jest bardzo gesty 

i stawia duze opory. 

3.12. URUCHAMIANIE SILNIKA 

W ZIMIE 

W warunkach zimowych (1X1 do 

31.111}, gdy olej jest bardzo zgestuialy, 

zaleca sie przed wlaczeniem rozruszni- 

ka obrécié kilka razy wal korpowy sil- 

nika korba rozruchowa iprzy wcisnie- 
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tym pedale sprzegta) oraz zaciqggnac 

zastone na chtodnice. Przy bardzo nis- 

kiej temperaturze otoezenia np. (—20°C) 

przed uruchomieniem mozna podprzac 

silnik purgaey woda. W tym celu spusz- 

cza sie catq ilosé plynu z_ silnika 

i chiednicy do podstawionego naczy- 

nia, a nastepnie wlewa sie kilkakrot- 

nie do chlodnicy goracqa wode o tem- 

peraturze 8v..190°C w ilosci 12 dm 

i po przekazaniu ciepta przez wode 

spuszcza sie jq 2 kadiuba — silnika. 

Czynnost te nalezy powtarzaté tak dlu- 

go, av przy obracaniu walu korbq roz- 

ruchowa wystapi wyraznie wyczuwaln 

sprezania w cylndrach 

Jednoczesnie galeca sie podurzewarc ko- 

lektor ssqey siinika goracqg woda Ww 

ilosei ok. 2 dm’. Wode nalezy wylewac 

na kolektor ssacy woino, slabym stru- 

mieniem (najiepie} 2z czajnika) lub 

okrecié kolektor szmata i na nig pole- 

wue wode co daje lepsze efekty. 

oper silnika. 

Po uruchomieniu silnika i rozgrzaniu 

go na wolnych obrotach przez ok. 60 

sekund, moza rozpoczaé jazde pamie- 

tajac o tym, ze uklad chiodzenia gest 

napelniony woda, ktorq nalezy zastapic 

uprzednio spuszezonym = pilynem, 

jazda z wiaczonym = urzadze- 

jest szkodliwa, a 

Diuzsza 

niem rozruchowym 

ponadis powoduje wzrost zuzycia pa- 

liwa. 

Sposob uruchomienia siinika nagrzane- 

eo jest taki sam. jak silnika zimnega, 

z tym tylko, ze mie nalezy wtaezac 

urzgdzenia rozruchoweso. Przy wig- 

czaniu rozrusznika naleszy jedynie lek- 

ko przyeisnaé pedal  przyspleszacza 

(gnzu) Z chwilqa uruchomienia siinika 

mozna od razu rozpoczat jazde. Jednak 

de ezasu osiagniecia przez silmik tem- 

peratury (80..90°C) nie nalezy go prze- 

cigzaé. Opisany wyZej sposéb urucha- 

miania silnika nalezy rownied stosowac 

w cieptych porach roku. 

3.13. URUCHAMIANIE SILNIKA 

PRZEZ HOLOWANIE SAMOCHODU 

W razie koniecznosci siinik moze by¢ 

uruchamiany przez holowanie lub 

pchanie samocnodu, lecz spasob ten 

nalezy stesowac tylko w wvyjatkowych 

przypadkach (np. wyladowany aku- 

mulator, uszkodzony rozrusznik itp.). 

Takie uruchamianie silnika jest nie- 

bezpieczne, szezegolnie w przypadku 

zarnarzniecia oleju w= silniku w zimie. 

Powoduje przedwezesne zuzycie, a 

niekiedy moze byé przyezyng powaz- 

nego uszkodzenia silnika (np. urwanie 

walu korbowego).  



  
  

Przy uruchamianiu silnika przez popy- 

chanie lub holowanie samochedu wiq- 

cza sie II bieg, nastepnie wtacza sie 

zapion, wytgcza sprzegio, rozpedza sa- 

mochéd do predkosci 15.20 km/h ji 

lagodnie wilaczajqac sprzeglo uruchamia 

silnik. 

3.14. JAZDA SAMOCHODEM 

W celu plynnego ruszania z miejsca 

(po uruchomieniu silnika i wstepnym 

jego nagrzaniu oraz sprawdzeniu i 

upewnieniu sie, ze wszytkie kontrolki 

i wskaZniki dziatajg, a silnik pracuje 

prawidtowo) nalezy: 

— wylgczy: hamulec postojwy (przez 

weisniecie rygla na koneu déwigni 1 

(rys. 3.2.) i ustawi¢ ja w dolnym 

polozeniu, 

~—- wylyczy¢ sprzerto, 

~- wigezyé I bieg (ruszaé z miejsca na 

II iub IE! biegu mozna tylko np. na 

lodzie lyb Sliskiej jezdni), 

~— stopniowo naciskajac pedal przy- 

spieszacza (gazu) zwiekszyé obrotyv 

sunika, jednoczesnie — synchroni- 

zujac {te czynnosé z naciskiem pe- 

datu gazu — wigezyé = ptynnie 

epregigo. 

Po catkowitym wiaczeniu sprzegla, na- 

ciskajuc nadal pedat gazu, rozpedzié 

  

  

      
  

samochod. Z chwila uzyskania pred- 

koSci wymaganej do zmiany  biegu 
zwolnié pedat gazu i zmienié bieg we 
schematu (rys. 3.21). 

W czasie jazdy samochodem wyposaio- 

nym w blokade kota kierownicy nie 

wolno obracaé kluczyka w stacyjce do 
oporu w lewo (do pobozenia 3) i wyij- 

mowaé go, gdyz spowoduje to zablo- 

kowanie kierownicy. 

  

  

  

  

    

Rys. 3.21. Schemat zmiany biegow 

a -- W Samochodzie ze skrzynia trzybiegowa, 
b — w samochodzie ze skrzyniq czterobie- 

gowa. d — dzwignia zmiany biegow 

Tablica 3.1. 

Predkose jazdy | { ate ee Uwagi 
Bieg I | 1 | Ty | IV 

| | 
: : ’ Qo 5! _. ; ; Skrzynia do 1000 km 20 38 65 | oleres docierania 

3-biegowa 1000...3000 km 25) 45) | — | 
see ee pe ee ) i : , 

ponad 3000 km 30) 30 95 | —| duisza eksploatacja 
: cee a i : 

Skrzynia do 1000 km 15 | 30) Se : 65 1 onres docierania 
4-biegowa 1000...3000 kni 20 | 401 55) 75 

ponad 3000 km 20 ] 46 | 65 | 95 | dalsza ekspioatacja           
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Biegi nalezy zmieniac¢ przy odpowled- 

nich predkosciach, lagodnie bez szarp- 

nieé i calkowicie wylaczonym sprzeglie. 

Dopuszczalne predkosci jazdy samo- 

chodem podano w tabliecy 3.1. 

3.15. ZATRZYMY WANIE 

I PARKOWANIE 

W celu zatrzymania samochodu nalezy: 

zwolnié pedal przyspieszacza (gazu), 

wytlaczyé sprzegio, 

zatrzymacé samochod 

noznym, 

wylaczyé bieg ustawiajae dézwignie 

zmiany bieg6w w potozeniu na lu- 

zie. 

hamulcem 

Silnik unieruchamia sie przez obrot 

kluczyka w wytqczniku zaplonu (w le- 

wo) do potozenia wyjSciowego 0 (rys. 

3.4). Obrét kluczyka w lewo (poltoze- 

nie 3) powoduje whtaczenie blokady 

kierownicy; lekki obrot kulem kierow- 

nicy w obie strony ulatwia wejscie 

rygla zamka w wyciecie walu kierow- 

nicy. W tym potozeniu klueczyk mozn3 

wyja¢, a kierownica pozostaje zabio- 

kowana. Powoduje to wylaczenie wszy- 

stkich urzadzen elektrycznych z wyjat- 

kiem oS$wietlenia samochodu, sygnalu 

dzwiekowego i Swiatla STOP. 
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Po zakonezeniu jazdy nalezy: 

—- zaciaggna¢ hamulec postojowy, wig- 

czyé bieg I lub wsteczny w zalez- 

nosci od pochylenia miejsca parko- 

wania; 

oczyseié samochéd; 

odtaczyé akumulator (wylacznikiem), 

sprawdzi¢é stan k6t 1 opon, a w 

przypadku  uszkodzenia naprawi¢ 
lub wymienié (ewentualnie dopom- 

powaé powiletrza), 

przeprowadzié powierzchniowy prze- 

glad samochodu, 

zabezpieczyé prawe drzwi samocho- 

du, a zamkngé kluczykiem. 

Nie nalezy parkowac samochodu na 

Sliskiej lub oblodzonej jezdni oraz w 

miejscu silnie nagrzanym przez stonice. 

lewe 

316, DOCIERANIE SAMOCHODU 

; Okres 

, lub po naprawie 

' yawodnosei i 

: dalszej jego eksploatac}i. 

docierania nowego samochodu 

giéwnej obejmuje 

przebieg pierwszych 3060 km i jest za- 

licezany do okresu decydujacego o nie- 

trwatosci samochodu w 

W  okresie 

. docierania samochodu wystepuja znacz- 

“ne opory ruchu wywolane wzmozonym 

tarciem i gorszymi warunkami smaro- 

wania wspolpracujacych czesci (duza 

chropowatosé powierzchni, mate luzy, 

co powoduje, ze mechanizmy wykazujq 

okoiicznosed 

tendencie do przegrzewania sie 1 2a- 

cierania oraz podlegajga wzmozonemu 

zuzyciu). Uwzgledniajyac wymienione 

samochéd w okresie do- 

cierania nalezy otoczyé szczegolng opie- 

kg i uzytkowaé wediug ponizszych za- 

lecen: 

-- nie nalezy jezdzi¢ z predkosciami 

wiekszymi, niz to okreslono w ta- 

blicy 3.1., przy czym pedat sterowa- 

nia gaznikiem nie powinien bye 

wychylany wiecej jak na 2/3 petne- 

go skoku; 

masa przewozonych tadunkow nie 

powinna przekracza¢é 75%) tadownos- 

ci, a w  trudniejszych warunkach 

eksploatacji obciqzenie pojazdu i 

predkos¢ jazdy nalezy proporcjonal- 

nie zmmniejszy¢; 

nalezy unikaé jazdy terenowej (pia- 

sek, teren podmokty, wazniesienia) 

oraz po drogach o zie} nawierzchni, 

wymagajacych diugotrwatego korzy- 

stania z Ii II biegu; 

nie wolno przegrzewaé — silnika 

(wskazowka wartosci temperavury 

nie moze znajdowaé sie na czerwo- 

nym polu wskaznika); 

nie wolno przeciaza¢ silnika, tzn. 

porusza¢é sie samochodem Zz mala 

predkosciq przy duzym otwarclu 

przepustnicy mieszanki,  



  

— spadek predkosci jazdy do wartoéci, 

przy ktérej w ukladzie napedowym 

wystepujq szarpania, oznacza roz- 

wijanie za malej sity napedowej) w 

stosunku do oporéw ruchu i powi- 

nien byé sygnalem do natychmias- 

towego wiaczenia nizszego biegu, a 

nie do zwiekszania stopnia otwarcia 

przepustnicy gagnika (przeciazenie 

silmika); 

nalezy unikaé gwaltownego przy- 

spieszania i hamowania samochodu 

Zz uwagi na dodatkowe obciqzenie 

dynamiczne mechanizmow. 

Podczas dluzszych jazd nalezy spraw- 

dzaé temperature piast ké!t przednich 

i bebnéw hamulcowych. W przypadku 

erzania sie tych zespolOw nalezy prze- 

prowadzié regulacje luzu w tozyskach 

piast kot przednich lub regulacje ukla- 

du hamulcowego. W okresie docierania 

zuzycie paliwa przez samochod _ jest 

wieksze od normy fabrycznej. W tym 

okresie nalezy szczegdlnie starannie 

wykonywa¢é wszystkie czynnosci obstu- 

gi techniczne} (OTD) i smarowanie sa- 

mochodu (tabi. 10.2., 10.3.). 

Holowanie przyczepy mozna rozpoczaé 

dopiero po dotarciu samochodu. Ubytki 

oleju nalezy uzupetnia¢ tym samym 

gatunkiem oleju, ktory znajduje sie w 

silniku.   

Wymiane oleju w silniku (skrzyni bie- 

gow i tylnym moéscie) nalezy wykonaé 

po przebiegu pierwszych 1500+200 km 

w ASO. 

Ponadto nalezy zwrécié uwage na do- 

: datkowe czynniki poza wyzej] wymie- 

/ nionymi, wpiywajqce na zwiekszone 

. guzycie paliwa: 
5 me 

3.17. EKONOMICZNE UZYTKOWANIE | 

Aby osiagnaé tanig i bezawarying eks- 

ploatacje oraz wiaSciwe przebiegi mie- : 

dzynaprawcze (przy jednoczesnych ma- | 

lych nakladach na _ naprawe) nalezy , 

przestrzega¢é nastepujacych wvyimagan: 

dotrzeé samochéd Scigsle wedlug 

wskazan podanych w niniejszej ,In- 

strukcji”; 

wykonywaé wszystkie ezynnosci 

obstugi teechnicznej, regulacji i 

smarowania wedilug tablic 10.2, 10.3.; 

dbac zawsze o dobry stan technicz- 

ny samochodu, gdyz uzytkowanie 

niesprawnego samochodu powoduje 

jego przedwczesne zuzycie i bardzo 

czesto jest powedem powaznego 

uszkodzenia; 

unikaé jazdy z nadmierna predkos- 

cig, gpwaltownych = przyspieszen i 

ostrego hamowania; 

zmieniaé biegi przy 

predkosciach samochodu; 

— nie przeciazaé silnika; 

temperatura silnika powinna wyno- 

si¢ 80...90°C, 

wlasciwych 

za wysoki pozicm paliwa w gadzni- 

ku; 

jazda z whaczonym urzadzeniem 

rozruchowym lub zbyt diugie jego 

wykorzystywanie przy rozruchu; 

niewlasciwy kat wyprzedzenia za- 

ptonu lub niewlasciwa szcezelina 

miedzy stykami przerywacza; 

-- hiesprawne dziatanie regulatoréw 

aparatu zaplonu; 

zly. stan swiec albo niewlaSciwa ich 

wartosé cieplna; 

niesprawne dzialanie podgrzewacza 

mieszanki przewodu ssqcego; 

zwiekszone opory toczenia wskutek 

niskiego ciSnienia w ogumieniu, nie- 

prawidiowej regulacji hamulcow 

lub nieodpowiedniego ustawienia 

k6t przednich. 

Podezas pokonywania wazniesien biegi 

nalezy zmienia¢ (redukowaé¢) przy od- 

powiednio wiekszych predkosciach. 

W czasie jazdy samochodem  nalezy 

przesirzegat nastepulacych wymagai: 

— umkaé dlugotrwaie}] jazdy z peda- 

tem ,gazu” weisnietym do oporu; 

— nie zwiekszaé gwaltownie cobrotow 

gdy silnik jest jeszcze zimny;



-- przed rozpoczeciem jazdy rozgrzaé 

silnik wstepnie na postoju; 

-- unikaé trzymania stopy na ‘pedale 

sprzegta w czasie jazdy, poniewaz 

moze to byé powodem spalenia tar- 

czy, przy jezdzie pod gére wiaczyé¢ 

odpowiedni bieg nizszy; 

— przy zjeddzie z pochytosci nie wy- 

stosowaé biegi odpowiednie do pred- 

kosci jazdy; 

— w razie potrzeby hamowaé¢ plynnie 

silnikiem; 

dm4/ 100 km 

  

40 50 60 
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— na drogach Siiskich, mokrych lub 

stromych wystrzega¢é sie zbyt na- 

glego hamowania, ktére moze spo- 

wodowaé zablokowanie kél i zarzu- 

cenie samochodu. 

Na drodze oblodzonej jechaé bardzo 

' wolno i z jak najwiekszq ostroznoscia, 

. " _spokojnie kontrolowaé kierownice, la- 
taczaé sprzegla, biegu lub silnika, ‘godnie hamowaé i 

' biegi. 

plynnie zmieniaé 

: Unikaé jazdy z wylaczonym sprzegtem, 

nawet przed zatrzymaniem sie. Jezeli 

vi km/h] 

70 80 90 

~samochod zaczyna sie Slizga¢, skreci¢ 

_lekko w kierunku poSlizgu, nie przy- 

spiesza¢é, nie hamowaé i nie zmienia¢ 

biegu. 

3.17.1. ZUZYCIE PALIWA 

Zuzycie paliwa (rys. 3.22.) zalezy od 

stanu techniczmego samochodu, od wa- 

runkéw drogowych i klimatycznych, 

Rys. 3.22, Zuiycie paliwa przy stalych 
predkosciach Jjazdy samochodem wg 

PN-80/S-04000  



  
  

warunkéw i sposobu jazdy (szybkoésci 

i obciazenia), jak réwniez od kwalifi- 

kacji kierowcy. Srednie zuiycie paliwa 

wynosi 13,5+0,4 dm*/100 km. Dla samo- 

chodu Zuk predko§é ekonomiczna wy- 

nosi 60.70 km/h. W zwiazku z tym 

nie jest wskazana jazda z duzqa pred- 

kosciqg, gdyz powoduje zwiekszone zu- 

zycie paliwa zespol6w napedowych sa- 

mochodu i opon. Zuzycie paliwa przez 

samochéd. ciagnacy przyczepe jest wie- 

ksze o 5...7%Jp. 

3.17.2. EKSPLOATACJA W OKRESIE 

ZIMOWYM 

Uzytkowanie samochodu w okresie zi- 
mowym (od 1.XI do 31.1II) przy tem- 

peraturze otoczenia ponizej 0°C nie 

stwarza trudnosci, jezeli samochéd zo- 

stanie odpowiednio przygotowany. 

Przygotowanie samochodu do zimowe}j 
eksploatacji polega na: 

— wymianie oleju w silniku z letniego 
na zimowy; 

-— zastapieniu wody w uktadzie chio- 

dzenia plynem Borygo; przed napel- 

  

nieniem uktadu plynem nalezy spus- 

cié wode otwierajac kurki spustowe 

umieszczone w kadlubie silnika i 

chiodnicy; podezas spuszczania wo- 

dy z ukladu korek chicdnicy musi 

byé zdjety, a zowér nagrzewnic 

otwarty; 

sprawdzeniu  stanu technicznego 

akumulatora, alternatora i regula- 

tora napiecia w razie wyladowania 

akumulatora nalezy go wymonto- 

wa¢é z samochodu, natadowaé i 

przechowywat w cieplym pomiesz- 

ezeniu (przy duzych mrozach lub 

dluzszym postoju samochodu); 

zaciagnieciu zastony chiodnicy tak, 

aby utrzymywata sie wlasciwa tem- 

peratura silnika (80..90°C); zaleca 

sie tez oczyScié zbiornik i pompe 

paliwa oraz gagnik z zanieczyszczen. 

2.17.3, PRZECHOWYWANIE SAMOCHODU 

Jezeli samochéd bedzie przez dthuzszy 

‘czas stat nie uzywany, nalezy zabez- 

i pieczyé go przed zniszezeniem. W tym 

| celu (niezaleznie od pory roku) nale- 

  

zy wykonaé nastepujqce czynnosci kon- 

serwacy jne: 

— wymyé nadwozie, podwozie i silnik; 

— napeinié smarem wszystkie punkty 

smarowania silnika, podwozia i nad- 

wozia; 

wymienié olej w silniku i urucho- 

mié go na kilka minut; 

wykrecié Swiece, nalaé po 3...5 cm’ 

oleju silnikowego do kazdego cy- 

lindra i obréci¢ kilka razy wat korx- 

bowy silnika za pomoca korby roz- 

ruchowej; 

spuscié ciecz z ukladu chilodzenia; 

spuscié paliwo ze zbiornika; 

postawi¢ samochéd na koztach talk, 

aby opony nie dotykaly ziemi; 

natrzeé lakier nadwozia warstwa 

pasty woskowej; 

zwilzyé nafta wszystkie czeSci chro- 

mowane; 

wyjac akumulater i przechowywaé 

go w cieplym pomieszczeniu dola- 

dowujac co 4—6 tygodni, do stanu 

réwnomiernego ,gazowania” wszy- 
stkich ogniw. 

Samochéd powinien byé przechowywa- 
ny w miejscu suchym i zamknietym, 
najlepiej w temperaturze otoczenia ok. 
20°C,



Obstugi techniczne w okresie gwaran- 

cyjnym muszq byé wykonywane przez 

ASO i potwierdzone w Ksiaice Gwa- 

rancyjnej. 

Po ._iookresie gwarancyjnym obstugi 

techniczne (OT) moga byé wykonywa-~ 

ne w ASO, w bazach transportowych 

lub we wlasnym zakresie przez uzyt- 

kownika samochodu {rozdz. 10.). 

4.1. MECHANIZM ROZRZADU 

SILNIKA 

Widok ogdlny silnika S21 z osprzetem, 

sprzegiem i skrzyniq biegéw pokaza- 

no na rysunku 4.2a. Charakterystyke 

zewnetrzng silnika podano na rys. 4.3. 
  

4. OBSLUGA TECHNICZNA 

4.1.1, DOKRECANIE SRUB GLOWICY 

Dokrecenia Srub nalezy obowiqzkowo 

wykonaé w czasie obstugi technicznej 

OTD (w okresie docierania), tj. po 

przebiegu  pierwszych 15002200 km, 

oraz w innych przypadkach, o ile zo- 

stanie stwierdzone ich poluzowanie. 

Sruby nalezy dokrecaé na zimnym sil- 

niku w kolejnosci pokazanej na ry- 

sunku 4.4. Moment dokrecania Srub 

wynosi 110.120 Nm. Po dokreceniu 

gtowicy silnika nalezy wyregulowaé lu- 

zy zaworowego mechanizmu rozrzqdu 

(rys. 4.5.). 
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41.2. REGULACJA LUZOW ZAWOROWYCH 

Luzy zaworow na zimnym silniku po- 
winny wynosié: 

— zaworéw ssacych 0,20...0,22 mm, 

— zawor6w wydechowych 0,30...0,32 _ 

mim. 

Sprawdzenia oraz regulacji luz6w za- 

worowych nalezy dokonywaé nie- 

zwiocznie w przypadku stwierdzenia 

nastepujacych nieprawidtowosci w pra- 
cy silnika: 

— zmniejszenia przyspieszenia i ma- 

ksymalnej predkosci samochodu, 

— nieré6wnomiernej pracy silnika, 

Rys. 4.1. Schemat okresowej obstugi 
technicznej  



  

   
    

a 

1 — alternator, 2 — wentylator, 3 — zawdér 
ogrzewania kKabiny, 4 -—- termostat, 5 — 
gBaznik, 6 --— korek wlewu oleju. 7 — czuj- 
nik temperatury silnika, 8 — wziernik Kola 
zamachowego, 9 — sprzegio, 10 — skrzynia 
biegow, If — rozrusznik, 12 — miarka po- 
ziomu oleju, 33 -—— korek spustowy oleju, 

ef 

Numer fab silnika    

Rys. 4.2. Silnik (kpl.) ze sprzeglem i skrzynia biegéw 

14 — korek spustowy piynu z silnika, 15 — 
aparat zaplonowy, 16 -— filtr oleju, 17 — 
wspornik mocowania alternatora, 18 — pa- 
sek kKlinowy, 19 — ezujnik cifnienia oleju, 
20 — pompa wody, 21 — Sruba mocowania 

giowicy



  

  

          

Rys. 4.3. Charakterystyka xzewnetrzna | — utrudnionego rozruchu zimnego sil- 
silnika nika, 

“ cKWh. muiycle paliwa — przedmuchu spalin do przewodu 

Mo — moment obrotowy silnika (N-m,); _ sacego z objawem__,kichania”  w 
Ne — moc efektywna silnika (kW). |! gazniku, 

Tablica 4.4. — nadmiernie gicSnej pracy ukladu 

Dia utatwienia obstugi i naprawy rozrzadu. 
diugosci Srub mocowania ghowicy i . Sprawdzenia (regulacji) luzéw nalezy 

ich oznaczenia podano ponizej dokonywaé na zimnym silniku (20°C) 
Wymiary wymiary| | W nastepujacy sposdob: 

Ozna- Ozna- : : : 
czenie Srub ezenie grub — zdjaé¢ pokrywe glowicy, 

axl (mm) axl (mm) — zdjaé koputke aparatu  zaptonu 
zwracajac uwage na polozenie obsa- 

CB M14X115 © M14X132 dy przewodu i §wiecy zaptonowej, 
| CE Mi4><119 1492175 —- obracaé waltem korbowym silnika, 

x &) M14xX az do momentu, kiedy palec roz- 

KolejnoSé dokrecania stub ¢z0- dzielacza zaptonu {od strony plytki 

no cyframi 1--11. stykowej) znajdzie sie naprzeciw     Mee IG ¢ TO0E FabE 

3 r 

it 

o 
>, Oo         

  
Dla utatwienia obsiugi i naprawy, diugoésci 
grub mocowanijia glowicy i ich oznaczeénia 

podano w tablicy 

  

| 

Rys. 4.4. Roleinosé dokrecanis frub © __ —€- _ O- _ &. ee - 

4  



  

  

  

  

  

Rys. 4.5. Regulacja luzéw zaworowych 
1 — szezelinomierz, 2 — klucz oczkowy, 3 — - 
wkretak, 4— nakretka zabezpieczajaca, 5 — 
wkret regulacyjny déwigni zaworu, ¢ — 

Sruba mocowania glowicy 

obsady przewodu i Swiecy zaplono- 

wej, a styki przerywacza zostang 

rozwarte, 

—— przy polozeniu palca jak wyéizej, | 

sprawdzié za pomocq szczelinomie- 

rza luzy zawor6w w I cylindrze; 

— obréci¢é wal korbowy o 180°C do | 

stykow, w 
tym polozeniu sprawdzié luzy zawo- - 

ponownego rozwarcia 

réw w II cylindrze; 

— postepujac podobnie jak dla II cy- 

lindra sprawdzi¢é luzy zawordéw ko- 

lejno w IV i III cylindrze. 

_ Jezeli luz okaze sie niewlasciwy, nale- 

_ zy odkrecié przy uzyciu klucza oczko- 

wego 2 nakretke zabezpieczajaca wkret 

regulacyjny 4 (rys. 4.5.), nastepnie 

obracajac wkret 5 za pomocga wretaka — 

ustawié luz tak, aby szczelinomierz i 

wiozony miedzy trzonek a dzwignie za- 

_ woru dat sie przesungé z wyczuwal- 

nym lekkim oporem. Nastepnie przy- 

trzymaé nieruchomo wkret i dokrecic¢c 

mocno nakretke zabezpieczajaca. Po 

dokreceniu nakretki sprawdzié luz iw 

razie jego zmiany wykona¢ regulacije 

powtérnie. 

| 42, UKLAD SMAROWANIA SILNIKA 

Do ukladu smarowania  silnika (rys. 

4.6.) wchodzq nastepujace zespoly: 

— zbiornik oleju w misce silnika, 

, — pompa oleju 6, 

~—- wstepny filtr siatkowy na smoku 

pompy oleju 1i, 

— filtr oleju petnego przepltywu 1, 

— przewody i kanaty oleju w silniku 

7, 9. 

Sprawne dzialanie tych zespolow w 

decydujacy sposob wplywa na dobre 

wiasciwosci eksploatacyjne oleju oraz 

wiasciwy przebieg zuzycia czesci_ sii- 

nika. 

Fabryka zaleca stosowanie olejéw sil- 

nikowych podanych w tablicy 10.4. 

PRR rh ak OWE 

42.1, SPRAWDZANIE 1 UZUPELNIANIE 

OLEJU W SILNIKU 

Sprawdzanie to nalezy przeprowadzaé 

przed uruchomieniem  silnika. Jezeli 

silInik pracowal, a zachodzi koniecznosé 

sprawdzenia iloSci oleju, nalezy silnik 

- gatrzymaé i odezekaé, az olej sptynie 

bs]



  

  

  

  

    
            

  
  

ze $cianek do miski silnika. Dla spraw- , 
dzenia poziomu oleju w silniku sluzy | 

miarka 2 (rys. 47.), po wyciggnieciu ' 

ktérei, mozna sprawdzié, czy poziom 

oleju znajduje sie miedzy kreskami 

40 

wybitymi na jej koncu. W celu do- 

kladniejszego odczytu. nalezy przed 

pomiarem owytrzeé miarke czysta 

szmatka. Jezeli poziom oleju w silniku 

znajduje sie w poblizu dolne} kreski   

Rys. 4.6. Ukiad smarowania silniks 
1 — filtr oleju, 2 — czujnik cifnienia oleju, 
3 — przewdd oleju, 4 — of dzwigni zawo- 
row, 5 — korek wlewu oleju, 6 — pompa 
oleju, 7 — przewéd olejowy osi dZwigni za- 
woréw, 8 — wal rozrzqdu, 9 — gliéwny ka- 
nat olejowy, i¢ — wal korbowy, 11] — smok 
pompy oleju, 12 — korek spustowy oleju, 

13 — miarka poziomu oleju 

na miarce, nalezy uzupelnié jego ilosé 

przez dolanie (tego samego gatunku 

oleju, jaki jest w siiniku) przez wlew 

tak, aby poziom uktada! sie ponize; 

gornej kreski.  



  

42.2, WYMIANA OLEJU W SILNIKU 

Wymiane oleju w silniku) wykonuje 

sie jednoczesnie z wymiang filtru oleju 

4 (rys. 4.7.) po przebiegu pierwszych 

1500+200 km, a w dalszej eksploatacji 

eco 9000 km. Zuzyty olej] nalezy spusz- 

  

        

Rys. 4.7. Odkrecanie filtru oleju 

Io — ezujnik cisnienia oleju, 2 — miarka 
poziomu oleju. 3 — kluez specjalny, #¢ — 

filtr olcju, 5 -—- miska oleju silnika   

eza¢ z miski oleju przy dobrze nagrza- 

nym silniku, a zatem najlepiej] bez- 

posrednio po ukonczonej jezdzie. 

W celu wymiany oleju nalezy: 

— zdja¢é korek wlewowy na pokrywie 

giowicy, 

wykrecié korek spustowy z miski 
oleju i zlaé olej do podstawionego 

naczynia, 

wymienié filtr oleju PP-6.2., odkre- 

cajac go od kadluba silnika specjal- 

nym kluczem; przed zatozeniem no- 

wego filtru nalezy nasmarowat 

uszezelke olejem silnikowym, przy- 

krecié filtr rekami do kadtuba, a 

po zetknieciu sie uszczelki z plasz- 

ezyznq kolnierza dokreci¢ 

filtr o 3/4 obrotu; wkreci¢ korek 

spustowy; 

wlaé 5 dm swiezego oleju silniko- 

wego, zalozy¢ korek wlewowy, uru- 

chomi¢é silnik i sprawdzic, czy olej 

nie wycieka spod filtru lub korka 

spustowego. 

Zalecane gatunki oleju i normy prze- 

biegu samochodu 9 miedzy  kolejnymi 

wymianami sq podane w tablicy 10.3. 

Nalezy pamieta¢, ze oleju Selektol nie 

mozna mieszac¢ z olejem Lux lub in- 

nymi olejami, poniewaz moze to ujem- 

nie wplyngé na prace i trwatosé silni- 

ka. 

jeszcze | 
  

4.3. UKLAD ZASILANIA 

4.3.1. POMPA PALIWA 

Pompa jest wyposazona w déwignie 9 

(rys. 4.8.) do recznego pompowania pa- 

liwa, ktérej uzywa sie w przypadku, 

gdy paliwo odparowato z komory ply- 

; wakowej gaznika na skutek dlugiego 

postoju samochodu lub stygniecia prze- 

grzanego silnika. 

Obstuga pompy polega glidwnie na 

okresowym oczyszczaniu szklanego 

osadnika 4. W tym celu nalezy odkre- 

cié nakretke uchwytu 2, zdjaé szklan- 

ke osadnika i oczyScié ja czysta szmat- 

ka. G6rng czes¢ pompy nalezy prze- 

myé ezystg benzyna i  przedmuchaé 

sprezonym powietrzem. Nastepnie na- 

lezy zamontowaé szklanke, po czym 

poruszajac reczna déwignia 5 napeini¢ 

osadnik paliwem. JednoczeSnie nale- 

zy sprawdzié szczelnos¢ przylegania 

szklanki do korpusu pompy. W razie 

stwierdzenia przecieku dokrecié moc- 

niej nakretke uchwytu lub wymieni¢ 

uszezelke korkowa pod szklankg. Na- 

lezy tez sprawdzi¢é, czy Sruby mocu- 

jace pompe do kadltuba  silnika nie 

ulegty poluzowaniu. Peknietg lub wy- 

kruszona szklanke 4 i przepone 8 na- 

nalezy wymienic¢. 

4l



  

    

  

      

  

  

Rys. 4.8. Pompa paliwa 
3 — 1 — glowica, 2 — uchwyt osadnika. 

filtr siatkowy. 4 — szklanka vosadnika, 5 — — 
clegno recznego. pompewania paliwa, & — 
uszezelka, 7 -- przewod paliwa, 8 — prze- ; 
pona, 9 — dzwignia, 10 — = sprezyna zwrot- ; 
na, 11 — podkiadka izolacyjna, 12 — uszezel- | 
ka pompy. 13 — przewod paliwa do #aé- | 

nika, 14 — podstawa pompy 
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4.3.2. GAZNIK 

W zakres obsiugi gaznika wchodzq na- - 

stepuiqce czynnoscl: 

—— okresowe czyszczenie, 

— regulacja poziomu paliwa, 

— regulacja wolnych obrotow silnika. - 

Gainik (rys. 4.9.) jest opadowy, dwu-. 

przelotowy z gardzielami wstepna I 

glowna ze stopniowym otwieraniem II 

przepustnicy. Elektrozawér 10 eliminuje 

mozliwose samozapionu silnika po wy- 

taczeniu stacyjki przy gorszych gatun- 

kach paliwa lub przy przegrzanym sil- 

niku. 

W przypadku uszkodzenia elektrozawo- 

ru 10 mozna wyjaé jego iglice, wkrecic 

obsade z dvszq wolnych obrotow, uru- 

chomié silnik i kontynuowac jazde sa- 

mochodem. 

Otwieranie przepustnicy H 

jest sterowane mechanicznie 

przelotu . 

przez | 

uktad dzwigniowy z osi przepustnicy I: 

przelotu. Przepustnica II przelotu za- 

czyna sie otwiera¢ dopiero przy 2/3 

pelnego otwarcia przepustnicy I prze- 

lotu. 

W pokrywie gaznika jest umleszczony . 

element fiitrujacy, zawor iglcowy do- | 

plywu paliwa oraz plywak zamocowa- | 

ny wychylnie do osi. Dysze podano w 

tablicy 4.1., niedomagania gaznika wio— sprawdzi¢ czy zawor 

tablicy 4.2. 

Regulacja wolnych obrotéw. 

Regulacje nalezy wykona¢ na goracym 

(pracujacym) silniku, w przypadku: 

przerywania, zbyt wolnych obrotéw 

(silnik gaSnie), lub zbyt wysokich obro- 

tow. 

Przed regulacja sprawdzi¢: 

— kat wyprzedzenia zaptonu, 

— ciSnienie sprezania w cylindrach, 

— szcezelnos¢ i dziatanie ukladu zaplo- 

nowego, 

— szczelnosé gaznika, 

Jezeli wolne obroty silnika sq za male, 

to nalezy powiekszyé otwarcie prze- 

pustnicy Srubq 15 (rys. 4.9.). 

Silnik powinien pracowaé réwnomier- 
nie i nie gasna¢, przy 600...800 obr/min. 

Sprawdzenie i regulacja poziomu pali- 
wa w gazniku. 

Gdy poziom paliwa nie pokrywa sie z 

wymaganym, nalezy odkreci¢é pokrywe 

gaznika i wyregulowa¢ go przez od- 

powiednie ustawienie plywaka  ({rys. 

4.10). 

W celu regulacji nalezy: 

— sprawdzi¢ czy plywak 7? nie ma 

weniecen i swobodnie obraca sie na 

osce; 

iglicowy 9 

jest szczelnie wkrecony w gniazdo i  



  
  

Rys. 4.9. Gainik dwuprzelotowy 
(28/35S2A) 

1 — ciegno urzadzenia rozruchowego, 2 — 
wspornik, 3 — uszczelka, 4 — wkret, 5 — 
gruba, 6 — kanal przepustnicy H, 7 — ko- 
rek filtru paliwa, § — koncéwka doptywu 
paliwa, 9 — komora plywakowa, I -- 
elektrozawér i dysza paliwa wolnych obro- 
t6w, 11 — giowna dysza paliwa, 12 — kon- 
céwka przewodu rozdzielacza zaptonu. 13 — 
korek, 14 — wkret regulacyjny skladu mie- 
szanki wolnych obrotow, 15 — wkret regu- 
lacyjny polozenia przepustnicy wolnych 
obrotéw, 18 — dézwignia przepustnicy I 
przelotu, 17 — o§ przepustnicy. 18 — spre- 
zyna, 19 — déwignia, 26 — of przepustnicy, 

21 — dzwignia urzadzenia rozruchowego 
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ezy kulka 4 amortyzatora drgan 

iglicy 2 nie jest zablokowana; 

— ustawié pokrywe gainika I w pozy- 

cji pionowej tak, aby ptywak 7 

swym ciezarem nie weisnat kulki 4 

w iglice 2; 

— sprawdzié ezy skok plywaka wyno- 
si 8,5 mm i ewentualnie poprawi¢ 

go przez odgiecie wystepu zawia- 

sy 3; 

— sprawdzié, czy sprezyna 5 umozli- 

wia swobodny ruch iglicy w gniez- 

dzie; 

— plywak nalezy regulowaé 

przeginanie ramion 6 zaWiasy, az 

do uzyskania odlegtosci pomiedzy 

plaszezyzna pokrywy a plywakiem 

réwnej 5...5,5 mm (jezyezek zawia- 

sy powinien pozostaé w polozeniu 

prostopadiym do osi iglicy), 

prez 

Po regulacji zamontowaé pokrywe gat- 

nika zwracajac uwage, aby plywak 

‘mial swobodny ruch, bez ocierania o 

Scianki komory plywakowej. 

Uwags: 

Regulacje yeistenia plywaka naleiy 

wykonaé po wemianie plywaka ih za- 

woru doplewyu asihen Woskacana jest 

przy tym woymians ustecelki sod no- 

krywa gaznika. 

aa 

  

DANE REGULACYJNE GAZNIKA 

Uktiad Nazwa czesci 

Tablica 4.1. 

Cecha dyszy 
  

przelot 

I 

przelot 

i 
  

Glowny gardziel 
rozpylacz 
dysza paliwa 
dysza powietrza 
rurka emulsyjna 

21 
45 
110 
250 
F27 

26 
4,5 
145 
225 
F35 

  

Biegu 
jalowego 

  

Pompy 
przyspieszenia 

Rozruchu 

dysza 
dysza 
dysza 
otwor 
otwor 

paliwa 
powietrza 
mieszanki 
przejsciowy 1° 
przejsciowy 2° 

otwér przejsciowy 3° 
otwor przejsciowy 4° 
otwor stabilizujacy 
elektrozawor EZ-20 
obroty jatowe 600...800 obr/min 

45 
175 
170 
80 
80 

100 
80 

120 
120 
150 
— 

~~   
  

dysza 
zawor 
skok (mm) 
wydatek (cm) 

40 
80 
10 
0,5 

  

dysza paliwa 
dysza powietrza 
otwér pow. rozruch (mm) 
otwér zubozajacy 1° 
otwor zubozajacy 2° 
tulejka w stud. rezerw. 

F1/150 
150 
§,75 
1,75 
1,75 
250 

  

Plywaka   zawor iglicowy 
ciezar plywaka (g)   175 

18 
    Na kazdej dyszy jest wybita cecha. 

Np. dysza z cecha 110 ma Srednice 
otworka 1,1 mm 
  

   



  

NIEDOMAGANIA GAZNIKA 

Objawy Przyezyna 

Tablica 4.2. 

Sposéb naprawy 
  

1, Zimny silnik nie da- 
je sie uruchomi¢ 

zaciety zawor urzadzenia rozruchowego, Za- 

tkana dysza paliwa urzadzenia rozruchowego 
wyJjJac i sprawdzié zawér urzadzenia rozru- 
chowego, wykrecié i oczysci¢ dysze 

  

2. Goracy silnik nie da- 
je sie uruchomié 

niewlasciwa regulacja wolnych obrotow 
przegrzanie silnika 

urzadzenie rozruchowe pozostaje stale wlg- 
c2one 

wyregulowat wolne oborty 

uruchomi¢ silnik przy nacisnietym do polowy 
pedale (gazu) 
sprawdzic, 1 usung¢ przyczyne zacinania 

  

. Nieroéwna praca sil- 

nika na 
obrotach 

wolnych 
przedostawanie sie powietrza przez uszczelki 
lub podkiadke miedzy gaznikiem a rurqa ssaca 
nieszezelnosé miedzy rurg ssqca a glowica sil- 
nika 

przedostawanie sie powietrza miedzy osiami 
przepustnicy a obudowa gaznika z powodu 
zuzycia 
zatkana dysza paliwa 
obrotaw 

przepustnice nie domykajq sie przy swobod- 
nym polozeniu pedahu gazu 

lub kanalty wolnych 

dociggnaé nakretki gaZnika, sprawdzi¢ kotinierz 
mocujacy gaznik 

sprawdzi¢ i w razie potrzeby wymieni¢é osie 
przepustnicy 

wykrecié dysze i przedmuchac sprezonym po- 
wietrzem 

skontrolowaé czy przepustnice swobodmnie sie 
obracaja 

    

. Pezelewania gaznika 
lub przecieki paliwa 

nieszezelny zawér iglicowy 

uszkodzony plywak 
niewlasciwy poziom paliwa 
nieprawidiowe dzialanie plywaka 
uszkodzona uszezelka korka filtru siatkowego 
na pokrywie gaznika 

sprawdzi¢ czy nie ma obcych ciat miedzy 
ighica a jej gniazdem 
wymieni¢ plywak 

ustawié poziom paliwa 
wyja¢é plywak, sprawdzi¢é, uszkodzenia napra- 
wic, wymienié uszezelke korka 

  

: Niedostateczne przy- 
spieszenie i pred- 
kosé samochodu 

miewlasciwy poziom paliwa 

zanieczyszczone jedna lub dwie dysze gléwne 
paliwa 

kanat lub dysza pompy przyspieszajace} 
miedostateczny skok pedalu gazu 

ustawié poziom paliwa 
wykreci¢ dysze i przedmucha¢ sprezonym po- 
wietrzem 
jw. 

wyregulowat skok pedatu 
    . Nadmierne zuzycie 

paliwa przez samo- 
chad   urzadzenie rozruchowe pozostaje czesciowo 

wigezone 
nieszczelny zawor iglicowy 

przebity lub odksztaltcony plywak 
za duzy poziom paliwa   sprawdzi¢ kanaty urzadzenia rozruchowego i 

przedmuchac sprezonym poawietrzem 
wymienié zawor 
wymienic plywak 
ustawic poziom paliwa 
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Rys. 4.10. Regulacja poziomu paliwa w 

gazniku 
1 — pokrywa gaZnika, 2 — iglica, 3 — ra- 

cy, 6 — ramie zawiasy, 7 — plywak, &§ — 
jezyezek ustawienia poziomu paliwa, 9 — 

zawor iglicowy 

Cryszezenia gaznika. 

Czynnosé te nalezy wykona¢é po prze- 

biegu plenwszych 

okresowo co 9000 km (tabl. 10.2,). 
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W tym celu nalezy: 

-— wykrecié dysze gidwne paliwa I11 

_ Wymontowane dysze dokladnie myé w | 

‘“nafcie lub nieetylizowanej 

| ponownie zmontowa¢, pamietajac aby — 

(rys. 4.9.), 

— dysze paliwa wolnych obrotow (po 

wykreceniu zaworu 19). 

przedmuchaé sprezonym powietrzem i 

‘nie pomyli¢é dysz glownych paliwa z I 

: i IL przelotu gaznika, ktére majq rdz- 

> ne érednice. 

- Wymiana wkladu co 9000 km w ra- . 

10.2.). - 

4.3.3. FILTR POWIETRZA 

mach obstugi technicznej (tabl. 

'W celu wymiany wktadu nalezy odkre- 

'cié nakretke 

' 4.11.) zdjaé 

skrzydeltkowqg OD 

pokrywe  filtru, 

(rys. 

wy jac 

. wklad filtrujacy i wymienié na nowy. 

Filtr powietrza ma dwa kroéce do ssa- 

‘nia powietrza: — jeden do ssania po- 

i ' wietr zimnego (w_ lecie 
mie zawiasy, 4 — kulka, 5 — sprezyna igli- ; za zimnego ( ); drugi do 

| ssania powietrza nagrzanego od prze- 

; wodu wydechowego (w zimie). Do prze- 

stawiania przystony filtru stuzy uchwyt 

| A (rys. 4.11.), Latem uchwyt A nalezy 

| przesungé w  kierunku niebieskie] 

| strzatki C, a zimq w kierunku czerwo- 

15004200 km oraz | ne} strzatki B. Jezeli samochdéd jest 

eksploatowany na drogach o duzym Za- 

benzynie, — 

_pyleniu to wktad filtrujacy nalezy wy- 

mieniaé czesciej. 

  

  

Rys. 4.11. Filtr powietrza 
A — uchwyt przysiony, B — strzalka czer- 

’ wona, € — strzaitka niebieska, BD — nakret- 
ka motylkowa 

434. UKLAD WYDECHOWY 

Ukiad wydechowy sktada sie z prze- 

wodu wydechowego z podgrzewaczem 

' mieszanki, rury wydechowe) 4 oraz 

tlumika 10 (patrz rys. 1.2.). 

Obstuga polega na sprawdzaniu szczel- 

: nosei polaczen, dzialania podgrzewacza 

mieszanki paliwa z powietrzem, spraw- 

'dzaniu stanu wieszaké6w gumowych i 

: stalowych mocujacych rure wydechowa  



  

{ thumik oraz usuwaniu nagaru z prze- 

wodu wydechowego. Przy nieszczelnos- 

ci ukladu wydechowego trujace spaliny 

moga sie przedostaé do kabiny kie- 

rowcy lub przedzialu pasazerdw oraz 

stwarzaja niebezpieczenstwo powstania 

pozaru, 

Usuniecie przedmuchéw na_ potacze- 

niach polega na dokrecaniu nakretek | 

mocujacych lub na wymianie zuzy- 

tych uszczelek. Pekniecia rury wyde- 

chowej lub tlhumika mozna zaspawadéc. 

Uszkodzenie podgrzewacza mieszanki 

moze byé przyczyna przegrzewania sie 

silnika. 

4.4. UKLAD CHLODZENIA 

Uklad chltodzenia silnika sktada sie z . 

kanatow cieczy chlodzacej w kadlubie 

i glowicy sinika 1, z pompy i wenty- 

latora, chlodnicy, (14, rys. 3.11.), ter- 

mostatu, przewodéw, zbiornika zasila- 

jacego 15 i zaslony chlodnicy. 

W okresie zimowym (od 1.XI do 31-.III) 

fabryka napelnia uklad chlodzenia sil- 

nika plynem Borygo tabl. 10.4., (za do- 

datkowa oplata). Stosowanie pltynu w 

ukladzie chlodzenia upraszcza obsluge 

ukladu chiodzenia (szczegéInie w okre- 

sie zimowym) oraz nie powoduje osa- 

dzania sie kamienia kotlowego w ka- 

:natach silnika i chtodnicy, co wyste- 

_puje przy stosowaniu wody. 

Aby uktad chlodzenia dzialat prawidto- 

wo, poziom plynu chlodzacego w zbior- 

niku zasilajacym 15 musi siegaé powy- 
_2ej znaku MIN, 

  

  

  

  

  
  

Rys. 4.12. Kurek spustu wody 
z chlodnicy 

Poziom plynu w azbiorniku zasilajgcym 

i chlodnicy nalezy sprawdzaé (przy 

zimnym silniku}) co najmniej} raz w 

tygodniu lub co 500 km oraz zawsze 

przy nadmiernej] temperatumze silnika. 

/ 44.1. UZUPELNIANIE PLYNU 

'Przy uzupelnianiu plynu woda tempe- 

/ratura jego zamarzania bedzie odpo- 
‘ wiednio wyzsza 

‘nalezy pamietac 

mrozow, aby nie dopuscié do zamarza- 

‘nia tej mieszaniny w silniku i chtod- 

(tabl, 4,3), 

podezas 

Oo e¢zym 

wiekszych 

nicy. Ubytki plynu na skutek wycie- 

k6w z uktadu nalezy uzupetnic odpo- 

- Wiednim gatunkiem plynu. 

_Plyn w uktadzie chlodzenia zaleca sie 

wymieniaé co 2—-3 lata, gdyz po tym 

okresie jest on zanieczyszczony i po- 

zbawiony na skutek parowania swoich 

wlaSciwosci chlodzacych. 

_W okresie zimowym, w czasie jazdy 

nalezy zaciagna¢é przystone 

16, Plyn nalezy dolewaé 
chiodnicy 

powoli do 

-zbiornika zasilajacego, Przy nagrzanym 

silniku) nie nalezy odkreca¢ korka 

_chtodnicy ze wzgledu na mozliwoSsé po- 

_parzenia. Jezeli 

niski, a silnik mocno nagrzany, nie na- 

‘lezy dolewa¢ plynu, lecz poczeka¢, az 

poziom jest bardzo 

ostygnie. 

Jezeli podezas jazdy samochodem (w 

okresie letnim i zimowym) z niezna- 

nych przyczyn jest za wysoka tempe- 

_Yatura silnika, to wlaczenie nagrzewnic 

-1  catkowite Sciagniecie zastony z 

chlodnicy w zasadniczy sposéb obniza 

_ temperature silnika, 
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SKLAD CHEMICZNY PLYNU BORYGO Tablica 4.3. 

ce Temperatura 

| Gestoxc . poczatku 

woda glikol w temp. 20°C] oo marzania Uwagi 
destylowana etylenowy (g/ems) °C) 

(% objetosci)| ("y abjetosei) 

50 49 1,068 —35 plyn Borygo!) 

55 45 1,063 —29 plyn rozcienezony woda 

60 40 1,057 —25 destylowang przez uzyt- 

65 35 1,050 —19 kownika samochodu 
70 30 1,043 —15 

80 20 1,029 —10             
  

1) Sprzedawany przez CPN plyn Borygo nie 
we GOST 159-52 oraz z innymi plynami. 

Aby spuseié plyn z ukladu chicdzenia 

nalezy: 

wigczyc ogrzewanie kabiny; 

zdja¢é korki wlewowe chlodnicy i 

zbiornika zasilajacego; 

odkrecié kurki spustowe w chliodni- 

cy i Kadtubie silnika; 

spusci¢ plyn ze zbiornika zasilajq- 

cego, zdejmujac przewdd  laczacy 

zbiornik z chlodnicg. 

Aby napetnié uklad chlodzenia nalezy: 

— zamkngé dwa kurki jeden w 

chiodnicy, a drugi w kadlubie sil- 

nika; 
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mozna mieszaé z pltynem Antyfryz 

wlewaé powoli ptyn do chlodnicy; 

cego ponad znak MIN, po uprzed- 

nim zaltozeniu przewodu lqaczacego 

zbiornik zasilajacy z chlodnica; 

zatozyé korek na wlew chliodnicy; 

uruchomi¢é silnik i pozostawi¢é na 

wolnych obrotach (ok. 40 sekund) do 

ezasu, gdy powietrze przestanie wy- 

dobywaé sie ze zbiornika zasilaja- 

cego; 

uzupeinié jeszcze poziom plynu w 

zbiorniku zasilajacym. 

Po tej czynnosci zalozy¢ korek na 

wlew zbiornika. 

dolaé ptynu do zbiornika zasilaja- | 

44.2. REGULACJA PASKA KLINOWEGO 

SILNIKA 

Pompa wody i alternator sq napedza- 

ne paskiem klinowym HB X11X<1100. 

Naciag paska powinien byé¢ taki, aby 

; pod naciskiem nastapito wieksze ugie- 

| Cie niz 10...15 mm. Jezeli ugiecie paska 

| jest wieksze nalezy wyregulowaé jego 
! naciag w nastepujacy sposdob: " 

' — odkrecié Srube rozpieracza 4 (rys. 

  

7.2.) 0 kilka obrotow, 

— odchylié alternator np, za pomoca 

lyzki do opon tak, aby pasek byt 

wiaSciwie napiety. 

— w tym polozeniu dokrecié mocno 

nakretka rozpieracza 4. 

Sprawdzi¢, czy nakretki Srub mocuja- 

cych alternator i jego wspornik sq do- 

krecone. 

Regulacje naciagu paska nalezy wyko- 

na¢ w czasie obstug technicznych (tabi. 

10.2.) oraz kazdorazowo w razie stwier- 

dzenia wiekszego ugiecia niz Wwyma- 

pane. 

4.43. POMPA WODY I TERMOSTAT 

Obstuga pompy polega na okresowej 

(wzrokowej) kontroli szczelnogci i sma- 

rowania tozysk oraz sprawdzaniu 

droznosci otworu odplywowego w ker-  



  

  

  

  
Rys. 4.13. Smarowanie pompy wody 

pusie pompy. Lozyska toczne pompy 

nalezy smarowaé przez napelnienie 

smarowniczki (rys. 4.13.) smarem sta- 

lym (tabi. 10.3,), 

’ Kontrola iermostatu 

Jezeli temperatura silnika nadmiernie 

wzrasta nalezy skontrclowac iiose piy- 

nu W ukiadzie, nacigg paska klinowego, 

szezeinose ukltadu chiodzenia oraz ter- 

mostat. 

W celu sprawdzenia dziatania termo- 

Statu nalezy zanurzyé go w naczyniu 

Z gporaca woda. 

45. OBWOD ZAPLONOWY 

Prawidtowa praca silnika zalezy od 

wiasciwego ustawienia kata wyprze- 

dzenia zapionu, Swiec zaplonowych i 

sprawnego kondensatora. 

4.5.1. SWIECE ZAPLONOWE 

Do silnika S2l sq stosowane swiece 

Iiskra F75 (rys. 4.14.). Przy zakidéceniach 

pracy silnika, nalezy sprawdzi¢ odstep 

elektrod szczelinomierzem. 

Swiece nalezy wymieniaé w razie pek- 

niecia izolatora lub wypalenia elektrod, 

gdyz w tym przypadku wyltadowania 

elektryezne przebiegajq poza szczeling 

—e, 

    M14 x 4.2 

Rys. 4.14. Swieca zaptonowa 
i -— uszezelka, 2 — Swieca (F775), 3 — na- 
kretka kontaktowa, el — elektroda srodko- 

wa, e2 — elektroda boczna 
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SWIECE ZAPLONOWE (ZAMIENNIKI]) Tablica 4.4, 

Gwint Iskra Mcgurt Isolator Katek 

swiecy (Polska) (Wegry) (NRD} (ZSRR)} 

M141,25 
o dlugosci F75 V-30 M14-233 A-23 
12,7 mm       
  

miedzy elektrodami. Zanieczyszczenia 

na swiecy, Swiadczace o nieprawidlowe] 

pracy silnika, nalezy usunaé ze §wiecy 

miekkq druciang szczotka. Swiece na- 

lezy wymieniaé co 15000 km. 

Fabryka ustawia kat wvprzedzenia za- 

plonu na 8°-++1° dla etyliny 86. 

4.5.2. SPRAWDZANIE I REGULACJA 

ODSTEPU STYKOW PRZERYWACZA 

zdjaé konulke i wyjac palec roz- 

dzielacza 2 (rys. 4.15); 

sprawdzi¢é, czy styki nie sq nadpa- 

lone, a w razie potrzeby oczySci¢ je 

drobnym plaskim pilnikiem; 

— obracajac wal korbowy (Korba) usta- 

wie krzywke aparatu w_ polozeniu 

dajacym najwieksze rozwarcie sty- 

kéow; 

— sprawdzi¢ szezelinomierzem  odstep 

miedzy stykami, ktory powinien wy- 

nosi¢ 0,35,,.0.45 mm. 

Jezeli odstep jest niewlasciwy, nalezy 

go ustawié: 

— zluzowaé wkret przerywacza 10 i 

wiozyé wkretak w wyciecie plytki 9 

pokrecajac wkretakiem ustawié wy- 

magany odstep stykow, 

— odkrecié wkret 10 i ponownie 

sprawdzié odstep; po regulacji za- 

lozyé palec 3 i gtowice rozdziela- 

cza. 

Ustawienia zaptonu nalezy dokonywaé 

w cezasie OT (tabl, 10.2), przy demon- 

tazu aparatu zaplonowego, walu roz- 

rzadu, pompy oleju i w razie stwier- 

dzenia nieprawidlowosci w pracy sil- 
nika, takich jak: 

— zmniejszenie przyspieszen i maksy- 

malnej predkogci samochodu, 

— zwiekszenie zuzycia paliwa, 

— spalanie stukowe, 

— przegrzewanie sie silnika. 

4.5.3. SPRAWDZANIE I USTAWIENIE 

KATA WYPRZEDZENIA ZAPLONU 

Aby sprawdzié zaplon nalezy: 

— zdjaé pokrywke wziernika kola za- 

machowego (rys. 4.16.), 

— zdjaé glowice rozdzielacza notujac 

Ww pamieci polozenie obsady prze- 

wodu Swiecy pierwszego cylindra, 

zar6éwke koentrolng ow  oprawce 

(laampke) podilaczyé jednym przewo- 

dem do zacisku niskiego napiecia 

cewki zaplonowej, a drugim do 

przewodu z masa, 

— wlaczyé zapiton, 

—- obracaé walem korbowym _ silnika 

(korbq rozruchowg) do chwili, kie- 

dy palec rozdzielacza (od strony 

plytki stykowej} znajdzie sie naprze- 

ciw obsady przewodu swiecy pier- 

wszego cylindra, a stozkowy trzpien 

w otworze wziernika wskaze 8’ 

przed znakiem 3 na kole zamacho- 

wym, ktorym oznaczono polozenie  



  

Rys. 4.15: Rozdzielacz zaplonu 

1 — ztacze przewodéow zasilania, 2 — kon- 
cowka podcisnienia, 3 — palec rozdzielacza, 
4 —~ §Sruba regulatora oktanowego, 5 — 
uchwyt glowicy, @ — kondensator, 7 — 
wkladka filcowa smarowania krzywek, &§ — 
wkret gniazda smarowania walka, 9 — Zza- 
czepy regulacyjne przerywacza, 10 — wkret 
regulacyjny z tbem mimosrodowym, H — 
os przerywacza, 12 — styk staly (kowadei- 
ko), 13 — wskaz6Owka regulatora, if — 
wkret, 15 — podstawa reguiatora, 16 — styk 
ruchomy (mtoteczek), 17 — podstawa nosna 

przerywacza, 16 — styki przerywacza 

tioka pierwszego cylindra w ZZ. 

Przy prawidiowo ustawionym kacie 

wyprzedzenia zaplonu (8°C) powin- 

na zaSwieci¢é sie zaré6wka kontrolna, 

podiaczona do cewki i masy silnika. 

Jezeli nie zaSwieci sie, nalezy usta- 

wié kat wyprzedzenia zaptonu sil- 

nika. 

— ustawié podzialke na kole zamacho- 

wym w potozenie wskazujace 8° 

przez ZZ (MP), przy czym  palec 

rozdzielacza powinien znajdowaé sie 

naprzeciwko obsady przewodu Sswie- 

cy pierwszego cylindra; 

— poluzowaé Srube 14 (rys. 4.15) usta- 

lajacqa obudowe aparatu zaptonu; 

— obrécié wolno obudowga aparatu w 

lewo (plytka selektora 15), az do 

chwili zaSwiecenia zar6wki kontrol- 

nej; 
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— sprawdzié dokladnosé ustawienia za- 

plonu ruszajac palcem rodzielacza w 

obu kierunkach, co powinno powo- 

dowac tmiganie (gasniecie) zarGwki 

kontrolnej; jezeli to nie nastepuje, 

nalezy ponownie i starannie wyko- 

naé ustawienie kata wyprzedzenia 

zapionu,; 

  

    

  

  

Rys. 4.16. Wziernik kola zamachowego — 
7 — trzpien wskazujacy, 2 — obudowa 
Sprzegia, 3 — otworek kontroiny, 4 -= po- 
dziatka, 5 — kolo zamachowe. 6 — znak 
ostrzegawezy malowany biala farba. MP — 
zwrot zewnetrzny tioka, n — 

obrotu kola zamachowego 

— dokrecié mocno srube 14 mocujaca 
plytke selektora, zachowujac_ usta- 
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kKierunek . 

lone polozenie obudowy aparatu za- 
ptonu; 

-- wylaczyé zapton silnika; 

— odlaczyé przewody lampki kontrol- 
nej, zalozyé pokrywke wziernika i 

koputke aparatu zaplonowego. 

Po ustawieniu zaplonu sprawdzié jesz- 
eze prace silnika w czasie jazdy prob- 
nej samochodu, na biegu bezpogrednim 

(11) z predkosciq 55.60 kmh po dro- 
dze poziomej, z silnikiem dobrze na- 
grzanym. Jezeli szybkie nacigniecie pe- 
datu gazu do oporu. wywotla © staba, 

krétkotrwalq detonacje, to zaplon jest 

ustawiony prawidiowo. Przy silnej de- 

tonacji zapion nalezy opdénié, a przy 

spaianiu bez detonacji — przyspieszyé. 

Zaleca sie ustawienie zaplonu zlecaé 

do Stacji Obstugi. 

4.5.4. SMAROWANIE 

ROZDZIELACZA ZAPLONU 

Lozyska cierne rozdzielacza nalezy 

smarowacé okresowo (tabl. 10.3,) olejem 

silnikowym przez otw6r w_ korpusie 

po wykreceniu. wkretu 8 (rys. 4.15.). 

Pozostale czeSci (nieruchome) aparatu 

smaruje sie po zdjeciu palca rozdzie- 

lacza przez zapuszczenie 2—3 kropli 

oleju silnikowego na waltek przervwa- 

cza oraz na file 7 smarujacy krzywki 

aparatu. Podezas te} czynnosci nalezy 

starannic oczyscié benzynga i wytrzeé 

sucha szmatka palec, glowice rozdzic- 

lacza zaplonu oraz koncowki przewo- 

  

  

  
  

Rys. 4.17. Cewka zaplonowa 

I~ cewka zapionowa, 2 — kondensator 
przeciwzakloceniowy, 3 — przewod od kon- 
densatora do ztacza (15) wylgceznika zaplo- 

nu. 4 — przewéd od vewki do rozdzielacza 
zaptonu. § — przewdod wysokiego napiecia 
do rozdzielacza zaptonu. 6 — przewod do 
kondensatora, 7 — uchwyt cewki, & — na- 
kretka, 9 — Sciana przednia Kabiny. ig ~— 

przewod do elektrozaworu gaznika 

d6w zaploncwych i cewki zeaplonowej 

(rys. 4.17.). Opaione elektrody palea i 

gniazd glowicy nalezy oczvseié drob- 

nym fapierem sciernym lub pilnikiern,  



  

5. MECHANIZMY PRZENIESIENIA NAPEDU 

5.1. SPRZEGLO 

W cezasie jazdv samochodem sprezyna 

talerzowa 8, dociska tarcze sprzegla 5 

poprzez pierscien dociskowy, Przy wy- 

laczaniu sprzegia popychacz 15 naciska 

widetki 8, a te z kolei dziataja na tu- 

leje 9, lozysko wyciskowe 7, ktére dzia- 

lajac na spiezyne talerzowg wylacza 

sprzegto. 

Mechanizm wytaczania sprzegta jest 

pokazany na rys. 5.1. 

51.1, HEGULACJA SKOKU JALOWEGO 

PEDALU SPRZEGLA 

Skok jalowy pedalu sprzegla powinien 

wynosié 35..40 mm. W miare zuzywa- 

Rys. 5.1. Sprzegio (bez sbudowy) 

1 — pedal sprzegia, 2 — walek, 3 — déwi- 
gnia, 4 — sprezyna powrotna, 5 -- tareza 
kpl, 6 — oprawa sprzegta, 7 — tozysko opo- 
rowe, 8 — widelki wylaczajace, 9 — tuleja 
wylaczajaca, 10 —- sprezyna powrotna tulei, 
li -- sworzen oporewy, 12 — koncowka po- 
pycehacza, i3 — nakretka zabezpieczajaca, 
i4@ — sprezyna odciagajaca, 15 — popychacz 

widelek, 16 -— watek posredni, 17 — popy- 
chacz watka, 18 -- wspornik, 19 — osiona 
gumowa, 20 — tlozysko cierne, 21 — wspor- 
nik zewnetrzny, 35-40 mm — skok jatowy 
pedaiu sprzegia, 1,5—-2.0 mm -- luz monta- 

ZOWY 

nia sie ckladzin sprzegia skok ten 

stopniowo maleje i wymaga regulacii. 

Skok jalowy reguluje sie przez zmia- 

ne dlugosci popychacza 15 (rys. 5.1,), 

ktory dziata na dzwignie wytacza- 

nia sprzegia 8. Aby zmieni¢ ditugos¢ 
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popychacza nalezy odkrecié przeciwna- 

kretke 13 i nakrecié lub odkrecié kon- 

c6wke i2 w zaleznosci od potrzeby. 

Po skonczonej regulacji nalezy pamie- 

taé o zabezpieczeniu koncéwki przeciw- 

nakretka 13. 

     

     
       



5.1.2. SMAROWANIE MECHANIZMU 

WYLACZANIA SPRZEGLA 

Smarowanie mechanizmu polega na 

wtlaczaniu smaru STP do dwoéch sma- 

rowniczek 22 (rys. 5.1.), umieszezonych 

po jednej na waltku posrednim i wal- 

ku pedalu. Sworznie ciegna naiezy 

smarowac kilkoma kroplami oleju sil- 

nikowego (tabl. 10.3.). 

W celu unikniecia uszkodzenia lozyska 
wyciskowego, a takze szybkiego zuzy- 

cia sprzegia, nie nalezy nigdy podczas 

jazdy trzymaé stopy na pedale sprzegta. 

5.2. SKRZYNIA BIEGOW, 

TYLNY MOST I WAL NAPEDOWY 

5.2.1. SMAROWANIE SKRZYNI BIEGOW 

Aby sprawdzié poziom oleju nalezy 
wykrecié korek otworu wlewowego po- 
lozony z boku skrzyni i sprawdzi¢, czy 

ole] siega wysokosci dolnej krawedzi 

tego otworu. W razie potrzeby dola¢ 

oleju. Olej w skrzyni biegéw nalezy 

wymienié po przebiegu  pierwszych 

1500+200 km w okresie docierania, a 

nastepnie co 36 000+200 km (tabl. 10.4,). 

Wymieniaé najiepiej] po dluzszej jez- 

dzie, gdy skrzynia biegow i olej sq 

dobrze nagrzane. 
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Aby wymienié olej w skrzyni biegéw 

nalezy: 

— wjechaé samochodem na kanat, 

— wykrecié korek wlewowy nastepnie 

korek spustowy i zlaé clej do pod- 

stawionego naczynia, 

— zakrecié korek spustowy, wlaé 

1,2 dm’ swiezego oleju przekladnio- 

wego Hipol 15 do krawedzi otworu 

wlewowego i zakreci¢é korek wle- 

wowy. 

Poza uzupetnianiem i wymiang oleju 

nalezy tez okresowo kontrolowa¢ na- 

kretki mocowania skrzyni bieg6w do 

obudowy sprzegia i dokreca¢ je w razie 

poluzowania. 

  

Rys. 5.2, Tylny most kpl. 
1 — Sruby kola, 2 — behben hamulcowy, 3 — 
tarcza hamulcowa, 4 — linka hamulca po- 
stojowego, § — przewody hamulcowe, 6 — 
odpowietrznik, 7 — watek napedzajacy, 8 — 

Do redukecji cisnienia powietrza we- 

wnatrz skrzyni biegéw, zmieniajacego 

sie pod wplywem zmian temperatury 

oleju, sluzy odpowietrznik wkrecony w 

pokrywe tylna lozyska. Aby  odpo- 

wietrznik dzialal prawidiowo, nalezy go 

okresowo wykrecaé, oczyszczaé z blo- 

ta i kontrotowaé jego droznosé, 

W czasie jazdy skrzynia biegéw nie 

moze grzaé sie nadmiernie, nie mogg 

wystepowaé wycieki oleju przez 

uszczelniacz oraz samoczynne wylqcza- 

nie sie biegow. 

Mechanizm zmiany bieg6w nie wyma- 

ga regulacji. Nalezy tylko okresowo 

sprawdza¢é polaczenie dZwigni z po- 

  

poduszka mocowania resoru, 9 — smarow- 

niczka, 10 — wspornik mocowania amorty- 

zatorta, 11 -—- korek spustowy oleju, 12 — 
korek wlewu oleju, N — numer produk- 

cyjny tylnego mostu  



  

krywa, jakosé oston gumowych oraz 

mocowanie dzwigni. 

5.2.2, TYLNY MOST 

Okresowo (co 9000 km) nalezy spraw- 

dzaé i uzupelniaé ole] w tylnym mos- 

cie przez otwér po wykreceniu korka 

wlewowego 12 (rys. 5.2.). Wymiane ole- 

ju w tylnym moscie nalezy wykonywacé 

po przebiegu pierwszych 15007200 km, 

a nastepnie co 36000 km (tabl. 10.3.). 

5.2.3. TYLNE ZAWIESZENIE 

Obstuga polega na sprawdzaniu potg- 

ezen i stanu tulejek gumowych wie- 

szakéw i amortyzatoréw. 

Sprawnos¢é-  dzialania amortyzatoré6w 

mozna zbada¢t przejezdzajac samocho- 

dem przez przeszkode w postaci plyt- 

kie}) bruzdy lub niewielkiego  progu. 

Jezeli nadwozie samochodu wykona, 

przy przejezdzie przez przeszkode, nie 

Wiecej niz dwa wahniecia, dzialanie 

amortyzator6w nalezy uznac¢ za dobre. 

W amortyzatorach tylnych i przednich 

nie przewiduje sie wymiany i uzupel- 

niania oleju w catym okresie eksploa- 

tacji. Po przebiegu 40000 km nalezy 

sprawdzic charakterystyke sil ttumie- 

nia w stacji obstugi. Resory smarowaé 

smarem grafitowym (tabi. 10.3.), 

5.24. WAL NAPEDOWY 

Krzyzaki i wielowypust walu napedo- 

wego nalezy smarowacé smarem samo- 

chodowym (tabl, 11.4.3}. Aby nasmaro- 

wac wal nalezy po zalozeniu na sma- 

rownice ttokowqg koncéwki  katowej, 

umozliwiajacej dostep do smarowniczek 

na krzyzakach przegubu, weiskaé do 

nich smar do czasu wyplywu swiezego 

smaru przez szczeliny. Wielowypust 

walu nalezy smarowaé w ten sam spo- 

séb, Obsluge techniczng i smarowanie 

walu napedowego nalezy wykonywat 

po przebiegach podanych w_ tablicach 

10.2, i 10.3., a takze Ww razie stwier- 

dzenia nadmiernego ,,bicia” czy glosnej 

pracy walu. Lozysko kulkowe przegubu 

elastyeznego ma wlasny zapas smaru, 

dlatego w czasie eksploatacji nie wy- 

maga dodatkowego smarowania. 

5.3. PRZEDNIE ZAWIESZENIE 

5.3.1. SPRAWDZANIE I REGULACJA 

LUZU LOZYSK KOL PRZEDNICH 

Po stwierdzeniu§ luzu w_ tozyskach 

(przez poruszanie koltem w= plaszezy2Z- 

nie prostopadie} do jego osi — po 

podniesieniu przodu samochodu — pod- 

nosnikiem) lub w= przypadku grzania 

sie piast ké! w czasie jazdy : wycieku 

z nich smaru, nalezy wyregulowaé luz 

w nastepujacy sposob: 

— zdja¢ kolpak kola 36 i odkreci¢ po- 

krywe piasty 38 (rys. 5.3,); 

— wyjaé zawleczke z czopa zwrotnicy, 

— obracaé kolem i réwnomiernie do- 

krecaé nakretke koronowa 39 mo- 

mentem 10..12 daN‘m do uzyska- 

nia wyraznego oporu lozyska, a na- 

stepnie odkrecié jg o 1/6 obrotu i 

zabezpieczyé nowaq zawleczka tak, 

aby luz osiowy lozyskowania nie 

przekraczat 0,1 mm; obracanie ko- 

lem podezas regulacji zapewnia pra- 

widtowe ulozenie sie waltkdéw Io- 

zyska; 

— zakreci¢ pokrywe piasty i 

kolpak ochronny; 

Sprawdzi¢ po przejechaniu kilku ki- 

lometrow, czy piasty kol nie na- 

grzewaja sie nadmiernie. 

zabozyc 
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5.3.8. SMAROWANIE LOZYSK 

KOL PREEDNICH 

Co 9000 km nailezy uzupetlnié smar w 

tozyskach kél przez odkrecenie pokry- 

wy 38 (rys. 5.3.3, wlozenie do niej Swie- 

zego smaru i zakrecenie pokrywy (tabl. 

10.3.). 

Wymiane smaru wvkonuie sie co 

36000 km w ASO. 

Rys. 5.3. Zawieszenie ké6l przednich 
i — Sruba Sciagajaca, 2 -—- smarowniczka, 
3 -~ tuleja wahacza gornego, 4 — mimo- 
Srodowy sworzer, regulacyiny, 5 -- zderzak 
Wahacza & — pierscie gumoawy, @ — wa- 
hacze gorne, 7 -- tacznik wahaczy, $ -~ 
Sruba lacznika .J0 — tulejika wahacza, EL -~ 
tuiejka tacznika, 12 --  sworzen wahaczy, 
720 -- podkiadka gumowa, 14, is —- wahacre 
dolne, 16 — przeciwnakretkx sw oTznia, 77 — 
pierScien ochronny, if — sp.etyna, @ — 
amortyzator, 29 ~- poprzectka tamy, 21 — 
o§ wahaczy, 22 — rama, 23 — fruba, 2 — 
sworzen zwrotnicy, 25 -- zwrotnica, 24 — 
kolek zabezpieczajacy, 27 -— lotysko oporo- 
we zwrotnicy, 28 — tuleja wahaczy dolnych, 
@ — diwignia zwrotnicy, 2#¢ — tareza ha- 
mulcowa przednia kpl., 32 -- przeciwna- 
kretkha, 32 — $ruba regulacyjna skretu kot 
przednich, 33 -— opona, 34 — detka, 35 — 
zawGr detki, 36 — koltpak, 37 — zawleczka, 
38 — pokrywa piasty, 39 — nasretka zwrot- 
nicy, 40 -- podktadka oporowa, 41 — totys- 
ko 302 O54, 42 — piasta, 42 -- totysko 
30 207A, 44 — Sruba meocowania kola, 45 — 
nakretka kola, 46 — tarcza hamulcowa, 47 — 
tehen hamulcowy, 48 — koto, 49 — ciesarek 
wywazajacy, 50 -- sprezyna, 51 -- miska 
spreayny, 62 -- naduszka mocowania silnika, 
53 -- zderzak tgcznika, 54 — podkKladka gu- 
mowa wrwn., 55 -- gniazdo sprezyny, 56 —- 

podkladka gluszaca zew., 57 -~ tulejka 
zwrotnicy, S# ~~ tulejka gumowa (poz, 49 i 

50 — anulowane) 

5.3.3. SPRAWDZANIE I REGULACJA 

KATOW USTAWIENIA 

KOK PRZEDNICH 

Czynnosci te nalezy wykonywaé w 

przypadku utrudnionego prowadzenia 

samochodu (np. Sciaganie na_ bok), 

zwiekszonego zuzycia paliwa, opon itp., 

oraz w czasie obstug technicmych. 

KATY USTAWIENIA KOE 

  

    

  

  

  

  

PRZEDNICH Tablica 5.1. 

Parametry regulacyjne Wartose 
liczbowa 

Kat pochylenia kota O° + 45° 
— 26° 

| Kat pochylenia 6° ++ 50° 
sworznia zwrotnicy 

Kat wyprzedzenia 0° + 30° 
sworznia zwrotnicy 

Zhieznosé k6t przednich 1,5...3,0 mm 

Kat skretu k6t 30° 
w prawo'‘lub w lewo       
  

Rys. 5.4. Katy ustawienia ké6l przednich 
i — zwrotnica, 2 — beben hamulcowy, 
3 — Opona, #4 — jacznik wahaczy, 3 — 

sworzen zwrotnicy 

  

    

            

  

  

  

  

  

 



Przay peinym obciqzeniu samochodu 

przy ktorym dolne wahacze zawiesze- 

nia i osie geometryczne zwrotnic kél 

powinny byé rownolegle do podtoza, 

katy ustawienia ké6lt powinny odpowia- 

daé wartosciom podanym na rysunku 

5.4. i w tablicy 5.1, Kat wyprzedzenia 

sworznia zwrotnicy jest dodatni do 

przodu, ujemny do tytu. 

Do regulacji kata wyprzedzenia sworz- 

nia zwrotnicy i kata pochylenia kél 

sluzy mimosrodowy, gwintowany swo- 

rzen wahaczy gornych 4 (rys. 5.3.). 

Zmiana kata wyprzedzenia sworznia 

zwrotnicy pociaga za soba zmiane kata 

pochylenia kota. Jeden pelny obrdét 

sworznia zmienia kat wyprzedzenia o 

1°30', z tym, ze obrét sworznia w pra- 

wo zwieksza, a obrét sworznia w lewo 

zmniejsza kat wyprzedzenia sworznia 

zWrotnicy 24. 

Maksymalny zakres regulacji pochyle- 

nia kola (6 mm) uzyskuje sie po obro6- 

ceniu sworznia o pét obrotu (180°), co 

powoduje zmiane pochylenia kota o 1°. 

Przed regulacjg kat6w ustawienia két 

nalezy sprawdzi¢é i ewentualnie wyre- 

gulowaé luz w lozyskach  piast kol 

przednich (pkt. 5.3.1.) oraz przygotowaé 

samochéd w nastepujacy sposdéb: 

— sprawdzié, ezy nie ma luz6w sworz- 

ni w tulejkach wahaczy i przegu- 

bach krazkéw kierowniezych; 

— ustawié samochéd na poziomym 

podiozu, sprawdzié i wyréwnaé cis- 

nienie powietrza w ogumieniu do 

wymaganych wartosci (tabl, 5.2.) 

CISNIENIE POWIETRZA 

  

  

W CGUMIENIU Tablica 5.2. 

Cisnienie powietrza | MPa | KPa 

Kola przednie 0,25 | 250 
Kola tylne 0,32 | 320   

  

  
  

— obciazyé catkowicie samochdd; 

— ustawié kola do jazdy na wprost. 

Sposdb regulacji: 

— odkrecié Srube zaciskowqa 8 (rys. 

5.3.) lacznika wahaczy; 

— wykrecié smarowniczke 2 z tulejki 

przedniej wahacza gérnego i wlo- 

zyé klucz hakowy w= szeSciokatne 

gniazdo sworznia 4; 

— obraca¢ kluczem sworzen wahaczy 

4 w celu uzyskania potrzebnych ka- 

tow; 

— dokreci¢ grube zaciskowa 8 i wkre- 

cié smarowniczke 2 na poprzednie 

miejsce; 

— sprawdzi¢ prawidiowos¢é wykonanej 

regulacji ustawienia kol. 

Po regulacji katéw ustawienia kdl 

przednich nalezy wyregulowaé zbiez- 

nogé kot i ustalié maksymalny kat 

skretu (w prawo i w lewo). 

5.3.4. SPRAWDZANIE I REGULACJA 

ZBIEZNOSCI KOL PRZEDNICH 

Katy ustawienia k6! przednich spraw- 

dza sie przyrzadami optycznymi (PKo-1) 

w Stacji Obslugi. Ponizej] podano 

uproszczony sposéb kontroli ustawienia 

két dla uzytkownikéw, ktérzy czynnoé- 

ci te beda wykonywaé we wiasnym 

zakresie.  



  

Rys. 5.5. Pomiar zbieznoéci ké! przed- 
nich 

A — pomiar odlegiosci miedzy obreczami 
kola z przodu samochodu na wysckosci osi 
két, B — pomiar odleglosci miedzy obre- 
czami k6t za osiqg przednia na wysokoéci 

osi kdl 

Zhieznos¢ két (rys. 5.5) sprawdza sie 

po ustawieniu samochodu (obciqzonego 

pelnym tadunkiem) do jazdy na wprost, 

na poziome} i gtadkiej nawierzchni. 

Nalezy podjechaé samochodem o kilka 

metr6w do przodu w celu uzyskania 

rownowagi elementéw przedniego za- 

wieszenia. Pomiary okreglajace zbiez- 

nosé ké6t powinny byé wykonane w 

tych samych miejscach na obreczach 

kél (na wysokosci osi k6l). 

Nalezy zmierzyé odlegtosé pomiedzy 

krawedziami obreczy z tytu osi_ ké! 

(miejsca pomiarowe zaznaczyé na obre- 

ezach kreda); podjechaé samochodem 

do przodu tak, aby kola obrécily sie o 

180°, a punkty pomiarowe na_ obre- 

ezach znalazly sie z przodu osi i po- 

nownie zmierzy¢ te odlegtosé (wymiar 

  

  

    

  

a   

        

  

      
        

  

        
  

    tp
 

  

A). Prawidiowa zbieznosé kdl, bedaca 

roznicq pierwszego i drugiego pomiaru 

winna wynosi¢é B — A = 1,5...3,0 mm. 

Przy sprawdzaniu zbieznosci kdl po- 

wyzszq metodg ,,bicie”’ boczne kdl nie 

ma wpiywu na wyniki pomiardéw, 

Jezeli zmierzona zbieznosé kd! nie od- 

powiada podanym wymiarom, nalezy 

    
ja wyregulowaé w nastepujacy sposéb: 

odkrecié nakretki obejm 18 (rys. 6.1.) 

zaciskowych koncéwki drazkow kierow- 

niczych zewnetrznych 8. Nastepnie, 

nalezy obracac kluczem do rur, lewy 

i prawy drazek zewnetrzny 8 w pra- 

wo, wzgledem_ siebie w przeciwnych 

kierunkach — patrzac od osi podltuznej 
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samochodu — o jednakowe katy {(ckcto 

3/4 obrotu}. Nalezy przy tym spelni¢ 

warunek, aby przeciecia w drazkach 8 

byly usytuewane w stosunku do koi- 

cowek w takira pctozeniu, jak pokaza- 

no na rrsunku 6.2, lub przestawione 

w stosunku do pokazanege o kat 180°. 

Dopuszezalne odchylenie tych przeciec 

od pionu moze wynosié maks. -+30°. 

Rownoczesnie obeimy powinny byé 

ustawione wzgledem przecieé w draz- 

kach w sposcéb pokazany na rysunku 

6.1. oraz w odlegtosci 10 mm od czo- 

la drazka (rys. 6.3.). Sruby w_  obej- 

mach 18 powinny by¢ ustawione tbami 

cd strony drazka érodkowego 7. Po 

prawidlowym wyregulowaniu zbieznosci 

kél i ustawieniu sworzni kulowych w 

polozeniu srodkowym nalezy . zacisnac 

obejmy 1, 8 dokrecajac nakretki koro- 

nowe momentem 15..25 Nm oraz zalbez- 

pieczyé je nowymi zawleczkami. Nie- 

zastosowanie w obejmach zaciskowych 

zawleczek 18, lub zastosowanie zawle- 

ezek starych, moze doprowadzié do 

rozlaezenia drazk6w kierowniezych i 

gnoénego wypadiku. 

5.3.5. SPRAWDZANIE [I REGULACJA 

KATA SKRETU KOL PRZEDNICH 

Maksymalny kat skretu k6él przednich 

wynosi 30°. Pomiar i regulacje tego 

kata wykonuje sie w nastepujacy spo-~ 

sob: 

— ustawié kola przednie na plytach 

obrotowyeh do jazdy na wprost (ko- 

ta powinny by¢ przy tym zahamo- 

wane), 

— poluzowacé nakretki zabezpieczajace 

Sruby ograniczajace obrdét zwrotnic 

32 i(rys. 5.3.), 

— skreci¢ kola przednie tak, aby koto 

wewnetrzne bylo skrecone c kat 30° 

wedlug podziatki na plycie obrete- 

wej, 
— pokrecajac Srube ogranicznika 

zwrotnicy skasowaé tiuz miedzy 

them Sruby a wystepem na lqczniku 

wanacey, 

-~ zabezpieczy¢ Srube ogranicznika 

przeciwnakretk4, 

-—- skrecié kola w przeciwng strong i 

wykona¢é regulacje kata skretu dru- 

giego kota w podobny sposob. 

5.3.6. AMORTYZATORY PRZEDNIE 

Sprawdzanie charakterystyki amortyza- 

tor6w nalezy wykonywac¢ okresowo po 

kazdym przebiegu 40000 km (tabl. 10.2.) 

oraz w razie stwierdzenia zlej pracy 

obshuga amortyzatoréw przednich jest 

taka sama, jak amortyzator6w tylnych 

(pkt. 5.2.3.). 

5.4. KOLA JEZDNE 

Cisnienie powietrza w kolach spra‘w- 

dzaé podczas obstugi codziennej (OC) 

na zimnym ogumieniu, 

W ocelu wymiany opony lub detki na- 

lezsy podnies¢ przéd lub tyt samocheo-~ 

du podnosnikiem i odkrecié kolo, Przed 

demontazem nalezy umy¢ kolo jezdne 

(najlepie] strumieniem wody pod cis- 

nieniem) oraz osuszyé sprezonym no- 

wietrzem lub wytrzeé szmata. Glebo- 

koéé bieznika opony powinna wynosié 

co namniej 1 mm, 

Przy zamianie kot dokonywanej w celu 

r6éwnomiernego zuzywania sie biezni- 

kéw opon nalezy przestrzegaé zasady, 

aby kola ogumione zamienia¢é na krzyz 

(rys.- 3.20.). 

Na kota przednie (rys. 5.3.) nie zaleca 

sie zakladania opon wulkanizowanych, 

poniewaz moga one powodowaé niebez- 

pieczne drgania w ukladzie kierowni- 

czym. 

Utrzymanie zalecanego cignienia po- 

wietrza w ogumieniu zapewnia wieksza 

trwatosé opon. 

 



  

6. UKLADY: KIEROWNICZY I HAMULCOWY 

6.1. UKLAD KIEROWNICZY 

6.141, SPRAWDZANIE I REGULACJA 

LUZU UKEADU KIEROWNICZEGO 

Codziennie przed wyjazdem oraz okre- 

sowo (tabl. 10.2.) sprawazi¢é dziatanie 
ukladu  kierowniczego. Dopuszezalny 

ruch jalowy kola kierownicy mierzony 

na obwodzie zewnetrznym kola moze 

wynosié do 40 mm (10°), przy ustawie- 

niu két przednich do jazdy na wprost, 

W razie stwierdzenia wiekszego luzu 

nalezy go regulowaé przez dcokrecenie 
Kork6w 1 srodkowego drazka kierow- 

niczego (rys. 6.3.) w nastepujacy spo- 

sob: 

“~ wyjaé zawleczki 2 z 

drazka; 

— dekrecié oba korki 1 do oporu; 

— prawy korek dokrecié do najbliz- 

szego polozenia, w ktérym mozna 

zalozy¢ zawleczke i rozgiaé  jej 

konce; 

~~ lewy korek (od strony przekladni 

kierownicze}} odkrecié o pét obro- 

tu, po ezym odkrecacé dalej do naj- 

blizscego polozenia, w ktorym moz- 

obu_ stron 

na zalozy¢ zawleczke i rozgiqé jej 
koncee. 

Jezeli po tej} regulacji luz jest nadai 
zbyt duzy (kierowanie samochodem 
jest utrudnione) oznacza to, ze sworz- 
nie Kulowe drazkéw kierowniczych sa 

zuzyte i trzeba je wymienié, 

Jezeli ruch jalowy nadal  przekracza 
wymagana wartosé (40 mm) nalezy: 

— odkrecié nakretke zabezpieczajaca 16 
przektadni kierowniczej (rys. 6.1.); 

—~ wkreci¢é hakowym — kluczem 13 

trzpien regulacyjny 17, az do ska- 

sowania luzu, przy czym kolo kie- 

rownicy powinno obracaé sie lekka 

bez wyczuwalnege oporu (przy pod- 

niesionych kolach przednich); 

— zakrecié nakretke zabezpieczajacq 16 

do oporu, 

Regulacje te nalezy przeprowadza¢é w 

ASO w razie stwierdzenia zbyt duze- 

go luzu w ukladzie kierowniezym oraz 

W czasie obstugi techniczne} (tabl. 

10.2.). 

6.3.2. PRZEKLADNI4 KIEROWNICY 

Sprawdzanie stanu oleju i jego uzupei- 

nianie wykonuje sie przez odkrecenie 

korka wlewowego 3 (rys. 6.1.) i uzu- 
pelnienie do wysokoséci otworu wlewo- 
weZo. 

Wymiane oleju w  przektadni nalezy 
wykonaé co 36600 km, najlepiej po za- 
konczeniu jazdy, gdy obudowa jest na- 
grzana od silnika (olej rzadki). Prze- 
kladnia nie ma korka spustowego ole- 
ju. W celu wymiany oleju nalezy od- 
kreci€é o 5,6 obrot6w éruby 5 dolnej 
pokrywy — po uprzednim oczyszczeniu 
przektadni z zanieczyszczen — podwa- 
zy¢ wkretakiem pokrywe uwazajac, aby 
nie zniszezyé uszcezelki i zlaé olej do 

podstawionego naczynia. 

Nastepnie nalezy dokrecié ruby pokry- 

wy 4 i wilace 0,33 dm! §wiezegs oleju 

przekladniowego (tabl. 10.4.), po ezym 

zakrecié korek 3. 
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6.1.3. MECHANIZM KIEROWNICZY 

Dézwignie posrednie 9 (rys. 6.1.) sa ulo- 

zyskowane na trzpieniach 2 w dwu tu- 

lejkach z tarnamidu. Wymiana smaru 

w dzwigniach powinna byé dokonywa- 

na raz na rok oraz w przypadku wy- 

miany uszkoUdzonego pierscienia uszezel- 

niajqcego. 

W celu wymiany smaru nalezy wyja¢ 

zawleczke i odkrecié nakretke korono- 

wa mocujacg dzwignie, wyja¢ drut 

zabezpieczajacy ze Srub mocujacych 

trzpien do belki i wykrecié sruby. 

Po rozmontowaniu dzwigni nalezy usu- 

Nac starv smar, przemyé dokladnie 

wszystkie czeSci benzyna ekstrakcyjna, 

osuszyé i nasmarowaé Swiezym sma- 

rem. 

Rys. 6.1. Uktad kierowniczy 

I — wal kierowniczy kpl., 2 — ostona gu- 
mowa watka, 3 — korek wiewu oleju. 4 — 
przektadnia kierowniceza. 5 — Sruby pokry- 
wy, 6 — drazek posredni, 7 — drazek Srod- 
kowy, 8 — drazek zewnetrzny. 9 — déwignia 
posrednia prawa, 10 — déwignia zwrotnicy 
prawa, 11 -—- zwrotnica prawa. 12 — belka 
przedniego zawieszenia, 13 -- koto Kicrownij- 
cy, 14 — wylgeznik zaptonu, 15 — rama, 
16 — nakretKa zabezp.. 17 — trzpien regu- 
lacyjny, 18 — obejma zaciskowa, 19 — sma- 
rowniczka, A, B, C — znaki ustaweze na 
obudowie i watku przekladni oraz na zlaczu 
dolnego walu kierowniczego, 20 -—- Sruba, 
21 — jarzrno mocowania watu, 22 — dzwig- 

nia przekladni, 23 — zawieezka 

  

    

  
  

  

Rys. 6.2. Przegub kulowy drazka zew- 

netrznego 
1 — Mmiseczka wewnetrzna, 2 — koncowka 
katowa. 3 -- miseczka zewnetrzna. 4 — 
Sprezyna. 5 — pierscien osadezy, 6 — na- 
kladka oporowa. 7 — sworzen Kulowy, 8 — 
smarowniczka, 9 --~ ostona gumowa, 10 — 
dzwignia zwrotnicy. 11 ~— nakretka korono- 
wa, 12 — zawleczka, 14 — nakretka koro- 
nowa, 15 -— Sruba. 16 — obejma zaciskowa, 
17 -- drazek zewnetrzny, 18 ~~ zawleczka. 

S — kanaty smarowe 

Przy powiekszeniu sie luzu (mierzone- 

fo na Koneu dzwigni) do 2,55 mm na- 

lezy dokrecié nakretke koronowa, po 

czym zabezpieczy¢ nukretke zawleczka. 

Smarowanie przegubdw drazkéw kie- 
rowniczych (rys. 6.1.), polega na wtta- 
czaniu smaru statego (STP) do wszyst- 
kich smarowniczek 19 do chwili uka. 
zania sie $wiezego smaru w szczelinach 
przegub6w (8 smarowniczek). 

Nadmiar smaru nalezy usungé szmat- 
ka. Obstuge i  smarowanie drazkéu 
kierowniczych nalezy wykonywaé w 
razie wystapienia niedomagan w czasie 
obsiug technicznych (tabl. 102 10.3.). 
Obsiuga walu kierowniczego polega na 
okresowym sprawdzaniu luzu w_ uktla- 
dzie kierowniczym. Luz ten moze do- 
datkowo wynikaé z wyrobienia lub po- 
luzowania sie krzyzak6w przegubu lub 
polaczenia wielowypustowego. 

Lozyska krzyzaké6w wali kierownicze- 
go sq napelnione smarem i w_ czasie 

eksploatacji nie wymagaja smarowania. 

Aby zamontowaé przektadnie kierow- 
niczga w Srodkowym potozeniu (np. po 

demontazu i naprawie nalezy taczyé 

ztacze rozwidione przegubu z walem 

dolnym tak, aby znak ustawczy C (rys. 

6.1.) naciety na zlaczu lezat naprzeciw 

znakow B na wale przektadni kierow- 

nicze) i A na obudowie przektadni 4. 

Nalezy réwniez wypeini¢ kanalek w 

osionie gumowe] walka 2 smarem sta- 

tym £743. 

63



  

  

  

    

  

  
  

  

6.2. UKLAD HAMULCOWY 

Zaletg stosowanego ukladu dwuobwo- 

dowego hamulcéw (rys. 6.4.) jest to, ze 

w przypadku niesprawnosci np. obwo- 

du hamulcowego k6i tylnych pozostaje 

jeszcze czynny obwéd hamulcowy k6l 

przednich oraz hamulec postojowy 

{awaryjny) dzialajacy na kola tyine sa- 

mochodu. 

62.1. KONTROLA HAMULCOW 

Dziatanie hamulcéw nalezy sprawdza¢ 

podczas jazdy prébnej samochodu cal- 

kowicie obcigzonego — z predkoscia 

30 km/h na poziomej drodze o na- 

wierzchni twardej, rownej, suchej i 

  

  
ezystej. W tych warunkach droga ha- 

mowania nie moze przekracza¢é 12,5 m. 

Rys. 6.3. Przeguby kulowe drazka srod- 
kowege 

1 — korek reguiacyjny, 2 — zawleczka, 3 —- 
nakladka spretyny, ¢ -- sprezyna, 5 — mi- 
seozka preegubu. 6 -—- Korpus drazka, 7 —-- 
sworzen kulowy, 8 -- smarowniczka, #9 -- 

osiona gumowds, 1 — miseczka oslony. 1f — 
nakretka koroenowa. 12 -— zawieczka, i230 — 

KoncowkKa wewnetrzena, poz. I4--18 we opisu 
rysunkyu @.%. 

UKLAD HAMULCOWY 

  

  

  

  

  

    

Tablica 6.1. 

Parametry | Wielkosé ! 

Luz montazowy | 0,5... 
pomiedzy szczeka , 0,75 mm 
a bebnem hamulcowym 

Maksymalne 10 MPa 

ci§nienie robocze 

Podcignienie urzadzenia | ok. 60 kPa 

wspomagania 

Ilosé ptynu 400 cm§, 
hamulcowego i gatunek | DA-1 

Skok jalowy pedalu 3...15 mm 

hamuica        
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26 25 24 23 

Rys. 6.4. Dwucbwodowy uklad hamul- 
cowy 

1 — pedat hamulca, 2 — szezeki hamulcowe 21 — tareze hamulcowe, 146 — whacznik 
3 — przewody hamulcowe gumowe, 4, 15 — Swiatla hamowania (stop), 18 — popychacz, 
cylinderki hamulcowe, 5 — przewdéd ssacy I9 — beben hamulcowy, 22 — uzlacze wty- 
silnika, 6 — przewéd podcisnieniowy, 7, 13, 14, kowe, 23 — sygnalizator uszkodzenia ha- 
17, 20, 26 —- przewody hamulcowe metalowe, mulcéw, 24 -—- podwéjna pompa hamulcowa, 
8, 10 — zhiorniczki ptynu hamulcowego, 25 — podcigsnieniowe urzadzeniea wspomaga- 
# — tréjnik, 11 — przewody zasilajace, 12 jace (serwo) 
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’ W przypadku uszkodzenia jednego 

z obwodéw hydraulicznych hamulca 

zapala sie czerwona lampka_ kon- 

trolna Swiatlem ciagtym na tablicy 

rozdzielezej g (rys. 3.3.) po nacis- 

nieciu przez kierowce na pedal ha- 

mulca. 

Uktad hamulcowy wadliwy jest 

wowezas, gdy kontrolka g S$wicci sie 

tak dlugo, jak dtugo trwa nacisk na 

pedat hamulea i w miare zwieksza- 

nia tego nacisku nie gasnie. 

4.2.2. UZUPELNIANIE I WYMIANA PEYNU 

HAMULCOWEGO 
Uktad hamulcowy jest napelniony w 

fabryce plynem DA-1 w _ilosci 400 cm’. 

Zaleca sie mozliwie czeste sprawdza- 

nie poziomu plynu w zbiorniczkach 

(rys. 6.5.). W razie potrzeby nalezy 

uzupelnia¢ poziom ptynu. 

Do uzupetniania i wymiany nalezy 

stosowac ten sam gatunek plynu ha- 

mulcowego, Ktorym jest napeliniony 

uktad. 

Plyn w ukladzie hamulcowym zaleca 

sie wymieniaé co 36000 km lub co 3 

lata (tabl. 10.3.). 
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Rys. 6.5. Zbiorniczek plynu hamuico- 

wego 

1 — uchwyt, 2 — tylma sciana kKabiny, 3 — przewod do pompy hamulcowej, a — zawo- 

zhiorniczek obwodu kol = przednich, 4 -- rek odpowietrzajacy. Wymiary 15...20 mm — 

zbiorniczek obwodu koi tylnych, 5 — prze- wymagany poziom plynu hamulcowego 

w6d wyréwnawezy poziomu plynu, 5 —  
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aye TR ore Gi oa ere eda poukée-ly share > 6.2.3. REGULACJA SKOKU JALOWEGO 

Sigh or oaterages - PEDAEU HAMULCA 

Phos SHE." Skok jalowy pedalu hamulea (rys. 6.5,) 
' powinien wynosié 3..15 mm. Gdy skok 
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Rys. 6.6. Mechanizm uruchamiajacy ha- % T — prazeciwnakretki, 6 — lacznik regula- Swiatel hamowania (stop), 22 -—- sprezyna 
mulee eyjny., 8 -—- Koncowka regulacyjna. 9 — ser- powrotna pedalu, 23 — rama samochodu, 

1, 2 +- zderzaki gumowe, 3 — pedat hamul- wo hamulcowe, 18 — trzpien sterujacy, oh = 3..15 mm — skok jatowy pedatu ha- 
ca, # — popychacz trzpienia zaworu serwa, 9 -- déwignia posrednia, 22 — styeznik mulea 
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ten jest zbvt malty (blokowanie kdn, 

rialezy odkrecié dwie przeciwnakretki 

oi 7 i pokrecaiagc kluezem lacznik re- 

gulacyjny 6 wkrecié go w konecéwke 8 

i W popychacy 4, a tym samym skréci¢ 

diugosé popychaeza. Regulacja powin- 

na byé tak przeprowadzona, aby po po- 

tgezeniu popychacva z krétszym ramie- 

niern pedatu, przy swobodnym poloze- 

niu trzpienia sterujacego zawér serwa 

18, dtuzsze ramie pedatu hamuica opie- 

raio sie o zderzak gumowy przy ply- 

cie podlogowej 2. 

Uwaga! 

Odlegtos¢ od osi dzwigni 19 do wspor- 

nika 9 musi wynosié 82515 

mm (co odpowiada skokowi jatowemu 

pedalu hamulea 3...13 mm). 

»serwa” 

£.2.4. ODPOWIETRZANIE HAMULCOW 

Uklad hamulcowy (rys. 6.4.) nalezy cd- 

powietrza¢ po wymianie plynu i na- 

prawie lub w przypadku, gdy przy na- 

cisku na pedat nie staWia on oporu 

(miekki pedal. Zaleca sie powierzaé 

odpowietrzenie hamuleéw Stacji Obslu- 

gi. 

Do odpowietrzania hamuleéw konieczne 

sq dwie osoby -—- jedna do (poluzowa- 

nia) i zakrecania zaworu odpowiletrz- 

  

  

nika, a druga do naciskania na pedal | 

hamulca. 

Z uwagi na to, ze uklad hamulcowy jest | 

podzielony na dwa niezalezne obwody | 

oraz na to, ze obw6éd kot tylnych ma . 

diugsze przewody hamulcowe, najpierw 

  

  

        Le   
Rys. 6.7. Odpowietrzanie cylinderka ha- 
mulcowego i regulacja szezek w lewym :; 

kole tylnym 

nakretka fregulacji luzu, 2 korek lti- i 

otworu regulacyjnego. 3 — cylinderek ha- | 
mulcowy, 4 — odpowietrznik, 5 — przewdd | 
hamulcowy -- metalowy, 6 -- rurka igieli- i 
towa, 7 — butelka z ptynem hamulcowym 

nalezy odpowietrzy¢ obwéd k6l tylnych, 

a nastepnie kot przednich wg kolej- 

nosei: 

1) eylinderek kola tylnego prawego, 

2) cylinderek kola tylnego lewego, 

cylinderek kola przedniego prawegg, 

4) ecylinderek kola przedniego lewego. 

celu odpowietrzenia hamulcéw na- 

lezy wykonacé nastepujace czynnosei: 

—~ uzupelnié w obu zbiorniczkach plyn 

hamulcowy do Wymaganego pozio- 

mu, 

oczysci¢ odpowietrznik z btota i ku- 

rzu oraz zdjaé z nich ostonki gu- 

mowe, 

zatozyé na odpowietrzniki  tylnego 

prawego kola rurke igielitowa (rys. 

6.7.) i zanurzyé jej drugi koniec 

w ptynie wlanym do przezroczyste- 

go naczynia (plyn w naczyniu po- 

winien byé tego samego gatunku co 

w ukladzie hamulcowym), 

odkrecié odpowietrznik 4 o niepelny 

obrét i obserwowaé przeplyw po- 

wietrza przez przewdd z cylinderka 

do naczynia (jJedna osoba), 

naciskaé i zwatniaé pedal hamulca 

(druga oscba) tak dlugo, az 2 zanu- 

rzonego Ww naczyniu przewodu prze- 

stana sie wydobywa¢ pecherzyki po- 

wietrza (wyplywaé bedzie czysty 

plyn),  



  

— nacisnaé pedal hamulca do oporu, 

dokrecié szezelnie odpowietrznik, 

— wytrzec Slady pivnu z odpowietrz- 

nikow i zalozvye na nie ostonki gu- 

mowe. 

W ten sam sposdb nalezy odpowietrzyé 

(w koleinocci podanej poprzednio) ey- 

linderki hamulcowe (obwody) wszyst- 

kich két. Odpuwietrzanie cvlinderka 

hamulcowego w lewyvin kele przednim 

pokazano na rys. 6.8. Cylinderki tylne 

kolach w przednich nie maja odpo- 

wietranika, 

    

  

  

Rys. 6.8. Odpowietrzanie cvlinderka la- 
mulcowego i regulacja szezek hamul- 

cowych w lewym kole przednim 

i - butelka, 2 -- makretkha  regulacyjna 
s2czeki dolnej. 3 — nuakretka  regulacyjna 

sezezeki gorne} 

Uvaga! 

W otrakcie cdpowictrzania nalezy dole- 
waecooptyn hamuleowy do zbiorniczka 

udpoucetrzunego obwodu. 

Jezeli odpewietrzanie trwa zbyt dlugo 
(pecherzyki powietrza wychodzq na- 
dal), pizyezyng jest nieszezelnose po- 
faczen. W takim przypadku naiezy od- 
szukae przyczyne i jq usungeée. Plyn, 
ktory wyplynat przez  odpowictrznik 
przy odpowiletrzaniu. musi byé doklad- 
nie przefillrowany przed ponownym 

uayciem. Jezeli po odpowietrzaniu pe- 

dat hamulea stawia wyraZny gpor do- 

piero w koncu lub przy powtérnym 

ruchu oznacza to. 2e istnieje zwiekszo- 

ny luz migdzy oktadzinari szezek i 

bebnami hamulcowymi, 

6.2.5. REGULACJA HAMULCOW 

Kola przednie (rys. 6.8.) 

—- podniesé kolo podnosnikiem tak, aby 

nie dotykaty poditoza; 

wyjaé ostony (zaslepki) gumowe za- 

hrywajace otworyv i nakretki do re- 

Billacji ustawiema szevzeki gdrnej 3 

i doinej 2 w kole lewym: 

pokreci¢ prev uzyciu specjalneso 

klucvza przez ctwor 3 nakretke regu- 

  

lacyjna cylinderka, zgodnie z kie- 

runkiem okreslonym strzatka (rvs. 

6.8.), az kolo zostanie zahamowane, 

nastepnie powoli pokrecaé w_  od- 

wrotnym kierunku do chwili az ko- 

to zacznie obraca¢é sie swobodnie, a 

svezeka g6rna praestanie trze¢ o be- 

ben: 

wrregulowaé Ww ten sam  sposob 

ustawienie szezeki dolnej; 

powtorzy¢é czynnosci regulacyjne dla 

drugiego kola przedniego (prawego), 

przy ezym kierunek pokrecania ma- 

kretkami regulacyjnymi, powinien 

bvé odwrotny niz na rys. 68. (do 

gsrodka kela). 

Kola tylne (rys. 6.7) 

Sposéb regulacii hamuleow kdl tylnych 

jest taki sam jak kél przednich -—- z 

tym tylko, ze nakretki reegulacyjne 1 

sq usytuowane Ww innym miejscu. Kola 

przednie maja szezeki wspotbiezne i 

dwa cylinderki, zas kola tylne szczeke 

wspolbieznga i przeciwbiezna, urucha- 

miane jednym cylinderkiem z dwiema 

nakretkami vregulacyjnymi. Kierunek 

obroiue nekretek (w celu. amniejszenia 

luzu) dla obu szczek kola lewego okres- 

lono na rysunku strzatkami (dia kola 

prawego odwroiny).



cf] 

Rys. 6.9. Hamulec postojowy 

i — diwignia katowa, 2 — koncowka cieg- 
na, 3— ciegno dzwigni katowej, — 4 — 
erzebien zapadki, 5 — zapadka. 6 — dzwig- 
nia reczna, 7 — styeznik lampki kontrolnej 
wigezonego hamulca, 8 — wspornik stycz- 

  
nika, 9 — nakretka. 10 — ciegno linki, 11 — 
zaczep linki, 12 — sprezyna sciagajaca, 13 -- 

— nakretka oporowa, linka, 17 
Kretka regulacvjna, 23 

2 przeciwnakretka, 25 — 

18 - na- 

— tulejka oporowa, 
rama  



  

Po regulacji nalezy sprawdzié ponow- 

nie skok pedalu hamulca (w razie po- 

trzeby dokonaé regulacji}) oraz spraw- 

dzi¢é, czy bebny hamuleowe nie na- 

przewajq sie podezas jezdy. W przy- 

padku grzanis sie bebnow zwiekszyé¢ 

luz pomiedzy oktadzinami szezek i beb- 

nami. 

6.2.6. SPRAWDZANIE I REGULACJA 

HAMULCA POSTOJOWEGO 

Hamulec postojowy (rys. 6.9.) stuzy do 

zahamowania samochodu na_postoju. 

Wyjatkowo mozna go uzyé podezas jaz- 

dy, gdyby uszkodzeniu ulegly oba ob- 

wody hamuleéw hydraulicznych, 

Dzialanie hamulea nalezy uznaé = za 

7. 

711. OBWOD ZASILANIA 

Obwé6d zasilania (rys. 7.1.) sklada sie z 

alternatora z regulatorem napiecia, aku- 

mulatora, wylacznika zaplonu oraz prze- 

woddéw tgezacych te zespoly. Dziatanie 

alternatora jest sygnalizowane przez 

amperomierz umieszezony na_ tablicy 

wskaznikow. 

prawidtowe, jezeli pelne zahamowanie 

samochodu na pochyleniu§ min. 18%), 

nastapi przed dociaggnieciem dzwigni 

recznej hamulea do gérneg& skrajnego 

polozenia i pozostaje jeszcze zapas ok, 

5 zabkow na zapedce. 

W innym przypadku = nalezy dokonaé 

regulacji hamuleca przez skrdécenie dlu- 

gosci roboczej ciegna 10. W tym celu 

nalezy znacznie poluzowaé nakretke 17 

i 24 oraz nakretke regulacyjna 18, usta- 

lié odpowiedniga dlugosé robocza cieg- 

na 10. Po regulacji dokrecié nakretki 

17 i 24 do oporu. W przypadku niesku- 

teeznosci tej regulacji (duze zuzycie 

oktadzin hamulcowych) nalezy poluzo- 

wae naciag linek i zdjaé bebny hamul- 

cowe oraz szczeki przednie z obu kat 

tylnych, po czym wykrecié nieco roz- 

Pieracze szezek z gniazd. 

Nastepnie pokrecajgc nakretki regula- 

cyjne cylinderkéw skasowaé nadmierny 

luz, ktory powstal miedzy rozpieracza- 

mi a szezekami k6é! tylnych wskutek 

regulacji hamulcéw hydraulicznych (weg 

rys. 6.7.). 

Po regulacji zmontowaé uklad hamul- 

cowy i ustalié odpowiedni naciag linek 

zfodnie z opisem, 

Obstuga hamulca postejowego, poza 

wyzej opisana regulacja, polega na 

okresowym smarowaniu  (tabl. 10.3.) 

przegubow mechanizmu dzwigniowego 

i linek olejem sjlnikowym, oraz na 

sprawdzaniu i eczyszezeniu stycznika 7 

lampki kontrolnej] wlaczonegc hamulca. 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

7.0.1, ALTERNATOR 

Alternator zaczyna tadowaé akumula- 

tor pray 1000250 obr/min. Przy ta- 

dowaniu wskaz6wka amperomierza 

powinna wychylaé€ sie w prawo (+). 

Jezeli przy zwiekszaniu liczby obrotaéw 

Silnika wskazowka wychyla sie w le- 

wo (—), wskazuje to na wewnetrzne 

uszkodzenie alternatora lub  przerwe 

obwodu. Nalezy wowezas sprawdzié je- 

go dzialanie w Stacji Obstugi. 

Przyezyna braku Wskazan ladowania 

akumulatora moze byé rowniez przepa- 

lenie sie bezpiecznika 16 A, zuzycie 

szczotek alternatora, lub poluzowanie 

paska. Alternator jest zamontowany do 

silnika wahliwie na wsporniku 2 (rys. 

aL



7.2.), co umozliwia regulacje naciagu 

paska. 

  

    

  

  

Rys. 7.2. Alternator 

1 — alternator, 2 — wspornik naciagu pas- 
ka, 3 — pasek klinowy, 4 — nakretka, § — 
kolo pasowe walu korbowego, 6 — kolo pa- 

sowe pompy wody, 7 — wentylator 

Lozyska alternatora maja wilasny za- 

pas smaru, i nie wymagajq dodatkowe- 

go smarowania, Zaleca sie jedynie 

sprawdzanie stanu technicznego tozysk, 

pierécieni slizgowych i szczotek alter- 

natora po przebiegu ok. 45000 km. 

1% 

  

  

  

Tablica 7.1. 
ALTERNATOR 

Parametry Wartosé liczbowa 

Typ AI2ZAF2 
Napiecie pracy 14 V 
Oddawany prad 44-53 A 
na akumulator 
Moc pracy 616 W 

(14 Vi: 44 A) 

Ilosé diod 9 sat. 
prostowniczych ; 
Poczatkowe 1000 +50 obr/min 
obroty {ok. 30 km/h) 

tadowania 
akumulatora 

Wymagania BN-860/3621-08 
i badania 
Regulator RC2/12 D 
napiecia       
  

Poniewaz szczotki alternatora sq kru- 

che, nalezy ostroznie umieszezaé trzy- 

madla przy wymianie szczotek. Jezeli 

mniejsza niz 

12 mm, nalezy je wymienié wraz z 

dtugosé szczotek 

trzymadiem. 

ALTERNATORA 

jest 

7.1.2 ZAPOBIEGANIE USAKODZENIOM 

Aby nie uszkodzié diod prostowniczych 

alternatora nalezy przestrzegaé naste- 

pujacych zasad: 

— przy zaktadaniu akumulatora nale- 

zy zwracaé uwage, aby zacisk bie- 

Buna ujemnego (—) byl polaczony 

Z masq samochodu; 

— przy stosowaniu dodatkeowego aku- 

mulatora (np. rozruch silnika w zi- 

mie} akumulatory muszq byé poig- 

ezone rownolegle (plus z plusem, 

minus z minusem); 

— podezas ladowania akumulatora z 

zewnetrznego Zréddia pradu (bez 

wyjmowania z samochodu) nalezy 

akumulator odlaczyé od alternatora; 

— nie wolno sprawdzaé mocy alterna- 

tora przez zwieranie zacisku 

z masa lub zlgczeem [67]. 

Po stwierdzeniu poslizgu na kole paso- 

wym nalezy zwiekszyé naciag paska 

napedzajacego alternator tak, aby jego 

ugiecie  podi naciskiem keiuka  si- 

la ok. 100 N wynosito 10.15 mm (ryé. 

4.13.). Alternator i regulator napiecia 

mogg byé naprawiane i regulowane 

tylko w Stacji Obstugi. 

7.1.3. AKUMULATOR 

Akumulator jest umieszezony w kabinie 

kierowcy, pod fotelem pasazera. Po- 

    

 



  

laczony jest r6wnolegle z alternatorem. 

W obwodzie akumulator—rozrusznik 

wmontowany jest odiqcznik, ktéry stu- 

zy do odlaczania akumulaiora od insta- 

lacji elektrycznej na postoju samocho- 

du. Takie odilaczenie zapcbiega samo- 

czynnemu zwarciu instalacji na posto- 

ju oraz niepozadanemu uruchomieniu 

i kradziezy samochodu. 

  

Rys 7.3. Akumulator 

1 — akumuiator, 2 — pokrywa z korkami 

Aby akumulator byl zawsze sprawny 

nalezy: 

DANE TECHNICZNE 

  

  

AKUMULATORA Tablica 7.2. 

Warctosé 
Parametry liczhbowa 

Typ 6SE 60 TM 
(suchola- 
dowanym) 

Napiecie znamionowe 12 V 
Pojemnosé przy 20-go- | 60 A - h 
dzinnym wytadowaniu 
Natezenie pradu maks. 6 A 
tadowania 

Masa akumulatora 
— bez elektrolitu 13,5 kg 
—~- z elekrolitem 19,0 kg 
Wymiary maksymalne 
— dtugosé 272 mm 
— szerokosé 173--® mm 
— wysokosé 223—* mm 
Tlogé elektrolitu 

(o gestosci 1,26 g/cm*) 5,0 dm’         

— sprawdzaé i uzupelniaé okresowo 

poziom elektrolitu (woda destylowa- 

na), aby wynosit on miedzy znaka- 

mi MIN i MAX na obudowie; 

-- nie wylddowywaé oraz nie przela- 

dowywaé nadmiernie akumulatora, 

poniewaz moze to byé przyczyna 

uszkodzenia; 

— sprawdza¢ okresowo dzialanie regu- 

latora napiecia i. mocowanie akumu- 

latora,; 

‘—- utrzymywaé akumulator w czystedci; 

— smarowaé okresowo zaciski akumu- 

latora wazelina techniczng; 

—- nie dopuszczaé nigdy do 

przewod6w akumulatora; 

— doladowywaé akumulator w czasie 

diuzszego postoju pojazdu (co 4—6 

tygodni); 

-~ sprawdzaé okresowo gestosé elektro- 

litu i poréwnywaé z danymi w ta- 

blicy 7.3.; w razie potrzeby .doiado- 

waé akumulaitor; . 

— nie wigczaé rozrusznika zbyt czestd 

ina dtuzszy czas niz 5 sekund. 

zwarcia 

* 

POJEMNOSC AKUMULATORA 

  

  

  

        
  

Tablica 7.3. 

Elektralit 
Pojemnosé 

Temperatura | Gestcsé (%) 

(°C) (g/em*} 

+-20 1,28 1006 
0 1,25 75 

—10 1,22 50 
—20 1,19 25 
40 1,11 calkowicie 

rozladowany 

Do sprawdzania_ gestogci_ elektrolitu 

akumulatora, ktéra jest zalezna od sta- 

nu jego natadowania, sluzy areometr. 

W przypadku obnizenia sie poziomu 
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elekirolitu w poszczegélnych ogniwach 

ponizej] wymagnej wartosci, nalezy do- | 

laé wody destylowanej. Nie wolno do- | 
lewat wody zwyklej ani kwasu siarko- - 

wego, gdyz grozi to uszkodzeniem plyt . 

wewnatrz akumulatora. 

Przy wyjmowaniu (i wkladaniu) aku- ; 

mulatora z sarnochodu, np. do iadowa- ; 

nia, nalezy najpierw odlaczyé przewdéd 

masa | akumulatora (—) polqezony 2 

nadwozia. 

Unika sie tym sposobemn przypadkowe- - 

go zwarcia przewoddw, co powoduje 

przedwezesne zuzycie akumulatora. 

7.2. ROZRUSZNIK 

Rozrusznika nie powinno sie jednora- 

zowo whaczaé na diluzej niz 5 sekund. 

Dopuszcza sie maks. 5 nastepujacych — 

po sobie rozruch6w w odstepach co 

najmniej 60 sekund. 

Obsiuga rozrusznika (rys. 7.4.) polega | 

na okresowym sprawdzeniu stanu po- . 

laczen elektrycznych, szezotek i kolek- © 

tora oraz mocowania przewoddéw. 

Po zacbserwowaniu niedomagan roz- | 

rusznika takich jak: 

— nadmierne grzanie sie, 

— pogslizg przy wiekszym obciazeniu, 

— utrudnione zazebienie 2 

kola zamachowego, 
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Rys. 7.4. Rozrustnik R5dc 

7 — rozrusznik kpl., 2 — opaska, 3 — 4ru- 
. ' ba Sciagajaca, 4 — zacisk, 5 — przewdd roz- 

wiencem - a P rusznik—stacyjka, @ — przewdd rozrusznik— 
amperomierz, 7 -- zacisk, 3% --- wihacznik 

@ — przewéd akumu- 

lator—rozrusznik, i? — Sruba, 11 — korpus 
silnika, 12 — osiona sprzegia, 123 — koto 
zamachowe, 14 —- Sruba moccwania rozrusz- 

nika, 15 -— wkret. 

    

 



  

— utrudnione wlaczanie lub brak dzia- . 

lania nalezy odda¢é rozrusznik do : 

-W samochodzie Zuk zastosowano dwa | 

-reflektory okragle ze 

naprawy w ASO. 

We wiasnym zakresie mozna dokonaé 
tylko wymiany zuzytych szczotek (po . 

‘jania i $wiathami postojowymi. Wykaz 

‘lamp i 
odkreceniu opaski 2 rys. 7.4) i drob- 

nych czeSci, a takze usuwania korozji, 

oczyszezania stykéw oraz napraw nie 

wymagajacych przyrzqadéw kontrolnych. 

Wysokos¢é szezotek wynosi 25,541 mm, 

a sila docisku sprezyny 4,5 N. 

Szczotki, ktorych wysokos¢ jest mniej- 

sza od 20 mm, a sila docisku sprezyny 
mniejsza od 4,5 N, nalezy wymienié na 
nowe, ktére nalezy starannie dotrzeé 

do komutatora. Zbyt mala sita docisku 

szczotek powoduje nadmierne iskrzenie 

i nadpalenie komutatora, natomiast 

zbyt duza sila docisku jest przyczynga 

przegrzania sie komutatora i przyspie- 

szonego zuzycia szczotek. Aby dotrzeé 

nowe szczotki nalezy natozyé na ko- 

mutator pasek papieru. Sciernego o 

drobne} ziarnistosci tak, aby obejmo- 

wat co najmniej pclowe obwodu ko- 

mutatora. Dociskajac lekko szezotke do 

papieru i przesuwajac po papierze na- 

lezy docieraé jq tak dlugo, az calq po- 

wierzchnia bedzie przylegaé do komu- 

tatora. Lozyska Slizgowe sa samosma-~ 

rowne i nie wymagaja dodatkowego 

smarowania. 

1.3. SWIATLA SAMOCHODU 

éwiatiami dro- 

gowymi, asymetrycznymi Swiatlami mi- 

stosowanych w nich zaréwek 

podano w tablicy 7.4. 

"231, USTAWIANIE SWIATEL 

Swiatla mijania sprawdza sie i regu- _ 

luje przy uzyclu przyrzadow optycz- wyznaczyé krzyzami na 

nych w Sitacji Obstugi. Prowizoryezne- | 

' go ustawienia sSwiatet moze dokonaé 

uzytkownik za pomocg bialego ekranu 

kontrolnego E (rys. 7.5. Tym = sposo- 

bem mozna ustawié SWiatla tylko w 

nocy lub w zaciemnionych pomieszcze- 

niach. 

Swiatta reflektor6w reguluje sie dwo- 

ma wkretami (rys. 7.6.) po podniesie- 

niu pokrywy kabiny (rys. 3.11.). Wkret 

(10, rys. 7.6.) sluzy do  podnoszenia 

wiqzki swiatla w gére lub opuszezania 

w dot w plaszezyinie pionowe} przez 

pokrecenie wkretu. odpowiednio w 

prawo lub lewo. 

Do regulacHi Swiatel w plaszezyznie po- 

ziomej stuzy wkret 11. Aby wyregulo- 

waé swiatla nalezy: 

— ustawié samochdéd nor.nalnie obcia- 

zony na plaskim terenie prostopadle 

do pionowego ekranu E ustawione- 

go w odlegtosci 5 m (rys. 7.5.); 

—- zmierzyé wysokosé H $Srodkéw re- 

flektoré6w od nawierzchni, 

— narysowa¢ na ekranie linie pionowa 

C—cC lezaca na osi symetrii samo- 

chodu i linie pozioma A,—A, na 

zmierzonej wysokosci Srodkéw re- 

flektor6w od nawierzchni H oraz 

rownolegia do niej polozong o 50 mm 

nize}, 

ekranie 

punkty na linii poziomej gérnej, od- 

legle symetrycznie od linii pionowei 

o 535 mm, 

— wigezyé Swiatla drogowe, zastonié 

prawy reflektor i sprawdizié, czy 

naijasniejszy punkt padajacej na 

ekran wigzki swiatia znajduje sie 

w $Srodku lewego krzyza, 

— zastonié lewy reflektor i sprawdzic 

analogicznie ustawienie Swiatla pra- 

wego reflektora, 

Prawidiowo ustawione Swiatla drogo- 

we winny oSwietla¢ droge co najmniej 

na 100 m, a Swiatla mijania co naj- 

mniej na 40 m przed pojazdem i nie 

oslepiac uzytkownikéw drogi. 

— wWlaczyé sSwiatha mijania i spraw- 

dzic, ezy linia graniczna Swiatla i 

cienia uklada sie pod katem 15°, 
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odchylenia snopdéw 

Swiatla drogowego 100 mm w prawo 

lub lewo, 75 mm w gére oraz 50 mm 

w dol’. 

Przed kazdym wyiazdem nalezy spraw- 

Dopuszezalne sq 

dza¢ dziatanie Swiatet zewnetrznych. 

Nie wolno wycieraé odblysnika szmat- 

ka, myé itp. Mozna jedynie sptukaé go 
czysta woda i wysuszyé w temperatu- 

rze pokojowej. 

* S$wiatla drogowe ustawiajq sie samoczyn- 
nie podezas regulacji Swiatet mijania. 

7 

Szkla reflektor6éw nalezy czyscié tylko 

na mokro. 

RECZNY KOREKTOR USTAWIENIA 
SWIATEL 

Reflektory sqQ Wwyposazone w reczny 

korektor ustawienia $wiatel, umodZli- 

wiajacy zmiane ich ustawienia (w 

plaszezyZnie pionowej) w zaleznosci od 

obciazenia samochodu. 

Aby dokonaé tej regulacji nalezy 

podniesé pokrywe kabiny (rys. 3.11) do 

gory i zabezpieczyé ja podpora, 

Rys. 7.5. Sprawdzanie ustawienia swia- 
tel 

Przy jezdzie samochodem bez ladunku 

 obydwie dzwigienki korektoréw (§, rys. 

7.6) nalezy ustawié w polozenie A. 

W samochodach z peinym tadunkiem 

dzwigienki korektor6w nalezy przesia- 

wié w polozenie B (obydwu reflekto- 

réw). 

1.3.2 WY¥MIANA ZAROWER 
W REFLEKTORACH 

Aby wymienié zarowke w reilektorze 

nalezy podnieSé do gdéry pokrywe ka- 

biny i zabezpieczyé jq podporg rys. 

3.11). 

Odlaczy¢é przewody elektryczne od ia- 

réwki, zdjaé ostone gumowg (8, rvs. 

7.6.3, wyjaé pierscien zabezpieczajacy 

(7) i wymieni¢é zaréwke. 

Po wymianie zardwki wiozyé przewo- 

dy, pierScieh zabezpieczajacy zaréwke 

do reflektora oraz zamknaé pokrywe 

kabiny. 

1.3.2a. LAMPY SWIATEL TYLNYCH 

- Hamowanie samochodu jest sygnalizo- 

' wane przez larmpy tylne (STOP) koloru 

czerwonego {rys. 7.7.), ktére zapalajq 

sie przy nacisnieciu na pedal hamulca. 

  

  

 



  

Rys. 7.6. Regulacja ustawienia éwiatel 
I — obudowa reflektore, 2 — element op- 
tyezgny reflektora, 3 — Sruba mocowania 
reflektora, ¢ —- podkiadka, 5 — nakretka, 6 
— taréwka hologencwa (60/55 W), 7) — 
pierécieh zabezpieczajacy tarowke, § — osto- 
na taréwki, 9 — diwignia reczna (korektor) 
reguiacji éwiatel, 10 — Sruba regulac}i swia- 
tel w plaszezyinie poziomej, 12 — Sruba 
reflektora, 18 — oprawka zaréwki, 14 — za- 
rowka (4 W) éwiatel postojowych, A — Sa- 
mochéd bez ladunku, B — samochdéd z pel- 

nym tadunkiem 

Stycznik éwiatel hamowania 21 

{ okresowo oczyszcezaé stycznik i klosze 

z kurzu i biota. 

Aby naprewié swiatlo nalezy odkreci¢ 

wkretakiem klosz lampy i wymienié 

spalona taréwke. W  samochodach 

skrzyniowych swiatla hamowania tylne 

pozycyjne i kierunkowskaz6w oraz 

éwiatel awaryjnych sq zbudowane w 

jednej lampie zespolonej (rys. 7.8.). 

Pulsacyjne Swiecenle izar6wek w obwo- 

dzie kierunkowskazéw i éwiatel awa- 

ryjnych uzyskane jest przez umiesz- 

czenie W nim przerywacza o mocy 

100 W. Przerywa on obwéd z czesto- 

tliwoéciq 90130 cykli/min. 

Lampy Swiatel cofania (rys. 7.7.) majq 

zar6é6wki 21 W. 

(rys, | 
6.6.) zamyka obwéd zarédwek 21 W w . 

lampach tylnych. Przed wyjazdem kon- . 

trolowsé dzialanie Swiate! hamowania | 

  

  

  

  

WYKAZ LAMP I ZAROWEK SAMOCHODU Tablica 7.4. 

Moc 

Miejsce zastosowania taréwki garéowki Stosowane 
Ww samochodzie 

(Ww) 

Refiektory (Swiatla mijania asymetryczne 
z zar6wka dwuswiattowa) 60/55 . 
— widkna Swiatla drogowego 60 wazystkie odmiany 
— widkna Swiatia mijania 55 
— zaré6wka Swiatla pozyeyjnego 4 

Lampy Swiatet hamowania STOP 
i tylne pozycyjnego samochody typu 
— wiékno §wiatla hamowania 21 furgon i A13B 
-— widkno Swiatla pozycyjnego 5         
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Moc 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

  

Miejsce zastosowania zarowkti tarow'kh StS Wa nodzie 

Lampy ty'ne zespolone 
— zar6wka $wiatla pozycyjnego (oraz 

of$wietlenia tablicy rejestracyjnej 
w lewej lampie) 10 

— zaradwka Swiatla hamowania 21 Al1B, Al6B 
— zarowka éwiatla kierunkowskazow 

i Swiatel awaryjnych 21 

— Swiatta odblaskowe — 

Lampki kierunkowskazow bocznych 
i Swiatel awaryjnych 4 

wszystkie odmiany 

Lampy kierunkowskazow 
i $wiatel awaryjnych 21 

Swiatla odblaskowe — 
samochody typu 

. . . . oo, . furgon i Al13B 
Lampa o§$wietlenia tablicy rejestracyjne) 3x5 

Lampa oswietlenia kabiny 1G 

Lampa przenosna 10 

; wszystkie odmiany 
Lampa przeciwmegtowa tylina 
($wiatio czerwone) 

21 

Lampy S$wiate! cofania 

Lampa oswietlenia skrzyni tadunkowe} samochody typu 
lub wnetrza furgonu 10 furgen i A13B       
  

78 

Rys. 7.7. Lampy tylne samochodu 
furgon 

i — lampa o$wietlenia tablicy rejestracyj- 
nej. 2 — lampa przeciwmgiowa tylna (czer- 
wona), 3 —~ lampa Swiatel cofania, ¢ — lam- 
pa Swiatla hamowania i tylna pozycyjna, 
5 — Swiatta odblaskowe, 6 -—- lampa kierun- 

kowskazOw i Swiatel awaryinych 

  

 



    

Rys. 7.8. Lampy zespoione (samochody 
skrzyniowe) 

1 — lampa kierunkowskazu 1 Swietel awa- 
ryinych, 2 ~- swiatio odblaskowe, 3 -—- lam- 
pu Swiatel hamowania, @ — larnpa przeciw- 
melowa tylna (czerwona), § — lampa ¢wia- 
tel cafania, 6 — tablica rejestracyjna, 7 -— 
oswietienie tablicy rejestracyjnej, § — lam- 

pa swiatla postojowego 

14. SYGNAL DZWIEKOWY 

W samochodzie jest stosowany sygnal 

dzwiekowy o mocy 50 W i natezeriu 

pradu maks. 4 A. Jest zamontowany z 

przodu samochodu, daje natezenie 

dzwieku min. 90 cB w odlegtosci 7 m 

przed samochodem. Uruchamiany jest 

déwigniq f (rys. 3.4.) umieszczona na 

kolumnie kierownicy z prawej strony, 

przez pociagniecie jej do géry. 

Regulacje ddéwieku sygnatu wykonuje 

sie z zewnatrz wkretem i sprawdza 

  

  

  

  

  

  

  

    

Moc 4 | Stosowane Miejsce zastosowania tarowki rar w samochodzie 

Lampka kontrolna $wiatet pozycyjnych 2 
Lampka kontrolna swiatel drogowych 2 

Lampki oSswietlenia tablicy wskainikéw 2 wszystkie odmiany 

Lampki oswietlenia szybkoSsciomierza 
i licznika kilometrow 2 

Lampka kontvolna uszkodzenia hamulcé6w 2 wszystkie odmiany 

oe kontreina lampy przeciwmgiowe} 5 wszystkie odmiany 

Lampka kontroina kierunkowskaz6éw 2 wszystkie odmiany 

i §wiatel awaryinych       
  

natezenie dZwieku przyrzadem lub po- 

rownuje z sygnatem wzorcowym (w | 

ASO). Podezas obsiugi codziennej (OC) 

sprawdza¢é dzialanie sygnatu. 

75. WYCIERACZKA 

Wycieraczka pracuje z jednq predkos- 

cia ok. 50 wahan na minute. Po wig- 

ezeniu. napedu wrycieraczki powinny 

wytrzeé calkowicie pole widzenia po 

3—4 pelnych wahnieciach. Jezeli pozo- 

stajqg miejsca nie wytarte, nalezy 

sprawdzié stan gumy wycierakéw. 

Wycieraczka jest polaczona elektrycznie 

ze spryskiwaczem szyby irys. 7.9.) uru- 

chamianym noznym przyciskiem. 

Do spryskiwacza nalezy uzywac plynu 

niezarnarzajacego (2 dm‘), np, Autovi- 

dol, rozciefczonego wodg. 

Wycieraczke szyby uruchamia sie przez 

wychylenie dzwigienki f (rys. 3.4.) do 

gory lub razem ze spryskiwaczem. W 

celu zmycia szyby nalezy kilkakrotnie 

nacisngé noga przycisk pompki. 

Kierunek strumienia wody mozna re- 

gulowaé przez obrét rozpylaczy. 

7



  
Rys. 7.9. Wycieraczka szyby 

cierak szyby, § — mechanizm napedowy wycieraczki, 2 — 
dtwignia, 3 — ramie wycieraka, 4 — wy- 

Jezeli podczas naciskania na pompke 

wycieraczxa nie wilacza sie lub dziaia 

nieregularnie, nalezy sprawdzié jej stan 

techniczny i polaczenia elektryezne. W 

tym przypadku nalezy wlaczyé wycie- 

raczke dZwigienkg na_ kolumnie kie- 

rownicy i sprawdzié jej dzialanie. Uru- 

§ — rozgpylacz, 6 — szyba 
przednia kabiny 

chamianie wycieraczki na suchej lub 

stabo mokrej szybie powoduje prze- 

ciqzenie, a nawet uszkodzenie silniczka 

oraz rysowanie szyby. 

Przekladnia wycieraczki nie wymaga 

smarowania, gdyzZ ma vzapas smaru, 

ktory wystareza na caly okres eksplo- 

atacji. Nalezy tylko zwilzyé olejem sil- 

nikowym sworznie dzwigni wyciera- 

kéw. Przed wlaczeniem wycieraczki, 

gdy szyba jest zablocona lub oblodzo- 

na, nalezy jq starannie oczyécié na 

mokro. 

7.8. PREDKOSCIOMIERZ 

Predkosciomierz (patrz rys. 3.3.) jest 

napedzany elastycznym walkiem od 

przekladni w skrzynce biegéw. Licznik 

rejestruje przejechang droge do 

100000 km. Po osiggnieciu tej liezby 

zaczyna rejestrowaé przejechang dro- 

ge od zera, 

Predkogciomierz wskazuje predkosé z 

doktadnosciqg +4%. Znaczy to, ze przy 

wskazaniu predkosci, np. 80 km/h 

predkosé rzeczywista samochodu moze 

wynosié 76,8 km/h. 

Niedomagania predkosciomierza: 

— brak napedu (przyczyng moze byé 

zerwana linka napedowa lub _nad- 

mierny luz w przektadniach slima- 

kowych), 

  

  

 



  

-- zbyt duze wahania wskazéwki w 

czasie jazdy ostre zalamanie walka 

napedu predkosciomierza, brak sma- 

rowania linki w pancerzu, nadmier- 

nym luzem osi wskazéwki, 

— bledne wskazania  przejechanych 

kilometré6w (nadmierny luz osiowy 
w przekladni Slimakowej lub kélek 

cyfrowych). 

Dokladnosé wskazan licznika kilome- 

tré6w wynosi + 2—3%). 

Do naprawy predkosciomierzy sq upo- 

waznione Wylacznie zaklady specjalis- 

tyezne uprawnione przez Urzad Miar 

i Wag. 

Konserwacja walka gietkiego predko§- 

ciomierza polega na smarowaniu olejem 

przekladniowym (np. Hipol 15). Przy 

montazu walka nalezy zwracaé uwage. 

aby koniec linki by! osadzony w watku 

licznika z luzem wzdtuznym oraz aby 

promienie zagieé byly jak najwieksze . 

(ponad 150 mm). 

7.7. PRZEWODY I BEZPIECZNIKI 

W samochodzie stosowana jest insta- 

lacja elektryczna jednoprzewodowa. z   

przewodami o przekroju 1; 1,5; 2,5 mm 

oraz przewody akumulatora 17 j 

35 mm*. Przekroje przewodéw sq tak 

dobrane, aby w trakcie uzytkowania 

urzadzen elektrycznych nie  nastapil 

nadmierny spadek napiecia, przegrza- 

nie sie przewodéw i stopienie izolacji. 

Dlatego przy wymianie przewodéw na- 

lezy zastepowa¢é je przewodami o tych 

samych lub wiekszych przekrojach niz 

poprzednie. 

Obwody elektryczne o$wietlenia i urza- 

dzen sq zabezpieczone dwunastoma 

bezpiecznikami 8 A i jednym bezpiecz- 

nikiem 16A (wzdluz podtuznej osi sa- 

mochodu np. $wiatla postojowe przed- 

nie i tylne prawe, lewe itp.). Skrzynki 

bezpiecznik6éw (rys, 7.10.) 54 umieszezo- 

ne pod tablica rozdzieleza, wewnatrz 

kabiny kierowcy (2 szt.). Poszezegdélne 

bezpieczniki oznaczone na _ pokrywie 

skrzyni zabezpieczajga obwody (tablica 

7.5.). 

W przypadku powstania zwarcia lub 

przepalenia sie bezpiecznikéw nalezy 

usungé przyczyne zwarcia, a nastepnie 

wymieni¢é bezpiecznik. Niedopuszezalna 

jest naprawa bezpiecznikéw polegajaca 

na zakladaniu drutéw, blaszek itp., co 

moze byé przyczyng powaznych uszko-   

dzen urzadzen elektryeznych. 

W cellu rozpoznania poszczegdélnych 

przewodéw, ktére maja izolacie wyko- 

nang w réznych kolorach, (rys. 7.1). 
Przewody z przetarta izolacja nalezy 

zabezpieczyé przez owiniecie tasma izo- 

lacyjnq lub wymienié na nowe, a prze- 

wody z izolacjg uszkodzong na skutek 

starzenia, wymienié na nowe. 

Obwody elektryezne zaptonu i rozru- 

chu nie sq zabezpieczone bezpieczni- 

kami. 

7.8. SPRAWDZANIE DZIALANIA 

URZADZEN ELEKTRYCZNYCH 

W celu sprawdzenia dzialania wszyst- 

kich urzadzen i Swiatel nalezy obréci¢ 

kKluczyk wylacznika zaplonu WwW prawo 

i wylgezaé poszczegélne odbiorniki pra- 

du i skontrolowaé¢: 

— $wiatla pozycyjne, mijania, drogo- 

we, kierunkowskazéw, awaryjne, ha- 

mowania (STOP), oSwietlenia kabi- 

ny kierowcy, tablicy rozdzielczej, 

lampke kontroing $Swiatel pozycyj- 

nych, drogowych, lampke kontrolng 

kierunkowskazéw oraz oswietlenie 

tablicy rejestracyjnej, Swiatlo prze- 

ciwmgiowe tylne; 

$1



    

  

  

  

  

  

  

    

  

WYKAZ BEZPIECZNIKOW Tablica 17.5. 

Bezpiecznik Obwoady zabezpieczone Uwagi 

A-1 116 A| silniki wentylator6w nagrzewnic (lewej i prawe)) 
silnik napedu wycieraczki, regulator napiecia 

« 

lampy kierunkowskaz6w a 
lampka sygnalizacji kierunkowskazéw > 

B-2*; 8 A| wskaégnik i czujnik poziomu paliwa 5 
wskainik i czujnik temperatury silnika Z 
wskainik i czujnik cisnienia oleju silnika 

o 

C-3 lewy reflektor — Swiatio drogowe 3 

p-4 | 8 A| Prawy reflektor — swiatto drogowe oy oF 
lampka sygnalizacyjna Swiatet drogowych ree 

Nui 
Hop 

E-5 lewy reflektor — Swiatto mijania as           
  

  

Rys, 7.10, Skrzynka bezpiecai- 

kéw 

1 — gaciski, 2 — skrzynka, 3 — po- 
krywa, 4 — bezpiecznik, w -—- zasila- 

nie, a — do odbiornikéw pradu 

— wycieraczke szyby; 

— dmuchawy; 

— sygnal diwiekowy. 

Przycezyna braku jednego ze Swiatel 
jest najczesciej przepalenie lub poluzo- 

wane zaréwki czy spalony bezpiecznik, 

ktéry nalezy wymienié na nowy, o tym 

samym oznaczeniu -— tablica 7.4,, 7.5, 

Zarowki w lampach ofwietlenia tablicy 

wskagnik6éw wyjmuje sie wraz z 

oprawkami od spoedu tablicy rozdziel- 

czej, po uprzednim odkreceniu i od- 

wréceniu jej strona tylna. 

Zestaw wskaznikéw (rys. 7.12) 1 pred-. 

kogciomierz maja po dwie zaréwki do 
o$wietlania skali. 

  

 



  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

        

Bezpiecznik Obwody zabezpieczone Uwagi 

F.6 prawy reflektor — Swiatlo mijania 

G-7 prawe Swiatla pozycyjne (przednie i tylne) 
. lampa oswietlenia tablicy rejestracy jne} 

H 8 lewe Swiatla pozycyjne (przednie i tylne) io 
~ 8 A | lampki oswietlenia tablicy wskainikdw 4 

d 
1-9 Swiatla hamowania STOP 3 

~ lampy os$wietienia wnetrza kabiny i skrzyni ladunkowej 2 

¢ 
L-10 syenal dZwiekowy N 

gniazdo wtykowe lampy przenosnej a 
N 

G-7 lampy Swiatel cofania 4 

8A = 
A-1 lampa przeciwmgiowa tyIna (czerwona) e 

™ 
ie! 

B-2 | 8 A| Swiatla awaryjne m     
  

7.9. INSTALOWANIE RADIA 

W samochodzie Zuk moze byé instalo- 

wany odbiornik radiowy, np. Safari — 2, 

zasilany z instalacji elektrycznej samo- 

chodu. Odbiornik ten ma cztery za- : 

kresy fal, pobiera moc 5 W, ma wy- 

| — wykonuje w pdice 

| Miary 18011050 mm i mase 1 kg. 

| montowania radia w nastepujacy spo- 
i 

Fabryka przystosowuje samochody do 

séb: 

kabiny eztery 

otwory ~ 4,5 mm do umocowania 

|  wspornika z radiem, 

i 

i 
: 

| —- dostarcza — na specjaine zamdéwie- 

nie odbiorcéw, wspornik mocowania 

radia nr 17-3905011. 

| Montaz radia i anteny w samochodzie 

: Najlepiej jest zlecié stacji obstugi. 

, Miejseem do zamontowania odbiornika 

. radiowego jest dolna powierzchnia pél- 

ki pod tablica rozdzieleza z lewej stro- 

. ny kolumny kierownicy (rys. 7.11,). 

Mocowanie anteny zewnetrznej ASP-02 

i zasilanie radia. 

W prawej gérnej czesci naroznika ka- 

biny nalezy wykonaé otwér ¢ 20 mm, 

, 0 potozeniu okreglonym wymiarami 340 
i 60 mm, przykrecié antene i wygiaé 

ja w celu uzyskKania pionowej pozycji. 

: Gniazdo wtykowe anteny 6 i wtyczke 

' przewéd zasilajacy 7 

radia polaczyé przez weiSniecie jej do 

oporu. 

radia nalezy 

skrécié do dlu- 

Aby uzyskaé zasilanie 

. goéci 700...710 mm. Nastepnie koniec 
t 
' przewodu edizolowaé na _  dlugoéci 

| §..€6 mm i zacisnaé na nim nasadKe 

' glacza wtyczkowego (F 2,5) oraz rurke 

' izolacyjna, przewéd ten podlaczyé do 

skrzynki bezpiecznikéw na zaciski L-10. 
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Rys. 7. 11. Odbiornik radiowy 

1 — odbiornik radiowy z gtoSnikiem, 2 — é¢@ — gniazdo wtykowe anteny, 7 — przewéd 
wspornik mocowania radia (17-39050-11), 3 — zasilania radia, 8 — wkret (M4x@, 9 — 
przewéd od radia do gioésnika, 4 — przewéd przewod z nasadka, 1@ — pdlika przednia 
tt’ z nasadka, § — antena samochodowa, kabiny, 11 — podkiedka sprezysta 4.2. 

  
 



  

  

Do mycia samochodu nalezy uzywaé 

strumienia wody o niskim cisnieniu i 

szczotki z wilosia. 

Nie nalezy myé samochodu silnie na- 

grzanego przez stofice w upalne dni. 

Po umyciu i wytarciu do sucha (szma- 

tami) lub wysuszeniu, lakier nadwozia 

nalezy natrze¢é odpowiedniq pasta wo- 

skowq i wypolerowaé szmata flane- 
low. 

Plamy ze smoty na lakierze nadwozia 

nalezy usuwa¢é szmata nasycong nafta 
‘lub benzyna. 

8.1. KABINA KIEROWCY 

Okno przednie kabiny (rys. 7.9.) sktla- 

da sie z szyby przedniej 6 i dwéch 

azyb naroznych. 

Szyby kabiny i nadwozia sq _plaskie, 

hartowane. 

Szyba przednia ma_ ksztalt trapezu. 

Okno tylne kabiny stosowane jest tyl- 

ko w samochodach A11B, A13B i A16B. 

Szyby kabiny nalezy utrzymywaé¢ za- 

wsze w nalezytej czystosci, co w za- 

sadniczy sposéb poprawia widocznogsé 

{ ulatwia kierowcy prowadzenie samo- 

chodu. 

Do mycia szyb stosowa¢: czystqa wode 
(najlepiej ciepta) i ptyn (np. Autovi- 
dol). 

Stosowanie plynéw jest szczegélnie po- 

trzebne przy myciu szyb zabrudzonych 

i zattuszezonych pylem z sadza, ktore 

Opadajg z atmosfery, zwilaszcza w 

wiekszych oSrodkach przemyslowych. 

Szybe nalezy oczyScié z kurzu i btota 

bardzo ostroznie i po uprzednim zmy- 

ciu woda, aby jej nie porysowaé. Do 

usuwania oblodzenia i szronu z szyby 

uzywaé skrobaczki z tworzywa sztucz- 

nego lub drewna. Po umyciu naleiy 

szyby wytrzeé do sucha czysta szma- 

ta, aby nie przylepial sie do nich kurz. 

Podloge kabiny nalezy czesto zmiataé 

szczotk9, a mocno zabrudzong umyé 

wodqa i wysuszyé. 

8.2. ZAMKI I ZAWIASY 

Drzwi lewe kabiny (rys. 8.1.) sq zamy- 
kane z zewnatrz kluczykiem. 

Zamki i zawiasy kabiny nalezy smaro- 

wa¢é okresowo pylem grafitowym lub 

olejem ochronnym INHIBOL  (tablica 

11.3.). 

8. NADWOZIE I WYPOSAZENIE 
ROME ENE IS Nii TEEN a NE a A A sR i Cell cae RCD ACA A 

  

  

    

        coq! a Bs ara AR : I . 

Rys. 8.1. Otwieranie lewych drzwi ka- 
biny 

1 -- uszezelka doina drawi, 2 — pokrywa, 
3 — prowadnik drzwi, ¢ -- blachowkret, § — 
klamka wewnetrzna, € — drzwi kabiny kpl. 
7 -- szyba przesuwna tylna, & -— pokretto 
zabezpieczajace szybe, 9 — szyba przesuw- 
ha przednia, 19 — zawiasa, 11 — uszczelka 
drzwi, 12 ~~ lusterko wsteczne, zewnetrzne, 

QO — zamek drzwi odblokowany, « ~- 28+ 
mex zablokowany 
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Przed drganiami w ezasie jazdy drzwi 

sq zabezpieczone gumoawymi zderzaka- 

mi 3, ktére po zatrzasnieciu drzwi za- 

kleszezaja sie w gniazdach slupka tyl- 

nego kabiny. 

Do krawedzi otworu drzwi jest przy- 

krecony zaczep rygla. Zaczep ten moz- 

na przesuwa¢ w razie potrzeby po po- 

luzowaniu dwéch  wkretéw, aby po- 

prawié zazebienia rygla zamka z zacze- 

pem, Pokrywa otworu 2 drzWwi przy- 

krecona blachowkretami umozliwia de- 

montazZ zamka drzwi i jego naprawe. 

Uszezelki drzwi nalezy okresowo ezys- 

cié z kurzu i blota i nasmarowaé gli- 

ceryna, oderwane uszczelki nalezy przy- 

kleié kKlejem Butapren, a uszkodzone 

wymienic¢. 

Szyby okma drzwi kabiny 9 sq osadzone 

przesuwnie w ramce. 
W tylnej szybie przésuwnej jest za- 

mocowana éruba dociskowa &8, ktéra 

zabezpieeza sie okno w_  polozeniu 

zamknietym. 

8.3. LUSTERKA WSTECZNE 

Na swormiu zawiaséw 10 (rys. 811.). 

lewych i prawych drzwi kabiny sa 

wmontowane lusterka wsteczne zew- 

netrzne 12 z szyba wypukiq. 

Lusterko jest osadzone na sworzniu 

kulistym co pozwala kierowcy na jego 

obrét wg potrzeby. 

Szyba lusterka powinna byé¢ przed wy- 

jazdem eczyszcezona z kurzu miekka 

szmatka a bardziej zabrudzona umyta 

woda i wytarta do sucha szmatka. Lu- 

sterko z popekana szyba nalezy wy- 

mienié na nowe (bez wspornika). 

8.4. OSLONA SILNIKA I DYWANIKI 

W kabinie kierowcy silnik przykryty 

jest ostong zdejmowanga. Pozwala to na 

swobodny dostep do silnika podczas np. 

sprawdzania oleju. 

W czasie jazdy oslona powinna byé 

dobrze zamocowana zaczepami gumo- 

wymi, aby do wnetrza kabiny nie wni- 

katy spaliny i kurz. Podloga kabiny 

jest wytozona dywanikami gumowymi. 

Dywaniki nalezy okresowo zdejmowaé, 

wyczyscié i osuszy¢é podloge, pod dy- 

wanikami, gdzie czesto gromadzi_ sie 

wilgod. 

8.5. OGRZEWANIE KABINY 

Kabina samochodu jest ogrzewana 

dwiema nagrzewnicami zasilanymi go- 

racq woda z ukladu chlodzenia silnika. 

Obie nagrzewnice maja whbudowa- 

ne f(osiowo) wentylatorki elektryczne 

zwiekszajace intensywnosé przeplywu 

powietrza. Najwiekszq temperature 

ogrzewania kabiny mozna_  uzyskaé 

przez przesuniecie dzwigni sterujacej w 

prawo do oporu oraz zaciagniecia ok. 

3/4 zastony na chitodnice. Potrzeba ta- 

kiego zasloniecia zachodzi tylko w 

okresie duzych mrozéw i silnego wia-~- 

tru. Przy zastonieciu chlodnicy nalezy 

uwazaé, aby temperatura silnika nie 

przekraczata 90°C. 

Obstuga ukladu ogrzewania polega na 

okresowym sprawdzaniu (wzrokowym) 

szezelnosei, ilosci plynu w chiodnicy i 

zbiorniku zasilajgacym oraz uzupeltnia- 

niu plynu w razie potrzeby. Zawé6r ste- 

rujacy zamontowany na glowicy silni- 

ka, pracuje w wysokiej temperaturze 

ok, 90°C, moze byé przyczyna zapiecze- 

nia sie go i zablokowania doplywu ply- 

nu do nagrzewnic. Aby do tego nie do- 

puscié, nalezy okresowo odkrecié dwa 

wkrety pokrywy zaworu, wyciagnaé 

trzpien drazony i smarowaé go wraz 

z tulejqg smarem grafitowym lub ole- 

jem silnikowym. 
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Gléwna przyczyng szybkiego niszczenia - 

takich blach nadwozia jest dzialanie 

ezynnikéw korozyjnych, jak woda, roz- 

twory soli i zwiazki siarki. Dziatanie 

to jest szczegéinie silne w miejscach, | 

gdzie wyparowanie wilgoci ze szczelin | 

i spoin jest utrudnione (parkowanie 

samochodu na wolnym powietrzu). 

W celu usuniecia ognisk korozji nale- 

zy — oprécz mycia samochodu i su- . 
szenia — przeprowadza¢ konserwacije | 

  

KONSERWACJA SAMOCHODU 
  

SR ARR are HE BE 

powloki lakieru przez stosowanie od- 

powiednich past woskowych. 

Przed konserwacja, 

{ 

i 

sucha, a uszkodzone powierzchnie la~ | 

kieru i miejsca skorodowane oczyscic | 

z rdzy, odttuscié benzynqg ekstrakcyjna, 

zabezpieczyé farba gruntowg i pomalo- 

wa¢é emaliqg renowacyjnq. Do konser- 

Wwacji podwozia, podlogi, 

progow nalezy stosowaé preparat Bitex 

blotnikéw, | 

lub Cyklokor. Do profildw zamknietych 

— ,preparat Fluidol ML lub Akonin, 

nalezy doktadnie | a do podwozia — pasty woskowe Au- 
umyé samochéd i wytrzeé szmata do | ron lub Autozol w aerozolu (wg ,,In- 

strukeji konserwacji samochodéw 

Zk”). 
Powloki lakierowane samochodu nalezy 

zabezpieczyé antykorozyjnie przed przy- 

stapieniem samochodu do eksploatacji 

oraz przynajmniej raz w roku cbowigz- 

kowo przed sezonem zimowym. 

    
  
  

10. OKRESOWE OBSLUGI TECHNICZNE I SMAROWANIE SAMOCHODU 
A ML AEE ENE Fe 

Obstuga techniczna samochodu polega | 

na wykonaniu czynnoégci  kontrolno- 

-konserwacyjnych w ramach  obstugi 

codziennej oraz okresowych czynnoésci 

obslugowo-smarowniczych po  odpo- 

wiednich przebiegach samochodu. 

Ustala sie nastepujace okresy obslugi 

technicznej: 

OT-W — obsluga techniczna wstepna, 

przeprowadzana przez 

. OT-D — po 

Pol- | 

  

mozbyt przed sprzedazq sa- 

mochodu, 

— obstuga codzienna oc przepro- 

wadzana przed kaidym wy- : 
jazdem samochodu 

czynnosci podano w 

10), 

rozdz. 

przebiegu 

(zakres » 

pierwszych | 
1500£200 km, przeprowadza- ; 

na jednorazowo w Autoryzo- | 

wanej Stacji Obstugi (ASO), 

nie wykonanie tej obslugi 

frozi utratg gwarancji fa- 

brycznej na samochdéd, 

— pierwsza obstuga po przebie- 

gu 60002200 km, a nastepnie 

powtarzane cyklicznie co 

3000+200 km pomiedzy obstu- 

gami OT-II (rys. 4.1), 

OT-IJ] — Obstuga powtarzana cyklicz- 

87 
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nie co 9000+200 km w calym 

okresie eksploatacji samo- 

chodu. 

Tak wiec obstuge techniczna OT-I na- 

leéy wykonywat po praebiegach: 6000, 

12000, 15000, 21000, 24000 km itd., na- 

tomiast obstuge techniczng OT-II na- 

lezy wykonaé po przebiegach: 9000, Ha
te
s 
a
 

Pe
e 

18000, 27000, 36000 km itd. Wszystkie | 

obstugi techniczne w okresie gwaran- 

eyjnym (pod rygorem utraty gwaran- | 

cji} muszq byé wykonywane w ASO. 

10.1. OBSLUGA TECHNICZNA 

WSTEPNA (OTW) 

Obstuga jest wykonywana jednorazowo | 

przez ,Polmozbyt” (na koszt Fabryki) 

przed przekazaniem samochodu na- 

bywey i polega na ponownym, doktad- 

nym sprawdzeniu dzialania mechaniz- 

méw — zespoléw i urzadzef samocho- 

du, wg podanego nitej zakresu. 

4&. Smarowanie 

Sprawdzenie i w razie potrzeby uzu- 

pelnienie: 

— oleju w silniku, 

83 

— oleju w przektadni kierowniczej, 

— oleju w skrzyni biegéw, 

— oleju w tylnym moscie, 

— plynu w ukladzie chiodzenia, 

— plynu w ukladzie hamulcowym, 

— plynu w zbiorniku spryskiwacza 

szyby, 
— uzupelnienie paliwa. 

. Przeglady 

Sprawdzenie szczelnosci: 

1) ukladu hamulcowego, 

2) ukladu chlodzenia, silnika; 

3) ukladu zasilania silnika, paliwem,; 

4) ukladu smarowania silnika; 

5) sprawdzenie stanu  koricéwek 

akumulatora i w razie potrzeby 

uzupeinienie elektrolitu. wodq 

destylowang; 

6) sprawdzenie cisnienia powietrza 

w ogumieniu i w razie potrzeby 

wyregulowanie; 

7) sprawdzenie polaczeh gwinto- 

wych i w razie potrzeby dokre- 

cenie wazniejszych polqezeh pod- 

wozia oraz kdl; 

8) sprawdzenie i ew. regulacja zam- 

kow drzwi i pokrywy kabiny; 

9) sprawdzenie dzialania wyciera- 

ezek i spryskiwacza szyby oraz 

wskainikéw; 

10) sprawdzenie i w razie potrzeby 

wyregulowanie: 

— skoku jalowego pedalu sprze- 

gia, 
-—- skoku jatowego 

mulca. 

pedatu ha- 

C. Diagnostyka 

1) sprawdzenie pracy silnika oraz 

ew. regulacja: biegu jalowego, 

kata wyprzedzenia zapionu, od- 

stepu stykéw przerywacza,; 

2) sprawdzenie i ew. regulacja ka- 

téw ustawienia ké! przednich; 

3) sprawdzenie i w razie potrzeby 

regulacja ustawienia Swiatel; 

4) sprawdzenie dziatania hamulcéw 

(pomiar sily hamowania). 

D. Jazda proébna 

Wykonaé jazde prébnqg w celu 

stwierdzenia prawidlowoéci dziala- 

nia zespoléw samochodu. 

  

 



  

10.2. OBSLUGA TECHNICZNA (OT-D) 

W OKRESIE DOCIERANIA (OT-D) 

PO PRZEBIEGU PIERWSZYCH 

15004200 km 

A. Przeglady 

1. Sprawdzié i w razie potrzeby do- | 

kreci¢: 

— Sruby mocowania glowicy sil- 

nika 

— Sruby mocowania przedniego 

zawieszenia 

— nakretki mocujace kolektory: 

ssqacy i wydechowy 

— Sruby i  nakretki mocujace 

elementy zespotaw mechanicz- 

nych samochodu do nadwozia 

i podwozia 

— nakretki mocowania k6! jezd- 

nych 

— Sruby i nakretki uktadu kie- 

rowniczego 

Sprawdzié i w 

wyregulowaé: 

~— luzy zaworowe silnika (zim- 

nego) 

— skok dZwigni hamulca posto- 

jowego 

— skok jalowy sprzegia 

-—- skok jalowy pedalu hamulca 

razie potrzeby 

— naciag paska klinowego pom- 

py wody i alternatora 

— poziom paliwa w gazniku oraz 

oczyscié komore plywakowg i 

dysze 

— luz w tozyskach két 

nich 

— luz w ukiadzie kierowniczym 

— odstep stykéw  przerywacza 

oraz oczyscié 

— odstep elektrod Swiec zaplo- 

nowych (oraz oczyscié) 

3. OczyScié osadnik pompy paliwa 

4. Sprawdzi¢é i w  razie potrzeby 

uzupelnié elektrolit w akumula- 

torze. 

5. Oczyscié i nasmarowaé koncéwki 

akumulatora. 

6. Dokrecié Sruby mocowania oraz 

wyregulowa¢ zawiasy i zamki. 

7. Sprawdzié szczelnosé: 

— ukladu smarowania silnika 

— uktadu paliwowego 

— uktadu chiodzenia 

— ukladu hamulcowego 

— ukladu wydechowego. 

przed- 

Smarowanie 

1. Wymienié olej: 

— w silniku (i filtr oleju) 

— w skrzyni biegow 

— w tylnym moéscie 

2. Sprawdzié i w razie potrzeby 

uzupelinié: 

— ole} w przekladni kierowni- 

czej 

— plyn w uktadzie chlodzenia 

Silnika 

— plyn w ukladzie hamulcowym 

— plyn w zbiorniku spryskiwa- 

> cZa szyby 

— ciSnianie 

mieniu. 

powietrza w ogu- 

- Diagnostyka 

Sprawdzi¢ i w razie upotrzeby wy- 

regulowac: 

— kat wyprzedzania zaptonu 

— wolne obroty silnika 

-—— ustawienie Swiatel (mijania) 

-— ustawienie ké! przednich 

iD. Jaza@a prébna 

i 

:  Wykonaé jazde prdbnqg w  celu 

stwierdzenia prawidiowoSsci dziala- 

nia poszczegéInych zespol6w samo- 

chodu dokonujac ogdélnego przegla- 

du dzialania wszystkich przyrzqad6éw 

elektrycznych i kontrolek.



10.3. OBSLUGA TECHNICZNA OT-I 

(wykonywanej co 30001200 km) 

A. Przeglady 

. Sprawdzié i w 

1. Sprawdzié i w razie potrzeby do- 

krecié: 

—_— ruby i nakretki mocowania 

Silnika, walu napedowego, 

skrzyni biegow, resorow, 

amortyzator6w,  stabilizatora, 

drazkéw kierowniczych i 

przedniego zawieszenia. 

— nakretki két jezdnych 

— Sruby mocujgce wal i prze- 

kladnie kierownicz4 

— ruby i  nakretki mocujace 

zespoly mechaniczne do pod- 

wozia i nadwozia samochodu. 

razie potrzeby 

wyregulowac; 

— uklad kierowniczy 

-— skok jalowy pedaiu sprzegla 

— skok jalowy pedatu hamulca 

(w razie potrzeby odpowie- 

trzyé uklad) 

— hamulec postojowy 

a
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l. Sprawdzi¢ i w 

— naciag paska klinowego pom- . 

py wodnej i alternatora. 

. Uzupeinié elektrolit w akumula- © 

torze. 

. Sprawdzi¢é szczelnosé: 

— ukladu smarowania silnika 

— ukladu zasilania (paliwowego) 

— ukladu chiodzenia 

— ukliadu hamulcowego 

— ukladu wydechowego 

— amortyzatoréw. 

B. Smarowanie 

razie potrzeby 

uzupelmi¢: 

— olej w silniku 

— plyn w ukladzie chlodzenia 

— plyn w uktadzie hamulcowym 

2. Nasmarowat: 

— sworznie zwrotnic 

— lozyska pompy wody 

— uzupelmi¢é smar w smarow- . 

niczkach lozysk k6!t przednich © 

i tylnych 

—tuleje i sworznie wahaczy 

przedniego zawieszenia 

-— przeguby kulowe 

kierowniczych 

— przeguby krzyzakowe i wielo- 

wypusty walu napedowego 

— koncowki akumulatora 

— watek pedaléw sprzegita i ha- 

mulce 

— zawiasy i zamki drzwi 

— linki i sworznie hamulea po- 

stojowego. 

C. Diagnostyka 

1. Sprawdzi¢é i w razie potrzeby 

wyregulowaé: oe 

— wolne obroty silnika 

— ustawienie ké! przednich 

— ustawianie Swiatelt 

2. Sprawdzié dziatanie $wiatel zew- 

netrznych, sygnalu dZwiekowego 

i wycieraczki szyby. 

Jazda prébna 

: Wykonaé jazde prébnqg celem spraw- 

- dzenia prawidtowosci dzialania poszcze- 

’ gélnych mechanizméw, podwozia, ukia- 

: déw: 

drazkéw chlodzenia oraz wyposazenia elektrycz- 

kierowniczego, hamulcowego, 

nego. 

  

 



    

10.4. WYKAZ CZYNNOSCI OKRESOWES OBSLUGI TECHNICZNEJ OT-II 
Tablica 10.1. 

Przebieg (km X< 1000) 
  

Czynnosci 9 | 18 | 27 so | as | 4 | os | v2 | a | 0 | 0 
  

PRZEGLADY 
1. Sprawdzié i w razie potrzeby dokrecié: 

— Sruby i nakretki mocowania silnika, waltu napedowego, 
skrzyni bieg6w, resoréw, amortyzatoréw i stabiliza- 
tora 

— mocowanie belki przedniego zawieszenia 
— Sruby mocujqce wat i przektadnie kierownicza 
— mocowanie alternatora 
—— mocowanie rozrusznika 
— Sruby i nakretki mocujace zespoty mechaniczne 

_ samochodu do podwozia i nadwozia 
2. Sprawdzié i w razie potrzeby wyregulowa¢: 

— luzy zaworowe silnika 
— poziom paliwa w komorze ptywakowej oraz oczySci¢ 

Bainik i pompe paliwa 
— skok jatowy pedalu sprzegia 
— skok jalowy pedaiu hamulca (w razie potrzeby 

odpowietrzyé uktad) 
— hamulec postojowy 
— naciag paska klinowego pompy wody 
— luzy w ukladzie kierowniczym 

3. Wyregulowa¢é odstep stykéw przerywacza 

Sprawdzié i ewentualnie ustawi¢é kat wyprzedzenia 
zaptlonu 

Wyregulowaé naciag tozysk k6! przednich 

Sprawdzié stan okladzin ciernych hamulcéw 

Wymieni¢é wklad filtru powietrza 

Oczyscié Swiece zaplonowe, wyregul. odstep elektrod 

Wymieni¢ $wiece zaptonowe 

10. OczyScié osadnik pompy paliwa 
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cd. tablicy 10.1. 
  

  

  

  

  

      

Przebieg (km >< 1000) 

C2ynnosel 9 | 18 | a7 | se | 45 | 5a | 63 | 72 ar | oo | 9 

11, Uzupeinié elektrolit w akumulatorze, oczy$cié . 
i nasmarowaé koncéwki. + pep type it pt pe et t+ f+ f+ 

12, Oczyéeié przewody odpowietrzania silnitca 4 + + + + 
13. Sprawdzié szezelnosé: 

— ukladu smarowania silnika +)ty,+ +i +y+t i+ [+ c+ f+ f+ 
-—— ukladu zasilania (paliwowego) +i ry tpt et et tt f+ t+ [+ f+ 
— ukladu chiodzenia +priE tity tpt it lt it [4+ [4+ 
— ukladu hamulcowego +i +7 4+¢4+ 14+ /4+ 1+ /+ [+ [4+ [I+ 
— ukiadu wydechowego +E tpt) eee ER Et T+ TH T+ o[t+ 

14. Sprawdzié stan ogumienia oraz zamieni¢ (przestawié) 
kola w samochodzie +i dy ty ty te p_ tit le T+ T+ ode 

SMAROWANIE 

1. Wymienié olej w silniku (i filtr oleju) Hy tet Tt) et | et le pt yt f+ oft 
2. Sprawdzié i w razie potrzeby uzupelnié: 

— olej w skrzyni biegéw +i t}tptyt et i+ T+ it tt [t+ 
— ole] w tyinym moscie tee te te tpt] tet ft UF f+ f+ — olej w przektadni kierowniczej +ptl +i te Et yt tt it lt i+ [4+ — plyn w uktladzie hamulcowym +i tpti tl + itl +ioit J+ i+ {+ — plyn w uktadzie chltodzenia +i eit] +h +et i+ i+ (+ {+ {+ 

3. Wymienié olej: 
— w skrzyni bieg6w + + 
~- w tylnym moscie + + 
— w przektadni kierowniczej + + ~ plyn w uktadzie hamulcowym + + — plyn w uktadzie chtodzenia + + 

4. Nasmarowaé: 
—- sworznie zwrotnic +]+/4+it y+ 7,4 )4+ 4+ J+ [+ [4+ 
— aparat zaplonowy +)/+itiy4¢ 7+ (+ (+ [+ J+ J+ [4+ 
-— rozrusznik + + +                       
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cd. tablicy 10.1. 
  

Czynnosci 
Przebieg (km X 1000} 
  

  

— pompe wody 
— tozyska kot przednich i tylnych (wymieni¢é smar) 
— lozyska wahaczy przedniego zawieszenia 
— drazki kierownicze (przeguby kulowe) i tozyska dzwigni 

posrednich 
— wat napedowy 
— resory 
— watek pedaléw sprzegta i hamulea 
— zawiasy i zamki drzwi, czopy akumulatora, sworznie 

i ciggna hamulca postojowego 

DIAGNOSTYKA 

1. Sprawdzié i w razie potrzeby wyregulowaé: 
— wolne obroty silnika 
— ustawienie swiatel! (mijania) 
— ustawienie ké! przednich 
— napiecia tadowania akumulatora 

Sprawdzié na stole probierczym alternator i rozrusznik 
ewentualnie wymieni¢ szezotki 

Sprawdzié dziatanie éwiatet zewnetrznych sygnatu 
dzwiekowego i wycieraczki szyby. 

Sprawdzi¢ dziatanie hamulcéw (zasadniczego i postojowego)   

s[uta{wlas|a|al ala | » 
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    JAZDA PROBNA 

Wykonaé jazde probng w celu stwierdzenia prawidtowosci 

dziatania poszczegélnych zespol6w samochodu -- dokonujac 

ogolnego przegladu dziatania wszystkich przyrzadéw_ elek- 

tryeznych i kontrolek. 

     



10.5. MATERIALY EKSPLOATACYJINE 

Do napedu samochodu zaleca sige sto- 

sowanie etyliny 86. 

w ramach okresowych Obstug Tech- 

nicznych. 

Etylina zawiera czteroetylek otowiu, 

ktorego opary sq trujace, podczas sty- 

kania sie z tym paliwem nalezy za- 

chowaé szczegélne Srodki ostroznoéci. 

Smarowanie samochodu wykonuje sie 

W tabeli 10.2 podano zalecane rodzaje 

paliwa, olej6w i smardéw. 

  

  
  

  

MATERIALY EKSPLOATACYJNE Tablica 10.2. 

Loge Oxkres 

Lp Zalecane Zastepcze a, 3 Symbol stoso- Miejsce stosowania 

(ama) wania 

~T 2 3 4 5 é 7 

1! Etylina 86 PN-86/C-96025/04 55 —_ caly rok | zbiornik paliwa 

2| Ole} wielosezonowy | Ole} Lux 10 5 lato silnik 

Selektol SC SAE PN-73/C-96085 

20W/30 lub 
PN-75/C-96091 Estra SB SAE30 

PN-175/C-96096 

Olej Lux 6 lub 5 zima 

extra SB SAE20/W 

3; Olej wielosezonowy | Hipol 30 1,2 lato skrzynia biegow 
Hipol 15 PN-81/C-96075 tylny most 
PN-81/C-96075 A przektadnia kierow- 

Hipol 10 1,1 zima micza 
PN-81/C-96075 0,33 

4' Smar LT43 Smar LT4S3 po 125 g caly rok | lozyska piast ko} 
PN-72/C-96134 BN-73/0536-15 ‘po 100g przednich i pdtosi 

tylnego mostu   
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Ilosé Okres 

  

  

  

      

  

  

  

  

    

  

Lp. Zalecane Zastepeze (dma Symbol stosowa- Miejsce stosowanla 
ma 

5| Smar LT-43 Smar LT42 WZ po- caly rok | wielowypust 
PN-72/C-96134 PN-72/C-96134 trzeby wat 

nape- 
dow 

Smar 15S przeguby y 
BN-69/0536-11 krzyzakowe 

6! Smar STP Smar LT43 WE po- caly rok | sworznie kulowe 
PN-63/C-96129 trzeby /\ drazkéw kierowni- 

ezych, tulejki waha- 
ezy 

7} Smar grafitowany | Smar staly WE po- C) caly rok | resory tylnego 
PN-59/C-96153 trzeby zawieszenia 

8) Olej AT — po 0,28 Q ecaly rok | amortyzatory 

9/ Ptyn hamulcowy Plyn hamulcowy 400 cm? caly rok | uklad hamulcowy 
DA-1 R-3 ©) 
ZN-78/MPCh/ PN-75/C-40005 
Og-7534 

10) Ptyn Borygo?) Ptyn Friton 12,0 caly rok} uklad chlodzenia 
PN-75/C-40007 ZN-78/MPCh/WS- 

-T-21 lub Priodiol 
ZN-79/27101/3629- 

~36-99 

11] Ptyn Autovidol Lazuron 2 zima spryskiwacz szyby     ZN-76/ZZG/I-Z- -43-001   ZN-68/CZSP/E- rf — 168           
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llosé Okres 

  

Lp. Zalecane Zastepeze (dm) Symbol stosowa- Miejsce stosowania 
a 

12| Wazelina techniczna | Smar LT43 Wz po- | caly rok | czopy akumulatora 
trzeby 

  
TW 
PN-69/C-96120           
  

1) Dopuszcza sie stosowanie wody. Ptynu Borygo nie motna miesza¢é z innymi plynami   
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10.6. WYPOSAZENIE (NARZEDZIA) 

Do kaidego samochodu jest dolaczony 

osprzet i zestaw narzedzi niezbednych 

kierowcy do obstugi technicznej i kon- 

serwacji oraz drobnych napraw bie- 

zacych pojazdu (tabl. 10.3.). 

WYKAZ NARZEDZI 

  

  

Tablica 10. 3. 

Lp ae ome Nazwa narzedzia ‘ane 

1 — Instrukeja obstugi 1 
2 17-3901020 Pojemnik na narzedzia kpl. 1 
3 PN-71/M-65010 Klucz ptaski dwustronny 9x11 1 
4 PN-71/M-65010 Kluez ptaski dwustronny 1012 1 
5 PN-71/M-65010 Klucz ptaski dwustronny 1317 1 
6 PN-71/M-65010 Klucz piaski dwustronny 19><22 1 
7 BN-74/3618-06 Kiucz do $wiec zaplonowych (21—150) 1 
8 3-1547 Pokretio klucza do Swiec (~ 8 mm) 1 
9 KU-53-4-la Klucz nasadowy P22 (do kél) 1 

10 A03-3901275 Kiucz z koficéwka kwadratowg 1 
ll PN-85/-64953 Wkretak 1,2>8/125 i 
12 WW-03.00 Wkretak dwustronny 2—0, Txt 1 
13 A03-3901472 Wezyk do odpowietrzania hamulcéw 1 
14 PN-83/M-42318 Manomettr MSB (0,06...0,4) MPa-13E 1 

z futeratem 
15 PN-83/S-61064 Lyzka do opon III 2 
16 20-3901215 Korba rozruchowa 1 
17 PN-72/M-45105 Dzwignik hydrauliczny DHPT-1,6 t 1 
18 PN-85/M-82105 Sruba M616 4 
19 PN-78/M-~82005 Podktadka 6,4 4 
20 PN-77/M-82068 Podkladka sprezysta z 6,1 4 
21 PN-86/M-82144 Nakrteka M6 4 
22 _ Puszka — lakier koloru samochodu 1 

0,33 dm? 2 kpl. 
23 TKS-680       Kluczyki z zetonem   
  

 



11. INSTRUKCJA PRZECIWPOZAROWA 

W calym okresie eksploatacji samocho- 

du oraz podczas dokonywanych napraw 

i obstugi technicznej nalezy przestrze- 

ga¢é przepis6w przeciwpozarowych. 

Aby unikngé powstania pozaru, nalezy 

ciagle kontrolowaé sprawnosé urzadzen 

elektrycznych, ukladu paliwowego i ha- 

mulcowego (blokowanie hamulcdéw). 

Gléwnymi przyczynami powstania po- 

zaru w samochodzie sq: 

— zwarcie w wadliwej, uszkodzonej 

lub zuzytej instalacji elektrycznej; 

— nieszezelnosci gainika, pompy pali- 

wa, przewodéw lub zbiornika pa- 

liwa; 

— niewlasciwy stan zacisk6w akumula- | 

tora lub niedckrecone ztqcza; 

— stosowanie w instalacji elektrycznej - 

bezpiecmnikéw innych niz podaje in- 

strukcja obstugi, a takze drutu, bla- 

szek itp. oraz przewodéw elektrycz- 

nych o mniejszym przekroju; 

— niedokrecone ziqcza przewodéw 

elektrycznych; 

—— nieszezelnosé przewod6w wydecho- 

wych i thumika; 

— spawanie, palenie papieroséw, za- 

patek itp, w poblizu samochodu z 

otwartym zbiornikiem paliwa; 

  

    
Rys. 11.1. Mocowanie gainicy w samo- 

chodzie 
1 — gaSnica, 2 — opaska mocujaca, 3 — re- 
kojes¢, 4 -—- zaw6r, § —- zawleczka, 6 — fo- 

tel kierowcy 

— blokowanie i grzanie sie hamulcéw 

na skutek zlej regulacji; 

— za male cjsnienie powietrza w ogu- 

mieniu; 

— zanieczyszezone olejem lub paliwem 

urzadzenia elektryczne oraz osprzet 

silnika; 

— zanieczyszczone wnetrze kabiny oraz 

nadwozia (papiery, szmaty itp.). 

Powyzsze niesprawnosci nalezy usunaé 

natychmiast po ich wykryciu. 

Po codziennej eksploatacji samochodu 

nalezy odtaczyé akumulator od insta- 

lacji elektrycznej wytacznikiem umiesz- 

ezonym w podstawie fotela pasazera 5 

(rys. 3.2.). 

Kazdy samochéd Zuk jest wyposazony 

w gaSnice (rys. 11.1.) o pojemnosci 

1 dm*. GaSnica ta jest umieszczona w 

kabinie kierowcy w zasiegu reki z le- 

wej strony fotela kierowcy. 

Po otrzymaniu samochodu uzytkownik 

powinien zapoznaé sie z tresciq niniej- 

szej instrukecji ppoz. i scisle jej prze- 

strzegaé jak r6wniez poznaé sposéb pe- 

stugiwania sie gagsnica (podany na gas- 

nicy). 
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