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Πνευματικά δικαιώματα

Σύμφωνα με το νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού, το συγκεκριμένο εγχειρίδιο τσέπης 
χαρακτηρίζεται ως επίσημο έγγραφο.

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται από:

SAF-HOLLAND GmbH
Hauptstrasse 26
63856 Bessenbach
Germany

Tο συγκεκριμένο εγχειρίδιο περιέχει κείμενα και σχέδια τα οποία, χωρίς τη ρητή άδεια του 
κατασκευαστή, δεν μπορούν να

• αντιγραφούν
• διανεμηθούν
• γνωστοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, είτε πλήρως είτε εν μέρει.

Οποιαδήποτε παραβίαση ή παραποίηση θα έχει ως αποτέλεσμα ποινικές ευθύνες.
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Επισκόπηση των τύπων αξόνων με πνευματική ανάρτηση

INTRADISC

INTRADRUM

MODUL με δισκόφρενο

MODUL με ταμπούρο
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Τύπος πινακίδας - προσδιορισμός άξονα

Από τα τέλη του 2012

INTRA

MODUL

Τύπος πινακίδας

Προσδιορισμός σε περίπτωση 
απώλειας της πινακίδας
Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται 
σε ανάγλυφη μορφή στο δεξί 
άκρο του άξονα ως προς την 
κατεύθυνση του οχήματος.
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INTRA οδηγίες ροπής σύσφιξης
INTRADISC / INTRADRUM συντήρηση του συστήματος πνευματικής ανάρτησης

M20x1.5 (AF30) 
Στεγνή επιφάνεια 
παξιμαδιού: 600 Nm

M12 (AF19) 
40 Nm

M30 (AF46) 
400 Nm + 120°
Βλέπε οδηγίες
από 1 έως 4

M16 (AF24) 
• 180 Nm με ατσάλινο 

έμβολο
• 80 Nm με πλαστικό 

έμβολο

Ρυθμίσεις ροπής
Βάση στήριξης από ατσάλι 

M20x1.5 (AF30) 
Στεγνή επιφάνεια 
παξιμαδιού: 400 Nm

M12 (AF19) 
40 Nm

M30 (AF46) 
400 Nm + 120°
Βλέπε οδηγίες 
σύσφιξης από 1 
έως 4

M16 (AF24) 
• 180 Nm με 

ατσάλινο έμβολο
• 80 Nm με πλαστικό 

έμβολο

Σημείωση: Οποιαδήποτε απαίτηση εγγύησης για το σύστημα πνευματικής ανάρτησης INTRADISC / INTRADRUM ακυρώνεται αν δεν 
εφαρμόζονται οι υποχρεωτικές οδηγίες που περιγράφονται στο “Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευής”. Βλέπε: www.safholland.com

Ροπή περιστροφής πείρου
βλέπε από 1 έως 4

1. Σύσφιξη 
400 Nm

2. Επισήμανση 
για γωνία 
σύσφιξης 
έως 120° 
(δύο άκρα)

3. Γωνία 
σύσφιξης 
έως 120° 
(δύο άκρα)

4. Επισήμανση 
για επόμενους 
οπτικούς 
ελέγχους

Προσοχή:
Διαστήματα συντήρησης για μπρακέτα 
από ανοξείδωτο ατσάλι / αλουμίνιο:
• Αρχική επιθεώρηση μετά από 10.000 χλμ 

ή 5 εβδομάδες.
• Συμπληρωματικός έλεγχος μετά 

από 100.000 χλμ ή 12 εβδομάδες.
• Έλεγχος ροπής: 1200 Nm

Προσοχή:
Κάθε φορά που η βάση περιστροφής 
του πείρου συσφίγγεται ανάλογα με 
τη ροπή, η αντίστοιχη ρύθμιση πρέπει 
να προσδιορίζεται.

Ρυθμίσεις ροπής μπρακέτου 
Ανοξείδωτο ατσάλι / αλουμίνιο

Απαιτούμενη συντήρηση
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Αμορτισέρ

Θέση εγκατάστασης αμορτισέρ

Η επισήμανση “TOP” 
στο αμορτισέρ πρέπει να 
τοποθετείται προς τα πάνω.

“TOP”
ΚΟΡΥΦΗ
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M24 x 2 (AF36)
400 Nm

M12 (AF19) 80 Nm
για ατσάλινο έμβολο

M12 (AF19)
40 Nm

Αυτόματη 
τοποθέτηση βίδας
K100 x 40 (AF10)
20 Nm για 
πλαστικά έμβολαM20 (AF30)

180 Nm

M22 x 1.5 (AF32)
580 Nm

M30 (AF46)
400 Nm + 120°

MODUL οδηγίες ροπής σύσφιξης

Οδηγίες σύσφιξης
1. Τοποθετήστε τα συνεμπλόκ αερόσουστας σύμφωνα 

με το εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευής.
2. Τοποθετήστε την μη ομόκεντρη ροδέλα κάτω 

από την κεφαλή της βίδας.
3. Ανυψώστε το όχημα στο σωστό ύψος οδήγησης.
4. Σφίξτε τα παξιμάδια M30/SW46 στα 400Nm. 

Καθορίστε τις θέσεις της ροδέλας, του παξιμαδιού 
και της βίδας στο μπρακέτο.

5. Σφίξτε το παξιμάδι άλλες 120º (δύο άκρα) 
κρατώντας σταθερή την κεφαλή της βίδας.

6. Πραγματοποιήστε οπτικό έλεγχο. Διορθώστε 
τη γωνία σύσφιξης εάν είναι απαραίτητο.

7. Όταν ολοκληρωθεί η σύσφιξη καθορίστε 
τις θέσεις της ροδέλας, του παξιμαδιού 
και της βίδας στο μπρακέτο. 

Προσοχή!
• Μην τοποθετείται λάδι ή γράσο στο σπείρωμα.
• Οι βιδωτές συνδέσεις του ατσάλινου βραχίονα 
ανάρτησης δεν χρειάζονται συντήρηση.

• Το πάχος της επικάλυψης που εφαρμόζεται 
στο σημείο επαφής των βιδών μεταξύ 
του αμορτισέρ και του μπρακέτου και μεταξύ 
της αερόσουστας και του μπρακέτου 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 45 mm. 

• Για γαλβανισμένο μπρακέτο 
το πάχος δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 120 mm διαφορετικά το χαρακτηριστικό 
περί μη συντήρησης δεν ισχύει.

Επισήμανση των θέσεων 
της ροδέλας, του παξιμαδιού 
και της βίδας.
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Φθορά δισκόφρενων
Φθορά στα δισκόφρενα και τα τακάκια

Για να αξιολογηθεί η επιφάνεια 
τριβής στα τακάκια των φρένων, 
πρέπει να αφαιρεθεί ο μηχανισμός 
που συγκρατεί το τακάκι 
και να μην πραγματοποιηθεί 
η προσαρμογή της δαγκάνας.

Όρια φθοράς:
Δισκόφρενο: Ελάχιστο 37 mm
Τακάκι: Ελάχιστο 2 mm

Χαρακτηριστικά σημάδια φθοράς 
στα δισκόφρενα

Επιτρέπεται: 
Μη ομοιόμορφη 
επιφάνεια 
δίσκου

Επιτρέπονται: Ρωγμές 
μέγιστου (πλάτους και 
βάθους) έως 1,5 mm, 
που εκτείνονται 
στο κέντρο 
του μουαγιέ

Επιτρέπεται: 
Σύμπλεγμα 
ρωγμών

Δεν επιτρέπεται: 
Πλήρης ρωγμή
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Ελαστικότητα άρθρωσης του 3D συνεμπλόκ
SAF INTRADISC plus: Επιτρέπει την ελαστικότητα της άρθρωσης 
του τρισδιάστατου συνεμπλόκ
Όταν δοκιμάζεται με διαμήκη δύναμη 30 kN (περίπου 3 t), το τριασδιάστατο συνεμπλόκ 
του συστήματος INTRADISC plus μπορεί να πραγματοποιήσει ελαστική κίνηση σε οριζόντια 
κατεύθυνση ± 14 mm μέγιστο, δηλαδή συνολικά 28 mm (εικόνα 1).
Αυτή η ελαστικότητα δεν οφείλεται σε κατεστραμμένο συνεμπλόκ. Αντίθετα, είναι απαραίτητη 
για την καλή λειτουργία του πλαισίου. Ωστόσο, τέτοιες τιμές ± 14 mm επιτυγχάνονται μόνο 
κατά τη διάρκεια της στατικής επιθεώρησης και δεν εμφανίζονται κατά την οδήγηση.
Λόγω του σχήματος του τρισδιάστατου συνεμπλόκ, η ακαμψία σε οριζόντια κατεύθυνση είναι πολύ 
μεγαλύτερη απ΄ ότι σε κατακόρυφη.
Επομένως, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η σωστή θέση τοποθέτησης (εικόνα 2).
Αυτή η υψηλή ακαμψία σε οριζόντια κατεύθυνση επιτρέπει την αυτόματη πλοήγηση του οχήματος, 
με αποτέλεσμα να μειώνεται η φθορά των ελαστικών και η καταπόνηση στους δρόμους.

Εικόνα 1
Ελαστικότητα άρθρωσης: 
x = ±14 mm, 28 mm ολικό

Εικόνα 2
Ακολούθησε την ένδειξη 
“TOP” για τη θέση εγκατάστασης
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Ανύψωση του οχήματος με πλήρες φορτίο
Αλλαγή ελαστικών σε ένα πλήρες φορτωμένο ρυμουλκούμενο με INTRA άξονα.
Σημεία ανύψωσης:

P

P
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Κλίση ημι-ρυμουλκούμενου

Ύψος οδήγησης

Το ύψος οδήγησης των αξόνων πνευματικής ανάρτησης πρέπει να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις 
επιτρεπόμενες τιμές όπως αυτές αναφέρονται στις οδηγίες της SAF.

Μία ελάχιστη θέση οδήγησης των 60 mm πρέπει να παρατηρείται στις αναρτήσεις μονού άξονα.

Μία ελάχιστη θέση οδήγησης των 70 mm πρέπει να παρατηρείται στις αναρτήσεις πολλαπλών 
αξόνων.

Εξαιρέσεις

Σε ρυμουλκούμενα πολλαπλών 
αξόνων με άξονες ανύψωσης, 
η ελάχιστη διαδρομή ανάρτησης 
δεν πρέπει να είναι λιγότερη 
από τα 100 mm προκειμένου 
να διατηρηθεί η απόσταση 
από το έδαφος.

Η μέγιστη κλίση του ημιρυμουλκούμενου 
πρέπει να μην υπερβαίνει ± 1°.
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Σημείο επαφής τροχού – μέρος 1°

Ταμπούρο ΤαμπούροΔισκόφρενο

Μονά ελαστικά Διπλά ελαστικά

Α
τσ

άλ
ιν

ες
 ζά

ντ
ες

Γι
α 

κε
ντ

ρά
ρι

σμ
α 

μο
υα

γι
έ 

/ μ
ικ

τό
 κ

εν
τρ

άρ
ισ

μα

Για τροχούς με μικτό κεντράρισμα / σφαιρικό έμβολο, 
2 διαμπερή / κεντραρισμένα συνεμπλόκ (τοποθετημένα το 
ένα απέναντι στο άλλο) χρειάζονται για κάθε μουαγιέ τροχού.

Παξιμάδι 
τροχού με 
πλάκα πίεσης
M22x1.5/AF32

Παξιμάδι 
τροχού με 
πλάκα πίεσης
M22x1.5/AF32

L2min. = 46 mm L2min. = 56 mm

Κεντράρισμα 
με δακτυλίδι
01095104001

Κεντράρισμα 
με δακτυλίδι
01095103501

600 Nm 600 Nm

Α
τσ

άλ
ιν

ες
 ζά

ντ
ες

Γι
α 

κε
ντ

ρά
ρι

σμ
α 

μο
υα

γι
έ /

 μ
ικ

τό
 κ

εν
τρ

άρ
ισ

μα

Παξιμάδι 
τροχού
M22x1.5/AF32

L2min. = 60 mm

Σφαιρικός κώνος τροχού

430 Nm

Σφαιρικός 
δακτύλιος 
κεντραρίσματος
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Σημείο επαφής τροχού – μέρος 2°
Μονά ελαστικά Διπλά ελαστικά

Ζά
ντ

ες
 α

λο
υμ

ιν
ίο

υ
Γι

α 
κε

ντ
ρα

ρι
σμ

έν
ο 

μο
υα

γι
έ

Ο
π

ή 
στ

ηρ
ίγ

μα
το

ς 
26

 m
m

L2min. = 56 mm L2min. = 80 mm

Ζά
ντ

ες
 α

λο
υμ

ιν
ίο

υ
Γι

α 
κε

ντ
ρα

ρι
σμ

έν
ο 

μο
υα

γι
έ

Ο
π

ή 
στ

ηρ
ίγ

μα
το

ς 
32

 m
m

L2min. = 56 mm L2min. = 56 mm

Παξιμάδι τροχού 
με πλάκα πίεσης
M22x1.5/AF32

Παξιμάδι τροχού 
με πλάκα πίεσης
M22x1.5/AF32

Παξιμάδι τροχού 
με οδηγό και 
πλάκα πίεσης
M22x1.5/AF32

Παξιμάδι τροχού 
με οδηγό και 
πλάκα πίεσης
M22x1.5/AF32

600 Nm 600 Nm

600 Nm 600 Nm
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Μονάδα συνδέσμων μουαγιέ

Τύπος άξονα SK RB RB-Integral / BI B9 SI / ZI - 22K11 SI / ZI - 22K01

Μέθοδος
σύσφιξης

Ροπή / γωνία
περιστροφής

Ροπή / γωνία
περιστροφής

Ροπή / γωνία
περιστροφής

Ροπή / γωνία
περιστροφής

Ροπή / γωνία
περιστροφής

Τύπος 
σπειρώματος

M18x1.5 M12x1.5 M14x1.5 M14x1.5 M14x1.5

Τύπος βίδας TORX DHS DHS DHS DHS
Μέγεθος 
κεφαλής

E24 AF13 AF15 AF15 AF15

Ροπή / γωνία 50 Nm + 90° 40 Nm + 90° 50 Nm + 120° 50 Nm + 120° 50 Nm + 120°
Ροπή αναφοράς 450 Nm 130 Nm 180 Nm 180 Nm 180 Nm
Εικόνα

Διαδικασία • Αρχική σύσφιξη 
50 Nm

• Τελική σύσφιξη: 
90° επιπλέον με 
σειρά σύσφιξης 
διαδοχικά και 
σταυρωτά

• Αρχική σύσφιξη 
40 Nm

• Τελική σύσφιξη: 
90° επιπλέον με 
σειρά σύσφιξης 
διαδοχικά και 
σταυρωτά

• Αρχική σύσφιξη 50 Nm
• Τελική σύσφιξη: 120° με σειρά σύσφιξης διαδοχικά 

και σταυρωτά

Προσοχή • Χρήση βιδών μόνο μια φορά!
• Όχι λάδι, γράσο, ρύπους ή άλλα υπολείμματα στην περιοχή των σπειρωμάτων!
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Παξιμάδι άξονα – μέρος 1°

Τύπος άξονα SK RB S/Z/B

Μέθοδος σύσφιξης Ροπή / γωνία περιστροφής Ροπή / γωνία περιστροφής

Τύπος 
σπειρώματος

M72x1.5 M75x1.5

Τύπος βίδας Εξάγωνο παξιμάδι Εξάγωνο παξιμάδι

Μέγεθος κεφαλής AF85 AF85

Ροπή / γωνία 150 Nm + 30° 150 Nm + 30°

Ροπή αναφοράς 900 Nm 900 Nm

Εικόνα

Διαδικασία Σύσφιξη παξιμαδιού άξονα:
• Αριστερά ως προς την κατεύθυνση οδήγησης: αριστερόστροφο σπείρωμα, 

δεξιά ως προς την κατεύθυνση οδήγησης: δεξιόστροφο σπείρωμα.
• Σύσφιξη 150 Nm, ομοιόμορφη περιστροφή του μουαγιέ κατά 5 στροφές.
• Τελική σύσφιξη: σύσφιξη ξανά κατά ένα βαθμό (30°).
• Παξιμάδια άξονα με αριστερόστροφο σπείρωμα: εξωτερικά στο περίβλημα με ραβδώσεις (αυλακώσεις).

Προσοχή • Όχι λάδι, γράσο, ρύπους ή άλλα υπολείμματα στην περιοχή των σπειρωμάτων!
• Μη χρησιμοποιείτε κλειδί κρούσης (αερόκλειδο)!
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Τύπος άξονα SK SK

Μέθοδος σύσφιξης Ροπή / γωνία περιστροφής Ροπή

Τύπος σπειρώματος M120x2 M56x2

Τύπος βίδας Εξάγωνο παξιμάδι Εξάγωνο παξιμάδι

Μέγεθος κεφαλής AF140 AF85

Ροπή / γωνία 150 Nm + 10° -

Ροπή αναφοράς 900 Nm Εσωτερικό παξιμάδι: 150 Nm
Εξωτερικό παξιμάδι: 400 Nm

Εικόνα

Διαδικασία Σύσφιξη παξιμαδιού άξονα:
• Αριστερά ως προς την κατεύθυνση οδήγησης: 

αριστερόστροφο σπείρωμα, δεξιά ως προς την 
κατεύθυνση οδήγησης: δεξιόστροφο σπείρωμα.

• Σύσφιξη 150 Nm, ομοιόμορφη περιστροφή του μουαγιέ 
κατά 5 στροφές.

• Τελική σύσφιξη: σύσφιξη ξανά κατά ένα βαθμό (10°).
• Επισήμανση των παξιμαδιών άξονα με 

αριστερόστροφο σπείρωμα: εξωτερικά στο εξάγωνο 
με ραβδώσεις.

Ρύθμιση ρουλεμάν τροχού:
• Σφίξτε τα παξιμάδια AF 85 έως 150 Nm ενώ 

περιστρέφετε τον τροχό.
• Γυρίστε πίσω το παξιμάδι άξονα κατά 2½ οπές 

στο δίσκο ασφάλισης κλειδώματος.
• Τραβήξτε το δίσκο και κλειδώστε το παξιμάδι του 

άξονα χρησιμοποιώντας τον πείρο ασφάλισης.
• Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης στα 400 Nm.
• Ελέγξτε το ρουλεμάν τροχού και τον τροχό 

αν λειτουργούν σωστά.

Προσοχή • Όχι λάδι, γράσο, ρύπους ή άλλα υπολείμματα στην περιοχή των σπειρωμάτων!

Παξιμάδι άξονα – μέρος 2°
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Σύνδεσμοι δαγκάνων

Τύπος άξονα SK RB S/Z/B

Σύνδεση 6 οπών Σύνδεση 4 οπών

Μέθοδος σύσφιξης Ροπή / γωνία περιστροφής Ροπή / γωνία περιστροφής

Τύπος σπειρώματος M16x1.5 M18x1.5

Τύπος βίδας Εξάγωνη βίδα DHS

Μέγεθος κεφαλής AF24 AF24

Ροπή / γωνία - 120 Nm + 60°

Ροπή αναφοράς 290 Nm 450 Nm

Εικόνα

Διαδικασία Η σύσφιξη βιδών λειτουργεί από έξω προς 
τα μέσα.

• Σύσφιξη 120 Nm
• Τελική σύσφιξη: 60°, λειτουργεί από μέσα 

προς τα έξω

Προσοχή • Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά το μπουλόνι!
• Χρησιμοποιήστε βίδες μόνο μία φορά!
• Όχι λάδι, γράσο, ρύπους ή άλλα υπολείμματα στην περιοχή των σπειρωμάτων!
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Σύνδεσμοι φυσούνας

Τύπος άξονα Δισκόφρενο Ταμπούρο

Μέθοδος σύσφιξης Ροπή Ροπή

Τύπος σπειρώματος M16x1.5 M16x1.5

Τύπος βίδας Εξάγωνο παξιμάδι Εξάγωνο παξιμάδι

Μέγεθος κεφαλής AF24 AF24

Ροπή / γωνία - -

Ροπή αναφοράς 210 Nm 210 Nm

Εικόνα

Διαδικασία • Σύσφιξη βιδών εναλλάξ και ομοιόμορφα σε 2 σταδία!
• Χρήση παξιμαδιών μόνο μια φορά!
• Όχι λάδι, γράσο, ρύπους ή άλλα υπολείμματα στην περιοχή των σπειρωμάτων!
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Όχι κλειδί κρούσης (αερόκλειδο)

Προσοχή:
Μη χρησιμοποιείτε κλειδί κρούσης (αερόκλειδο) για συναρμολόγηση 
και για αποσυναρμολόγηση.

 P
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Λίπανση άκρου του άξονα

Λίπανση άκρου του άξονα

Σημείωση:
Λιπάνετε το άκρο του άξονα για την αποφυγή 
διάβρωσης.
Εφαρμόστε 1g γράσου.

Κωδικός υλικού. 05 387 0042 01 (1 kg)

2/3

Σημείωση:

• Μην εφαρμόστε λάδι ή γράσο στο σπείρωμα.
• Όχι λάδι, γράσο, ρύπους ή άλλα υπολείμματα 
στην περιοχή των σπειρωμάτων.Περιλαμβάνεται μόνο στο σετ επισκευής
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Ταμπούρο

Σιαγόνες – μπάλα γρασαρίσματος

Όρια φθοράς

Σημείωση:

Εφαρμόστε γράσο στον κύλινδρο 
της σιαγόνας και στον σφαιρικό 
σύνδεσμο στερέωσης.

Κωδ. υλικού: 05 387 0014 01 (1 kg)

Μέγεθος φρένου Βασικά όρια “d” Όρια φθοράς “dmax”

420 420 425

367 367 372

300 300 304
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SAF-HOLLAND GmbH
Hauptstrasse 26
63856 Bessenbach

Στοιχεία επικοινωνίας
Γραμμή έκτακτης ανάγκης +49 6095 301-247

Εξυπηρέτηση πελατών / συντήρηση
Τηλέφωνο  +49 6095 301-602
Φαξ   +49 6095 301-259
Email   service@safholland.de

After market / ανταλλακτικά
Τηλέφωνο  +49 6095 301-301
Φαξ   +49 6095 301-494
Email   originalparts@safholland.de
Web   www.safholland.com

Επίσημος διανομέας
Τηλέφωνο  +30 210 5150 941
Φαξ   +30 210 5149 741
Web   www.camion.gr 


