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Delphi dijagnostika pogrešaka
u sustavu upravljanja i ovjesa
PUKNUTA MANŽETA ZUPČASTE LETVE
VOLANA

DEFORMIRANA UNUTARNJA SPONA

Uzroci:
• Primjena neodgovarajućih alata
• Kontakt s uljem i tekućinama ili udar kamena
Posljedice:
• Prerano istrošenje kugle
• Korozija u unutrašnjosti
• Nenormalno trošenje guma

Uzroci:
• Općenito trošenje
• Zaprljanje uljima ili tekućinama
Posljedice:
• Moguće prerano trošenje unutarnje
spone ili zupčaste letve
• neodgovarajuće poravnanje kotača
• Nenormalno trošenje guma
ISTROŠENA ČAHURA VILICE ILI
OSCILIRAJUĆEG RAMENA

Uzroci:
• Općenito trošenje
• Zaprljanje uljima ili tekućinama
Posljedice:
• zanošenje ili općenita nestabilnost
• Vozilo zanosi na jednu stranu
• Kuckanje

OŠTEĆEN SVORNJAK KUGLE ČEPA

Uzroci:
• Primjena neodgovarajućih alata za
ugradnju (npr. pneumatskih alata)
Posljedice:
• Nemogućnost ugradnje dijela
na vozilo
• Prerani kvar/oštećenje
komponente

KORODIRANA VILICA ILI
OSCILIRAJUĆE RAME

Uzroci:
• Voda ili sol sa ceste
Posljedice:
• U ekstremnim slučajevima može se javiti kvar
komponenti, a moguć je i gubitak kontrole nad
vozilom

PREKOMJERNI HOD KUGLE

Uzroci:
• Općenito trošenjer
• Ulazak vode zbog oštećene priključne
kapice
Posljedice:
• Zanošenje ili općenita nestabilnost
• Kvrckanje
• Neodgovarajuće poravnanje kotača
OŠTEĆEN NOSAČ MOTORA

Uzroci:
• Oštećenje u nesreći
• Zaprljanje uljem motora
Posljedice:
• prekomjerne vibracije/kuckanje

PUBP192AGB

OŠTEČENA MANŽETA KRAJNIKA
SPONE

Uzroci:
• Oštećenje u nesreći
Posljedice:
• Neodgovarajuće poravnanje kotača
• Zanošenje ili općenita nestabilnost
• Prekomjerno trošenje guma na
unutarnjim ili vanjskim rubovima

Rješenja:
• Zamijenite sve oštećene dijelove prema uputama proizvođača i provjerite poravnanje kotača
• Samoosiguravajuće matice i vijke uvijek zamijenite novima i zategnite ih odgovarajućim zateznim momentom
• Uvijek koristite odgovarajuće alate. Delphi nudi paletu specijaliziranih upravljačkih alata čija se primjena preporučuje pri zamjeni takvih dijelovaa

Dodatnu pomoć zatražite od korisničke službe tvrtke Delphi: + 44 (0) 1926 472794
www.delphi.com/am
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