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Charakterystyka przep³ywu
               powietrza

Odpowietrzanie Nape³nianie
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Zastosowanie

Zawór poziomuj¹cy steruje ci�nieniem panu-
j¹cym w poduszkach powietrznych w zale¿no-
�ci od stanu za³adowania pojazdu w poje�dzie
samochodowym wyposa¿onym w zawieszenie
pneumatyczne.

Dzia³anie

Zawory poziomuj¹ce przymocowywane s¹ do
ramy pojazdu samochodowego i po³¹czone
wraz z d�wigni¹ steruj¹c¹ poprzez ciêgno z
osi¹ pojazdu.
W pozycji zluzowanej zawór znajduje siê w
tzw. pozycji wyrównawczej, tzn. zawór wloto-
wy, jak i zawór wylotowy pozostaj¹ zamkniête.
Podczas za³adunku pojazdu nadbudówka zbli-
¿a siê do osi pojazdu. Przez ciêgno d�wignia
steruj¹ca zostaje podniesiona w górê, zabu-
dowany na wa³ku �rodkowym mimo�rodowo
bolec podnosi t³ok i otwiera zawór wlotowy.
Dop³ywaj¹ce ze z³¹cza "1" sprê¿one powietrze
przep³ywa przez zawór zwrotny i otwarty za-
wór wlotowy do pomieszczenia pomiêdzy t³o-
kiem a elementem wlotowym, dalej poprzez
z³¹cza "21" i "22"  do zawieszenia pneuma-
tycznego (do poduszek powietrzych), gdzie
wskutek wzrostu ci�nienia zostanie podnie-
siona nadbudówka  pojazdu.D�wignia steruj¹ca
powróci do stanu poziomego, tzn do pozycji
wyrównania.Podczas roz³adowania pojazdu,
wskutek zbyt wysokiego  ci�nienia panuj¹ce-
go w zawieszeniu pneumatycznym (podusz-
kach powietrzych)nast¹pi podniesienie nadbu-
dówki. Przez ciêgno d�wignia steruj¹ca zosta-
nie poci¹gniêta w dó³. Ruch d�wigni steruj¹cej
zostaje przez wa³ek  obrotowy jak i mimo�rodo-
wo zabudowany bolec przeniesiony na t³ok,
który poruszaj¹c siê w dó³ otwiera zawór wylo-
towy powietrza. Przez otwarty zawór wylotowy
zgromadzone w poduszkach powietrznych
sprê¿one powietrze uchdzi do atmosfery, przez
co nadbudówka pojazdu (rama) obni¿a siê i po-
wraca do pozycji jazdy (d�wignia zaworu pozio-
muj¹cego jest w pozycji poziomej). W pojaz-
dach, w których na ka¿dej osi jest zastosowany
tylko jeden zawór poziomuj¹cy, nape³nianie
lewej i prawej strony zawieszenia dokonuje siê
przez ten zawór.Aby unikn¹æ niestabilno�ci
pojazdu przy pokonywaniu zakrêtów, stoso-
wane s¹  zawory poziomuj¹ce z  tzw. systemem
d³awionego wyrównania ci�nienia pomiêdzy
z³¹czami 21 i 22.Przez specjalne wykonanie
korpusu zaworu wlotowego czas wyrównania
ci�nienia pomiêdzy z³¹czami 21 i 22, a tym
samym pomiêdzy lew¹ i praw¹ stron¹ pojazdu
samochodowego zostaje opó�niony.

                                      Pozycja d�wigni (°)
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Zabudowa

Zamocowanie zaworu wykonujemy w
pozycji pionowej z odpowietrznikiem
skierowanym w dó³.
Do zamocowania u¿ywamy co najmniej
dwóch �rub M8. W przypadku zastoso-
wania tylko jednego zaworu dla zespo³u
osi, nale¿y zabudowaæ go ponad �rod-
kiem osi. Przy zaworach ze z³¹czami
wtykowymi stosowaæ nale¿y jako prze-
wód rury tworzywa sztucznego 8 x 1
wed³ug norm DIN 74 324. Podczas mon-
ta¿u nale¿y zwróciæ uwagê na to, by rury
przy przecinaniu ich na odpowiedni¹
d³ugo�æ by³y obcinane prostopadle i nie
posiada³y ostrych kantów lub zadziorów.
Przed wprowadzeniem rur do po³¹czeñ
wtykowych nale¿y uzbroiæ je w tulejki
ochronne (Haldex nr. zam. 030 0490 09).
Kapturek ochronny wsun¹æ lu�no na rurê.
Rurê wprowadziæ nale¿y na g³êboko�æ
co najmniej 22mm do po³¹czenia wtyko-
wego i nastêpnie wcisn¹æ kapturek
ochronny a¿ do zatrzasku (kapturki
ochronne nale¿¹ do wyposa¿enia zaworu
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Oznaczenie dla pozycji
monta¿owej d�wigni

Zakres obrotu d�wigni 360°
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Wersja A

Wersja B

Nr. zam. 612 025 001

Tulejka ochronna 030 0490 09
d 6x15 nie nale¿y do
wyposa¿enia
zaworu

Nie nale¿y do
wyposa¿enia
    zaworu

i s¹ dostarczane wspólnie z zaworem).
Podczas lakierowania nale¿y  zabezpieczyæ wszy-
stkie otwarte po³¹czenia i odpowietrzniki odpowie-
dnimi �rodkami przed dostaniem siê lakieru do
wnêtrza zaworu.
Po wykonaniu zabudowy i pod³¹czeniu przewodów
po³¹czeniowych nale¿y ustawiæ d³ugo�æ ciêgna
steruj¹cego (d=6 mm) pomiêdzy osi¹ pojazdu i
zaworem. Dokonujemy tego po podniesieniu ramy
 pojazdu na po¿¹dan¹ wysoko�æ (dane producenta
pojazdu). Podniesienie ramy / nadbudówki pojazdu
na po¿¹dan¹ wysoko�æ wykonujemy przez podnie-
sienie ciêgna steruj¹cego do pozycji "Za³adowany".
W tym momencie nape³nione zostan¹ poduszki
powietrzne zawieszenia pneumatycznego.
Po osi¹gniêciu wymaganej wysoko�ci nale¿y  ciê-
gnem steruj¹cym natychmiast powróciæ do pozycji
poziomej i przez wprowadzenie ko³ków (d=4h8) do
przewidzianych w tym celu otworów w obudowie
otrzymujemy zaryglowan¹ pozycjê zaworu.
Teraz mo¿e zostaæ ustalona po¿¹dana d³ugo�æ
d�wigni (ciêgna) pomiêdzy po³¹czeniem przegubo-
wym osi i d�wigni steruj¹cej i d�wignia mo¿e zo-
staæ przymocowana. W tym celu d�wigniê (d=6mm)
wprowadza siê do gumowych przegubów i umoco-
wuje siê za pomoc¹ przewidzianych do tego �cisków
dla wê¿y gumowych.

Na zakoñczenie wyjmujemy wprowadzone
ko³ki zabezpieczaj¹ce.
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Pozycja koñcowa zaworu ustalona jest przez
producenta w poziomym po³o¿eniu d�wigni
steruj¹cej. Je¿eli w tej pozycji d�wigni steruj¹cej
nie zostanie uzyskany stan wyrównawczy, to
nale¿y przeprowadziæ w sposób nastêpuj¹cy
korekturê ustawienia zaworu:
Dla okre�lenia punktu zerowego zaworu wa³ek
i d�wigniê (d=6mm) ustawiamy poziomo i  wpro-
wadzamy ko³ek cylindryczny 4h8x20 w celu
przeciw dzia³ania obrotowi.
Zdejmujemy os³onê gumow¹ i wyjmujemy
 znajduj¹cy siê tam filcowy korek. Przy pomocy
�rubokrêta obracamy trzpieniem zaworu a¿ nie
nast¹pi ani wzrost, ani spadek ci�nienia. Inn¹
metod¹ jest odpowiednie dopasowanie ciêgien
steruj¹cych, nr. zam 612 025 001.

Obs³uga i konserwacja

Okre�lana jest przez obowi¹zuj¹ce przepisy
StVZO lub przepisy EG. Gdy podczas prób
hamowania, podczas specjalnych kontroli lub
podczas jazdy zostan¹ zauwa¿one niedoma-
gania w dzia³aniu zaworu, nale¿y poddaæ go
wymianie na nowy.

Kontrola

Kontrola dzia³ania i szczelno�ci.
W pozycji poziomej nie mo¿e nast¹piæ ani
wzrost ani spadek ci�nienia na z³¹czach 21 i 22
Sprawdziæ ruchomo�æ i stan ciêgien i dzwigni
steruj¹cych, zgiête ciêgna wymieniæ na nowe.

Dane techniczne

Ci�nienie robocze: pe max 13 atm
Dop. dynamiczne ci�nienie poduszek:

pe max 20 atm
Zakres temperatur : -45°C do
+85°C
Zakres k¹ta pracy (nape³nianie i
odpowietrzanie): 45°
Strona dzia³ania: lewa i prawa
Martwy k¹t przy 7-8 atm:    +/- 2°
Opis z³¹cz: 1 - dop³yw energii

2 - odp³yw energii
3 - odpowietrznik

Przy obrocie d�wigni dzia³ania o 180° funkcja
dzia³ania w tolerancji  +/-  3,5° pozostaje nie-
zmienna jak w pokazanym przyk³adzie.
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D�wignia wolnie
montowana (zawór - osie)
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Ustawienie punktu zerowego za pomoc¹
ko³ków zylindry

Wersja  A

Wersja A

Ostrze¿enie

Wybudowy zaworu mo¿na dokonywaæ tylko w instalacji bezci�nieniowej. Uwaga: Wysokie uderzenie ci�nienia.
Podczas ustawiania zaworu niepo¿¹dane jest przebywanie osób nieupowa¿nionych.
Uwaga: Rama pojazdu mo¿e wykonywaæ ruch w górê i w dó³.
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Rodzaje wykonania

Nr. zamówienia Wersja Z³¹cza         Przekrój/Typ Ciêgno

612 035 001 A 1,21,22   M 12X1,5    1,25 mm bez
612 035 011    1,25 mm zamontowane
612 035 021    3,00 mm dostarczane luzem
612 035 031    4,00 mm wspólnie z zaworem
612 035 041 B Po³¹czenie wtykowe    1,25 mm
612 035 051 dla rury plastikowej    3,00 mm
612 035 061 DIN 74324 - 8x1    4,00 mm
612 035 071    5,00 mm
612 036 001 A 1/4"-18 NPTF    3,00 mm bez
612 036 011    1,25 mm
612 036 051    0,80 mm
612 042 001 B Po³¹czenie wtykowe    3,00 mm
612 042 051 dla rury plastikowej    0,80 mm

1/4"x0.04" wed³ug SAE J 844

7

D�wignia przegubowa (na osi)
nr. zam. 612 025 001

9
D�wignia przegubowa
(na zaworze) nr. zam.
      003 5757 09

8

10

8



Haldex Bremsen
GmbH & Co. KG
Eppelheimer Str.76
69123 Heidelberg
Postfach 10 25 60
69015 Heidelberg
Tel. (06221)7030
Fax 703400

Haldex Bremsen
Spó³ka z o.o.
Biuro sprzeda¿y
ul. Traugutta 53
PL- 98-300 Wieluñ
Tel.  (0048-43)8434516
Fax. (0048-43)8434689

Haldex Bremsen
GmbH & Co. KG
Verkaufsbüro
Gewerbepark B 29
93059 Regensburg
Postfach 12 02 46
93024 Regensburg
Tel. (0941)46665-0
Fax 400529

Haldex Bremsen
GmbH & Co. KG
Verkaufsbüro
Gewerbepark
59069 Hamm-Rhynern
Tel.(02385)92200-0
Fax 92200-20

Haldex Bremsen
GmbH & Co. KG
Verkaufsbüro
Am Berliner Ring 1
14550 Derwitz
Tel.(033207)3520
Fax 35213

Haldex Bremsen
GmbH & Co. KG
Verkaufsbüro
Robert-Bosch-Str.41
73770 Denkendorf
Tel.(0711)934917-0

The Haldex
Group is a glo-

bal supplier of proprietary
products for trucks, cars
and industrial vehicles,
with special emphasis on
performance & safety.
Haldex is listed on the
Stockholm Stock Exchange
and has annual sales of over
5 billion SEK with 4300
employees.

Niniejsza instrukcja odpowiada znajomo�ciom i do�wiadczeniom przy
monta¿u instalacji ci�nieniowej i ka¿da dokonana zmiana wymaga ponownej
rewizji. Firma Haldex Bremsen GmbH & Co. KG nie odpowiada za przypadki
zastosowania urz¹dzenia wykraczaj¹ce poza instrukcjê zabudowy.
W takich przypadkach nale¿y zwróciæ siê ze specjalnym zapytaniem.

Zastrzegamy sobie prawo zmian s³u¿¹cych postêpowi technicznemu.
Powielanie tekstu,równie¿ fragmentów, tylko za nasz¹ zgod¹.
Niniejsza instrukcja nie uwzglêdnia zmian wprowadzonych w dokumentacji
technicznej.

Performance & Safety in Vehicles
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