85 10

Mechanizm wyrównawczy
Compensator

Przeznaczenie:
Mechanizm wyrównawczy jest dodatkowym zespo³em stosowanym w ci¹gnikach rolniczych, w których prawe i lewe
ko³o mo¿e byæ oddzielnie hamowane peda³ami hamulca. Ma
on za zadanie wyrównywanie si³ i przemieszczeñ peda³u w
uk³adach hamulcowych ci¹gników rolniczych, wyposa¿onych
w zawór hamulcowy no¿ny 41 25 010 0.
Dzia³anie:
Pod wp³ywem nacisku nogi kierowcy na peda³ mechanizmu wyrównawczego nastêpuje obrót obudowy mechanizmu
wokó³ punktu jego zamocowania na dwigni hamulca no¿nego
ci¹gnika. Równoczesnie si³a sprê¿yny mechanizmu powoduje
ugiêcie dwigni hamulca no¿nego ci¹gnika. Mechanizm wyrównawczy jest tak zabudowany, ¿e dla okrelonej si³y nacisku
na jego peda³ przemieszczenia te sa takie same jak dla zaworu
hamulcowego no¿nego 41 25 010 0. Gwarantuje to równomierne hamowanie obu tylnych kó³ ci¹gnika w przypadku sprzêgniêcia obu tych zespo³ów za pomoc¹ dwigni przesuwnej.

Purpose:
Compensator is additional device used in agriculture tractors in which right and left wheels can brake separately by means
of brake treadle. This device serves for equalization of forces
and displacements of the treadle in brake systems in agriculture tractors, equipped with foot brake valve 41 25 010 0.
Operation:
Under foot thrust on the compensator treadle of compensator housing turns round its fastening point on the lever of
foot brake. Simultaneous force of compensator spring causes
the shift of foot brake lever. The compensator has such design
that for defined thrust force on its treadle these shifts are the
same as for foot brake valve 41 25 010 0. Such feature ensures
simultaneous braking of both rear wheels of tractor in the case
of coupling of both devices by means of slidable lever.

Obs³uga:
Mechanizm nie wymaga specjalnej obs³ugi w trakcie eksploatacji.

Maintenance:
Compensator does not require any special maintenance during operation.

Monta¿:
Mechanizm wyrównawczy montujemy na wolnej dwigni hamulca no¿nego ci¹gnika (na drugiej dwigni jest montowany zawór hamulcowy no¿ny 41 25 010 0) w pozycji umo¿liwiaj¹cej sprzêgniêcie za pomoc¹ dwigni z zaworem hamulcowym no¿nym 41 25 010 0.

Assembly:
Compensator is mounted on free lever of foot brake (on
the second lever foot brake valve 41 25 010 0) is mounted in
position allowing the coupling by means of lever with foot
brake valve 41 25 010 0.

Dane techniczne / Specification
Temp.zakres pracy / Temp. range of operation
Wychylenie k¹towe / Angular deflection
Masa / Mass

°C
°
kg

-40÷+80
max. 16
0,97

Odmiany / Variations:
Pe³ne oznaczenie wyrobu / Full symbol of product: 85 10 011 0.
Charakterystyka pracy / Performance characteristic:
Wykres ugiêcia k¹towego mechanizmu
w funkcji si³y na pedale
Diagram - Angular shift vs force on the treadle
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