INSTRUKCJA OBSŁUGI

HAK 400

Przyrządu HAK 400 do kontroli siły nacisku na mechanizm sterowania
hamulca najazdowego przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t

Producent:
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tel.: (0 58) 342-20-92, fax.: (0 58) 343-18-15
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1. Zasady bezpiecznego użytkowania przyrządu
W celu zachowania należytego bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zasad
użytkowania przyrządu, które określają niebezpieczne sytuacje i wskazują, w jaki sposób należy
unikać wypadków i zapobiegać uszkodzeniom przyrządu.

Należy użytkować przyrząd zgodnie z jego przeznaczeniem, po dokładnym zapoznaniu się z
instrukcją obsługi.

Podczas pomiaru siły nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym za pomocą
przyrządu, przyczepa z pojazdem ciągnącym powinna być połączona przyrządem HAK 400
wg instrukcji.

Podczas badania hamulców przyczepy nikt nie powinien znajdować się w bezpośrednim
obszarze urządzenia płytowego do pomiaru sił hamowania oraz przed samochodem. Obszar
ten powinien być oznaczony pasem ostrzegawczym na podłodze dookoła płyt pomiarowych.

Nie wolno używać niesprawnego przyrządu.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania przyrządu, uszkodzeń mechanicznych
itp., należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem producenta przyrządu.

Kompleksowe wyposażenie warsztatów i SKP
ZUH „ SOSNOWSKI ‘’
80-554 Gdańsk, ul. Śnieżna 3
Tel. 058 342 20 92,
Fax. 058 343 18 15

e-mail: biuro@sosnowski.pl
http: www.sosnowski.pl

4

2. Opis techniczny
2.1. Przeznaczenie

Rys.1. Urządzenie HAK 400

Przyrząd HAK 400 (rys.1) przeznaczone jest do kontroli siły nacisku na mechanizm
sterowania hamulca najazdowego przyczep samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3 500 kg.
Przyrząd przeznaczony jest do współpracy z płytowymi urządzeniami do pomiaru
skuteczności działania hamulców w pojazdach o dmc do 3,5 t firmy HEKA w stacjach kontroli
pojazdów i powinien być używany podczas kontroli hamulców w przyczepach.
Przyrząd może być stosowany do badania i kontroli hamulca bezwładnościowego przyczep
samochodowych wyposażonych w zaczep kulowy o średnicy 50 mm.
2.2. Budowa przyrządu

5

4

Przyrząd składa się z następujących zespołów:
1. korpus przyrządu,
2. element wewnętrzny – przesuwny,
3. zaczep kulowy - regulowany,
4. napinacz łańcuchowy,
5. zaczep właściwy - zatrzaskowy,
6. układ

pomiarowy

z

nadajnikiem

radiowym,

6

1

3

2

Rys.2. Budowa przyrządu HAK 400
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2.2.1. Korpus przyrządu
Główny element przyrządu umożliwiający połączenie badanej przyczepy z pojazdem
ciągnącym ją. Wewnątrz korpusu zamontowany jest tensometryczny czujnik siły.
2.2.2. Element wewnętrzny – przesuwny
Część przyrządu ułożyskowana, która przesuwając się wewnątrz korpusu wywołuje
bezpośredni nacisk na tensometryczny czujnik siły.

2.2.3. Zaczep kulowy - regulowany
Element przyrządu, który dzięki możliwości regulowania poprzez jego wkręcanie lub
wykręcanie umożliwia równoległe ustawienie przyrządu HAK 400 względem dyszla badanej
przyczepy.

2.2.4. Napinacz łańcuchowy
Element przyrządu służący do sztywnego połączenia go z dyszlem badanej przyczepy.
Wyposażony w dwie nakrętki motylkowe do jego naciągnięcia.
2.2.5. Zaczep właściwy – zatrzaskowy
Element przyrządu pozwalający w łatwy sposób połączyć go z pojazdem ciągnącym.

2.2.6. Układ pomiarowy z nadajnikiem radiowym
Układ pomiarowy przyrządu stanowi tensometryczny czujnik siły działający na ściskanie,
który umieszczony jest w korpusie przyrządu. Sygnał wygenerowany przez czujnik
tensometryczny przetwarzany jest przez układ elektroniczny wbudowany w nadajnik i wysyłany
do jednostki sterującej, na której zamontowany jest odbiornik. Nadajnik jest wyposażony w
klawiaturę i wyświetlacz LCD. W nadajniku aktywne są tylko dwa przyciski oznaczone
przyciskami 1 i 2. Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu nadajnika pojawia się następujący
napis:
1-pedal

wybranie przycisku 1 włącza funkcję kontroli siły nacisku na pedał hamulca

2-hak.

wybranie przycisku 2 włącza funkcję kontroli siły nacisku na mechanizm
sterowania hamulca najazdowego przyczep
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2.3. Parametry techniczne
System pomiarowy

tensometryczny

Sposób wywierania siły na mechanizm sterowania
hamulcem najazdowym

dynamiczny

Zakres mierzonych sił

400 – 4 000 N

Dokładność odczytu wskaźnika LCD/HEKI

10 N

Dokładność pomiaru siły nacisku w zakresie do 1000 N

± 20 N

powyżej 1000 N

`

± 2%

Dopuszczalna siła przenoszona przez przyrząd

10 000 N

Zakres temperatury otoczenia

od 0 – 450C

Wilgotność względna poniżej

90% w temp. 30 0C

Ciśnienie atmosferyczne

860 – 1060 hPa

Wymiary gabarytowe korpusu
o długość

450 mm

o szerokość

130 mm

o wysokość

180 mm

Wymiary gabarytowe nadajnika
o długość (z anteną)

290 mm

o szerokość

70 mm

o wysokość

30 mm

Wymiary gabarytowe odbiornika
o długość

270 mm

o szerokość

70 mm

o wysokość

25 mm

Masa urządzenia kompletnego

10 kg

Zasilanie

bateria 9V
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2.4. Zasada działania przyrządu

Rys.3. Sposób pomiaru nacisku
na mechanizm sterowania hamulca bezwładnościowego

Działanie urządzenia polega na dynamicznym wywieraniu siły na mechanizm hamulca
najazdowego badanej przyczepy podczas hamowania na urządzeniu płytowym do pomiaru sił
hamowania BOLID A2 lub BOLID A4 firmy HEKA (rys.3).
Przyrząd montowany jest w bardzo prosty sposób pomiędzy badaną przyczepą i pojazdem
ciągnącym. Podczas hamowania wywierana jest siła na mechanizm sterowania hamulcem
najazdowym, a jej wartość przekazywana poprzez nadajnik radiowy przymocowany za pomocą
magnesu na karoserii pojazdu do tablicy wskaźników. Informację o wyniku przeprowadzonego
badania otrzymujemy na ekranie PC jak również na wydruku.
Podczas przeprowadzania badania, należy zwrócić szczególna uwagę na równoległe
położenie względem siebie przyrządu pomiarowego i dyszla badanej przyczepy, co ma wpływ
na dokładność mierzonej siły.
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2.5. Kompletacja urządzenia

Przyrząd HAK 400 dostarczany jest w następującej kompletacji:
Przyrząd pomiarowy.
Zestaw nadawczo-odbiorczy ( zestaw jest wymienny z miernikiem siły nacisku na pedał
hamulca urządzenia HEKA ).
Walizka.

2.6. Warunki niezbędne do stosowania przyrządu

Przyrząd HAK 400 jest przystosowany do współpracy z urządzeniem płytowym do pomiaru
skuteczności działania hamulców BOLID A2 lub BOLID A 4 firmy HEKA.

3. Badanie skuteczności hamulca bezwładnościowego przyczepy

3.1. Przepisy dotyczące badania skuteczności hamulca bezwładnościowego
przyczepy

Przyrząd

zapewnia

bezwładnościowym

pomiar

(najazdowym)

siły

nacisku

przyczepy

na

mechanizm

podczas

badania

sterowania

hamulcem

skuteczności

hamulca

przyczepy na urządzeniach płytowych do kontroli hamulców, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie
zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów i wzorów dokumentów przy
tym stosowanych (Dz. U. nr 81 z dnia 13 października 1999 r. poz. 917) z późniejszymi
zmianami oraz z rozporządzeniem MTiGM z dn. 01.04.99 w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. nr 44 z dn. 15.05.1999r.)
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UWAGA!
Przed pomiarem sił hamowania należy sprawdzić i ewentualnie wyregulować ciśnienie
w ogumieniu przyczepy.
Wskazane jest, aby przyczepa była badana z obciążeniem, ponieważ przy kontroli
przyczep nieobciążonych już przy niewielkich siłach hamujących następuje poślizg i
zablokowanie kół. W związku z tym nie jest możliwa prawidłowa ocena skuteczności
hamowania.
Podczas pomiaru przyczepa powinna być holowana przez pojazd, którego DMC wynosi
nie mniej niż 1,33 DMC przyczepy.

3.2. Badanie skuteczności działania hamulca najazdowego przyczepy

Przyrząd prawidłowo zainstalowany między przyczepą a ciągnącym pojazdem został
pokazany na rys.1.
W celu dokonania pomiaru sił hamowania przyczepy, należy wykonać następujące
czynności:
1. Przed wjazdem na stanowisko pomiarowe należy odłączyć przyczepę od pojazdu
ciągnącego i oddalić je od siebie na ok. 0,5 m (rys.4).

Rys.4.
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2. Założyć zaczep właściwy przyczepy na element kulowy urządzenia HAK 400 doprowadzając
do zablokowania się zatrzasku.

Rys.5.

Rys.6.

UWAGA: Zwrócić uwagę na równoległe położenia dyszla przyczepy względem przyrządu (rys.6). W
przypadku nierównoległego położenia tych zespołów (rys.5) odłączyć przyrząd od przyczepy i
wyregulować element kulowy poprzez jego wkręcenie lub wykręcenie.
3. Założyć napinacz łańcuchowy i dokręcając nakrętkę motylkową doprowadzić do sztywnego
połączenia dyszla badanej przyczepy z przyrządem HAK 400 (rys.7).

Rys.7.
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4. Założyć zaczep właściwy urządzenia na element kulowy zaczepu w pojeździe ciągnącym
(rys.8).

Rys.8.

Rys.9.

5. Nadajnik radiowy urządzenia HAK 400 przymocować do metalowej części karoserii pojazdu
ciągnącego (rys.9). Do nadajnika przymocowany jest bardzo mocny magnes (rys.10).
6. Włączyć nadajnik radiowy ( pozycja „I” ) (rys.10) i wybrać z klawiatury przyciskiem „2” opcję
„hak” (rys.11).

Rys.10.

Rys.11.

7. Włączyć urządzenie płytowe do kontroli hamulców.
8. Wjechać z prędkością ok. 5-15 km/h na urządzenie płytowe do badania hamulców.
Zahamować w momencie, gdy koła przyczepy znajdują się na płytach hamulcowych.
9. Zapamiętać wyniki pomiaru na urządzeniu HEKA. Wyniki przeprowadzonego badania są
dostępne na ekranie monitora i istnieje możliwość ich wydrukowania ( przykładowe wyniki
pomiaru przedstawione na rys. 12). Sposób realizacji zapamiętywania opisany jest w
instrukcji urządzenia HEKA.
10. Wyłączyć nadajnik radiowy urządzenia HAK 400 ( pozycja „0”).
11. Odłączyć przyrząd HAK 400 od badanej przyczepy postępując w odwrotnej kolejności niż
przy montażu.
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4. Konserwacja i kontrola okresowa
Prawidłowe funkcjonowanie przyrządu zależy przede wszystkim od właściwej obsługi i
dbałości o ten przyrząd. Aby to zapewnić, osoba obsługująca przyrząd powinna wykonywać
następujące czynności:
utrzymywać przyrząd w stałej czystości,
chronić go przed wilgocią i uderzeniami ( dotyczy to szczególnie nadajnika radiowego),
nie pozostawiać włączonego układu pomiarowego,
Przyrząd podlega okresowej kontroli, podczas której dokonuje się sprawdzenia układu
pomiarowego i ewentualnej kalibracji. Kontroli urządzenia dokonuje się:
- przed sprzedażą urządzenia,
- okresowo co dwa lata.
Sprawdzenie układu pomiarowego wykonuje serwis Z.U.H. SOSNOWSKI 80-554 Gdańsk ul.
Śnieżna 3 tel. 058 342-20-92.
Oceny wstępnej prawidłowości działania przyrządu można dokonać ustawiając przyrząd
pionowo – zaczep właściwy 5 rys.2 przyrządu skierowany ku górze i obciążamy go znaną masą.
Na wyświetlaczu powinna pojawić się wartość siły ciężkości [N] od masy, jaką został obciążony.
W przypadku rozbieżnych wskazań prosimy skontaktować się z serwisem firmy Z.U.H
SOSNOWSKI.

5. Części zamienne

W przypadku konieczności wymiany uszkodzonych lub zużytych części przyrządu należy
zgłaszać się do serwisu producenta.
Wykaz części zamiennych:

nr katalogowy

czujnik tensometryczny z przewodem

H200301

zaczep kulowy - regulowany

H200302

napinacz łańcuchowy

H200303

nadajnik

H200304

odbiornik

H200305

zaczep właściwy

H200306
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6. Serwis i gwarancja
Usługi serwisowe, gwarancyjne i pogwarancyjne świadczy serwis na zasadach określonych w
warunkach gwarancji przy sprzedaży urządzenia.

KARTA GWARANCYJNA
Nr ....................
Nazwa urządzenia : Przyrząd do kontroli siły nacisku na mechanizm sterowania hamulca
najazdowego przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t
Model

: HAK 400

Numer fabryczny:.................
Pieczątka i podpis wystawiającego
Data wydania karty:.................

WARUNKI GWARANCJI
1. Producent urządzenia zapewnia użytkownika o dobrej jakości sprzętu i udziela na niego 12-miesięcznej
gwarancji, licząc od daty wystawienia karty gwarancyjnej.
2. W zakres gwarancji nie wchodzą odpłatne przeglądy i konserwacje sprzętu.
3. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami
produkcyjnymi.
4. Niniejszą gwarancję stosuje się po przedstawieniu przez Klienta poprawnie wypełnionej Karty Gwarancyjnej.
5. Gwarancja, w okresie jej trwania, przewiduje bezpłatne części zamienne oraz robociznę.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte w ustalonym przez strony terminie, nie dłuższym niż 14
dni roboczych od daty zgłoszenia uszkodzenia w Serwisie sprzedawcy. W wyjątkowych wypadkach
wymagających sprowadzenia specjalistycznych podzespołów czas naprawy może być dłuższy. Sposób
postępowania będzie w takim przypadku uzgadniany indywidualnie z Klientem.
7. Gwarancją nie są objęte:
• Wypadki zaistniałe podczas transportu i przeładunku oraz wywołane tym uszkodzenia,
• Wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niedbałością Klienta lub
stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa,
• Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady,
• Wadliwe działanie lub uszkodzenie wynikłe na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych
klęsk żywiołowych, wojen czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, przepięć sieci
energetycznej, podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego,
• Produkty, w których osoby inne niż serwis przeprowadziły przeróbki, zmiany lub naprawy,
• Produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub
zatarto.
8. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Klienta do domagania się zwrotu zysków w związku z awarią
produktu.
9. Naprawy dokonywane po okresie gwarancyjnym są odpłatne.
10. Koszty związane z nieuzasadnionym wezwaniem serwisu pokrywa klient.

Adres serwisu producenta:
Zakład Usługowo Handlowy „SOSNOWSKI”
80-554 Gdańsk, ul. Śnieżna 3
tel./fax: (0 prefiks 58) 342-20-92, (0 prefiks 58) 343-18-15

Kompleksowe wyposażenie warsztatów i SKP
ZUH „ SOSNOWSKI ‘’
80-554 Gdańsk, ul. Śnieżna 3
Tel. 058 342 20 92,
Fax. 058 343 18 15

e-mail: biuro@sosnowski.pl
http: www.sosnowski.pl
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KARTA GWARANCYJNA NR .................
L.P.

Data

Rodzaj naprawy

Podpis pracownika
serwisu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kompleksowe wyposażenie warsztatów i SKP
ZUH „ SOSNOWSKI ‘’
80-554 Gdańsk, ul. Śnieżna 3
Tel. 058 342 20 92,
Fax. 058 343 18 15

e-mail: biuro@sosnowski.pl
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7. Instrukcja stanowiskowa

STANOWISKOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1.

Przed wjazdem na stanowisko pomiarowe należy odłączyć przyczepę od pojazdu ciągnącego (rys.1).

Rys.1.

2.

Założyć zaczep właściwy przyczepy na element kulowy urządzenia HAK 400 doprowadzając do
zablokowania się zatrzasku.

Rys.2.
Rys.3.

UWAGA: Zwrócić uwagę na równoległe położenia dyszla przyczepy względem przyrządu (rys.3). W przypadku
nierównoległego położenia tych zespołów (rys.2) odłączyć przyrząd od przyczepy i wyregulować element kulowy
poprzez jego wkręcenie lub wykręcenie.
3.
Założyć napinacz łańcuchowy i dokręcając nakrętkę motylkową doprowadzić do sztywnego
połączenia dyszla badanej przyczepy z przyrządem HAK 400 (rys.4).

Rys.4.

Kompleksowe wyposażenie warsztatów i SKP
ZUH „ SOSNOWSKI ‘’
80-554 Gdańsk, ul. Śnieżna 3
Tel. 058 342 20 92,
Fax. 058 343 18 15

e-mail: biuro@sosnowski.pl
http: www.sosnowski.pl
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4.

Założyć zaczep właściwy urządzenia na element kulowy zaczepu w pojeździe ciągnącym (rys.5).

Rys.5.

5.

Rys.6.

Nadajnik radiowy urządzenia HAK 400 przymocować za pomocą magnesu do metalowej części
karoserii pojazdu ciągnącego (rys.6).

6.

Włączyć nadajnik radiowy ( pozycja „I” ) (rys.7) i wybrać z klawiatury przyciskiem „2” opcję „hak”
(rys.8)

7.

rys.7
Włączyć urządzenie płytowe do kontroli hamulców.

rys.8

8.

Wjechać z prędkością ok. 5-15 km/h na urządzenie płytowe do badania hamulców. Zahamować w
momencie, gdy koła przyczepy znajdują się na płytach hamulcowych.

9.

Zapamiętać wyniki pomiaru na urządzeniu HEKA zgodnie z instrukcją tego urządzenia. Wyniki
przeprowadzonego badania są dostępne na ekranie monitora i istnieje możliwość ich wydrukowania.

10.

Wyłączyć nadajnik radiowy urządzenia HAK 400 ( pozycja „0” ) rys.7.

11.

Odłączyć przyrząd HAK 400 od badanej przyczepy postępując w odwrotnej kolejności niż przy
montażu.

Producent:
Zakład Usługowo Handlowy „SOSNOWSKI”
80-554 Gdańsk, ul. Śnieżna 3
tel.: (0 58) 342-20-92, /fax.: (0 58) 343-18-15

Kompleksowe wyposażenie warsztatów i SKP
ZUH „ SOSNOWSKI ‘’
80-554 Gdańsk, ul. Śnieżna 3
Tel. 058 342 20 92,
Fax. 058 343 18 15

e-mail: biuro@sosnowski.pl
http: www.sosnowski.pl
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12. Przykładowe wydruki

Przykładowy wydruk urzędowy badania przyczepy z urządzenia HEKA z wynikiem negatywnym

Kompleksowe wyposażenie warsztatów i SKP
ZUH „ SOSNOWSKI ‘’
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Przykładowy wydruk urzędowy badania przyczepy z urządzenia HEKA z wynikiem pozytywnym
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13. Certyfikat ITS
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