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1 Приемане на автомобила  
с оПлакване за Проблем в 

     сПирачната система 

1.1 Проведете диалогово приемане на автомобила
1.2  Ако е необходимо извършете пробно шофиране с клиен-
та за установяване точно но оплакването му.
Преди  да започнете работа по спирачната система напра-
вете проверка на окачването, лагера на главината, гумите и 
джантите. Повреди или отклонения от нормите по ходовата 
част могат да повлияят негативно върху работата на спирач-
ната система.

2 Проверка на сПирачният  
диск за износване  

2.1 Измерете износването посредством  шублер за 
измерване на дебелината на спирачен диск  или 
микрометър

3 Проверка на сПирачният диск за  
странично биене

3.1 Демонтирайте накладките и спирачният апарат, фикси-
райте спирачният диск. 
3.2 Закрепете магнитната стойка на неподвижна точка спря-
мо диска така че да не пречи при завъртането му по-късно 
3.3 Монтирайте индикаторният часовник на магнитната 
стойка 
3.4 Поставете индикаторният часовник така че измервател-
ният му накрайник да е на 10-15mm от външния ръб- уверете 
се че има достатъчен ход в двете посоки на оста на индика-
торният часовник 
3.5 Завъртете внимателно диска и измерете страничното 
биене

Важно 
При вентилирани дискове се измерва и от вътрешната 
страна на спирачният диск

4Проверка разлика в дебелината  
на сПирачен диск

4.1 Посредством  микрометър измерете дебелината 
на спирачният диск в най-малко 8 точки като се стре-
мите да са на един диаметър .
4.2 Разликата между най-малката и най-голямата из-
мерена стойност е разликата в дебелината

5 Проверка на други елементи от  
сПирачната система

5.1 Демонтирайте, почистете и проверете елемен-
тите свързани с коректната работа на спирачната 
система-спирачен апарат , носача на спирачният 
апарат ( супорт).
5.2 Проверете съседни елементи- спирачни маркучи, 
маншони на карета и др.

6 Подготовка на главината  
на колелото При смяна  

     на сПирачен диск.

6.1 Окачете спирачният апарат така, че да не се опъ-
ва и огъва спирачният маркуч.
6.2 Преди монтиране на нов диск е задължително да 
се  почисти и провери плоската повърхност на глави-
ната на колелото.
6.3 Почистете повърхността на главината на колелото 
с четка за шлифоване

Важно 
Без стружкоснемаща обработка

Съвети, указания за изпитване и ремонт на  диСкови Спирачки.



7 Проверка на главината на  
колелото за аксиално биене

7.1 Поставете магнитната стойка неподвижно спря-
мо главината така че да не пречи на движението на 
главината.
7.2 Монтирайте индикаторният часовник така че из-
мервателният накрайник да лежи на приб. 2-4mm от 
външния ръб на главината както и проверете дали 
оста на измервателният накрайник  има достатъчно 
ход в двете си посоки. 

Измервателният накрайник не трябва да попада в 
резбовите отвори за болтовете на колелото. При 
наличие на шпилки върху главината е желателно да се 
демонтират. 

7.3 Въртете внимателно главина на колелото и изме-
рете аксиалното биене

8 монтаж на нов  
сПирачен диск

8.1 Върху вече почистената до метален блясък пло-
ска повърхност на главината на колелото нанесете 
консервиращо средство( Copper Grease ) 
 
Някои от производителите НЕ препоръчват използването 
на медна паста при консервиране на главината  

8.2 Обезмаслете спирачният диск с Brake Cleaner 

8.3 Монтирайте спирачният диск и го фиксирайте с 
дистанционни втулки ,и болтовете на колелото
8.4 Измерете страничното биене на новият спирачен 
диск и евентуално го монтирайте в друго положение
 
Важно
При вентилирани дискове се измерва и от вътрешна-
та страна на спирачният диск

9 монтаж на носача ( суПорт )  
на сПирачният аПарат 

9.1 При монтажа на супорта го почистете с телена 
четка и почистващ препарат за спирачки -  Brake 
Cleaner. Внимавайте да не повредите някой от гумени-
те компоненти. Трябва да почистите акуратно, а не да 
”преработвате”носача (супорта) на спирачния апарат. 
Не използвайте пила!Пиленето ще предизвика уве-
личаване на луфта/просвета между повърхността на 
накладката и леглото на носача (супорта).Това води 
до “тракане” или “хлопане” при спиране.
9.2 Монтирайте болтовете на носача на спирачният 
апарат със средство за осигуряване срещу развиване 
и ги затегнете със съответният въртящ момент

Важно  
Трябва да се използват нови болтове при предписание 
на производителя. Преди повторно използване на стари 
болтове е задължително тяхното почистване от оста-
тъци на осигурителното средство

10 Прибиране на буталото  
При сПирачен аПарат без фиксиращ  

          механизъм

10.1 Върнете посредством специализиран инструмент 
буталото докрай 
10.2 При автомобили с неподвижен спирачен апарат 
след връщането на буталото проверете положението 
му и евентуално го поставете правилно
10.3 Проверете противопраховият  маншан - неговата 
цялост както и дали не е усукан
10.4 Смажете допирните повърхности на буталата, 
съответно спирачният апарат с Brake Grease
 
Важно
При използване на накладки със залепващ слой на гърба 
им не трябва да се смазват контактните точки

11 Прибиране на буталото При сПирачен 
аПарат с фиксиращ механизъм (с 

ръчна сПирачка интегрирана в Парата)

11.1 Върнете посредством специализиран инструмент 
осигуряващ постъпателно и въртеливо движение бута-
лото на спирачният апарат докрай
11.2 След това завъртете  буталото  обратно на - до -  
оборот докато маркировката на буталото и корпуса на 
спирачният апарат съвпаднат
11.3 Проверете противопраховият  маншон - неговата 
цялост както и да не е усукан
11.4 Смажете допирните повърхности на буталата, 
съответно спирачният апарат с Brake Grease

Важно 
При процедурата на връщане на бутало при спирачен 
апарат с фиксиращ механизъм въжетата на ръчната 
спирачка трябва да са разхлабени и застопоряващите 
лостове на механизма на апарата трябва да са на край-
ният ограничител  
При автомобили с електромеханична паркинг спирачка 
системата трябва да се приведе в сервизен режим.

Съвети, указания за изпитване и ремонт на  диСкови Спирачки.



14 ÌÎÍÒÀÆ ÍÀ ÑÏÈÐÀ×ÅÍ  
ÀÏÀÐÀÒ ÍÀ ÇÀÄÅÍ ÌÎÑÒ

14.1 Ïîñòàâåòå â ïðàâèëíî ïîëîæåíèå ñïèðà÷íèÿò àïàðàò 
âúðõó íîñà÷à ìó. Èçäàòúêà íà çàäíàòà ïëî÷à íà ñïèðà÷-
íàòà íàêëàäêà òðÿáâà äà ëåæè â êàíàëà íà áóòàëîòî
14.2 Ïî÷èñòåòå âîäà÷èòå íà ñïèðà÷íèÿò àïàðàò, èçâúðøå-
òå ïðîâåðêà çà öÿëîñò íà ìàíøîíèòå èì, êàêòî è çà ñú-
îñíîñò ñïðÿìî øåíêåëà. Ñëåä ïî÷èñòâàíå ñå ïðåïîðú÷âà 
ñìàçâàíå òî èì ñ ãðåñ íåðàçãðàæäàùà ãóìåíèòå ìàíøîíè  
Brake Grease, ñëåä êîåòî ãè ìîíòèðàéòå
14.3 Ìîíòèðàéòå áîëòîâåòå íà ñïèðà÷íèÿò àïàðàò ñúñ 
ñðåäñòâî çà îñèãóðÿâàíå ñðåùó ðàçâèâàíå è ãè çàòåãíåòå 
ñúñ ñúîòâåòíèÿò âúðòÿù ìîìåíò
14.4 Ñìåíåòå ñ íîâè ïðóæèíè, ñêîáè è äð. ñâúðçàíè ÷àñòè.
14.5  Ñëåä îêîí÷àòåëíîòî ìîíòèðàíå çàäåéñòâàéòå ìíîãî-
êðàòíî ñïèðàíèÿ ïåäàë è åäâà ñëåä òîâà îêà÷åòå âúæåòà-
òà íà ðú÷íàòà ñïèðà÷êà è ÿ ðåãóëèðàéòå 
 
ÂÀÆÍÎ  
Òðÿáâà äà ñå èçïîëçâàò íîâè áîëòîâå ïðè ïðåäïèñàíèå íà 
ïðîèçâîäèòåëÿ 
Ïðåäè ïîâòîðíî èçïîëçâàíå íà ñòàðè áîëòîâå å çàäúëæè-
òåëíî òÿõíîòî ïî÷èñòâàíå îò îñòàòúöè íà îñèãóðèòåë-
íîòî ñðåäñòâî

12 ÌÎÍÒÀÆ ÍÀ ÑÏÈÐÀ×ÍÈ  
ÍÀÊËÀÄÊÈ 

12.1 Ïîñòàâåòå íà íîñà÷à íà ñïèðà÷íèÿò àïàðàò åâåí-
òóàëíî íåîáõîäèìèòå ïëúçãàùè ïëàñòèíè
12.2 Ñìàæåòå âîäà÷èòå íà ñïèðà÷íèòå íàêëàäêè
12.3 Ïîñòàâåòå íàêëàäêèòå â ñóïîðòà-ñïàçâàéòå ìîí-
òàæíîòî ïîëîæåíèå, êàêòî è ñúáëþäàâàéòå è íà÷èíà 
íà ìîíòàæ êîãàòî òîé å ñâúðçàí ñ ïîñîêàòà íà äâèæå-
íèå
12.4 Êîãàòî èìà ïðåäïàçíî ïîêðèòèå íà çàëåïâàù 
ñëîé íà íàêëàäêàòà òðÿáâà äà ãî îòñòðàíèòå íåïî-
ñðåäñòâåíî ïðåäè ìîíòàæà  

ÂÀÆÍÎ
Íå íàíàñÿéòå ñìàçî÷íè ñðåäñòâà âúðõó çàëåïâàùèÿ ñëîé

13 ÌÎÍÒÀÆ ÍÀ ÑÏÈÐÀ×ÍÈß  
ÀÏÀÐÀÒ ÍÀ ÏÐÅÄÅÍ ÌÎÑÒ

13.1 Ïðîâåðåòå ñïèðà÷íèÿò àïàðàò- Ñòàíäàðòíàòà ïðî-
âåðêà íà ñïèðà÷íèÿ àïàðàò òðÿáâà äà îáõâàùà ôóíê-
öèîíèðàíåòî íà âñè÷êè ìåõàíè÷íè è õèäðàâëè÷íè ÷àñ-
òè íà àïàðàòà. Ñêúñàíè èëè íàðàíåíè ïðàõîçàùèòíè 
ìàíøîíè âîäÿò äî êîðîçèÿ íà áóòàëàòà. Òîâà îò ñâîÿ 
ñòðàíà ïðåäèçâèêâà áëîêèðàíå íà áóòàëàòà, êîåòî ïðè-
÷èíÿâà âèáðàöèè è òðåñåíå, øóì è ëîøà ðàáîòà íà ñïè-
ðà÷êèòå. Áëîêèðàíåòî íà íàêëàäêèòå íàïðèìåð ÷åñòî 
å ïðè÷èíà çà ïîÿâàòà íà øóì, âèáðàöèè è/èëè ïðåãðÿ-
âàíå íà ñïèðà÷êèòå. Òå÷îâå îò ñïèðà÷íèòå áóòàëà ïðå-
äèçâèêâàò çàãóáà íà ñïèðà÷íà òå÷íîñò. Òîâà âîäè äî 
ïúëíà çàãóáà íà ñïèðà÷íîòî äåéñòâèå è ðàçðóøàâàíå 
íà ôðèêöèîííèÿ ìàòåðèàë. Íàïðàâëÿâàùèòå ùèôòîâå 
íà ñïèðà÷íèÿ àïàðàò òðÿáâà äà ñå äâèæàò ñâîáîäíî.
Àêî ñå ñúìíÿâàòå â íàäåæäíîòî ôóíêöèîíèðàíå íà 
÷àñòèòå, âèíàãè ãè çàìåíÿéòå ñ íîâè!
 
Àêî ïðîèçâîäèòåëÿò íà àâòîìîáèëà ïîçâîëÿâà èçâúðøâà-
íåòî íà ðåìîíò íà ñïèðà÷íèÿ àïàðàò èëè íîñà÷à (ñóïîð-
òà), îò ñúîáðàæåíèÿ çà ñèãóðíîñò òðÿáâà äà ñå íàïðàâè 
ðåìîíò è íà äâàòà ñïèðà÷íè àïàðàòà íà ñúîòâåòíàòà 
îñ. Êîãàòî ñå ïîäìåíÿò óïëúòíåíèÿ è ïðàõîçàùèòíè 
ìàíøîíè, òðÿáâà äà ñå ìîíòèðà ïúëíèÿò êîìïëåêò. Ïðè 
ñãëîáÿâàíåòî èçïîëçâàéòå ñàìî ïðèëîæåíàòà ãðåñ. Íåî-
äîáðåíà ãðåñ ìîæå äà äîâåäå äî ïîâðåäà íà óïëúòíåíèÿ-
òà è ñïèðà÷êèòå! Âñè÷êè ÷àñòè òðÿáâà äà ñà â ïåðôåêò-
íî ñúñòîÿíèå. Àêî ñå ñúìíÿâàòå, âèíàãè èçïîëçâàéòå íîâ 
ðåìîíòåí êîìïëåêò !

13.2 Ïîñòàâåòå â ïðàâèëíî ïîëîæåíèå ñïèðà÷íèÿò àïà-
ðàò âúðõó  íîñà÷à ìó
13.3 Ïî÷èñòåòå âîäà÷èòå íà ñïèðà÷íèÿò àïàðàò, èçâúð-
øåòå ïðîâåðêà çà öÿëîñò íà ìàíøîíèòå èì, êàêòî è çà 
ñúîñíîñò ñïðÿìî øåíêåëà. Ñëåä ïî÷èñòâàíå ñå ïðåïî-
ðú÷âà ñìàçâàíå òî èì ñ brake grease íåðàçãðàæäàùà 
ãóìåíèòå ìàíøîíè, ñëåä êîåòî ãè ìîíòèðàéòå

13.4 Ìîíòèðàéòå áîëòîâåòå íà ñïèðà÷íèÿò àïàðàò ñúñ 
ñðåäñòâî çà îñèãóðÿâàíå ñðåùó ðàçâèâàíå è ãè çàòåã-
íåòå ñúñ ñúîòâåòíèÿò âúðòÿù ìîìåíò

13.5 Ñìåíåòå ñ íîâè ïðóæèíè, ñêîáè , ùèôòîâå è äð. 
ñâúðçàíè ÷àñòè.
13.6 Èçâúðøåòå ïðîâåðêà çà ïðàâèëíîòî ôóíêöèî-
íèðàíå íà ñïèðà÷íèÿò àïàðàò -êàòî ïðîâåðèòå çà 
ñâîáîäåí õîä íà ñïèðà÷íèÿò àïàðàò ïî âîäà÷èòå êàòî 
òîé íå òðÿáâà äà íàäâèøàâà 1mm  
13.7 Ïðè ïðèêëþ÷âàíå ðàáîòàòà ïî ñïèðà÷íàòà ñèñòå-
ìà íàòèñíåòå ìíîãîêðàòíî ñïèðà÷íèÿò ïåäàë

ÂÀÆÍÎ  
Òðÿáâà äà ñå èçïîëçâàò íîâè áîëòîâå ïðè ïðåäïèñàíèå 
íà ïðîèçâîäèòåëÿ 
Ïðåäè ïîâòîðíî èçïîëçâàíå íà ñòàðè áîëòîâå å çàäúë-
æèòåëíî òÿõíîòî ïî÷èñòâàíå îò îñòàòúöè íà îñèãó-
ðèòåëíîòî ñðåäñòâî
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