REGULACJA HAMULCÓW Tarczowych w modelu T12, T8 SPORT i Trikke EV.
Oto opis regulacji na poszczególnych zdjęciach jakie są w dołączonej do Trikke instrukcji obsługi lub znajdziesz tutaj
pod specyfikacją http://trikke-poland.pl/serwis/konserwacja-a-instrukcje
1. Przed regulacją hamulców tarczowych, ściśnij dźwignie hamulca kilka razy, aby naciągnąć linkę hamulca i ustawić
klocki w gniazdach.
2. Regulację zaczynamy od dokręcenia DO KOŃCA śrub regulacji przy klamce hamulcowej ( obydwu)

i przy obydwu zaciskach hamulcowych ( też śrubę)
śruba regulacyjna przy
zacisku,
dokręć do końca

Ustaw linkę hamulcową
na długość 25 mm

Śruba blokady linki
hamulcowej, 4mm
imbus
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3. Proszę w otwór osi obrotu dźwigni zacisku hamulcowego włożyć klucz imbusowy 3 mm i przekręcić go w LEWO
tak by odsunąć ruchomy klocek od tarczy hamulcowej. By nie ocierał o tarczę. Ta śruba wewnątrz tego otworu
reguluje odsunięcie/dosunięcie ruchomego klocka hamulcowego

4. Następnie prosimy poluzować śrubkę kontrującą regulację klocka wewnętrznego. W tym celu odwracamy
Trikke do góry nogami opierając kierownicą o podłogę ( proszę coś podłożyć pod kierownice by nie uszkodzić
manetki gazu) i 1-2 obrotu odkręcamy kluczem 2,5 mm blokadę dużej śruby.
Śruba regulacji klocka nieruchomego,
Imbus 5 mm

Śrubka blokady
dużej śruby, imbus 2,5 mm
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Teraz przystępujemy do zasadniczej regulacji hamulców
5. Dosuwamy klocek nieruchomy ( wewnętrzny ) do tarczy hamulcowej. W tym celu kluczem imbusowym 5 mm w
kierunku zgodnie ze wskazówkami zegara, kręcąc delikatnie w prawo dosuwamy klocek do tarczy.

Klucz 5 mm regulacja klocka nieruchomego.

Śrubka blokady klocka nieruchomego
Po regulacji dokręcamy ją blokując klocek wewnętrzny w
wyregulowanej pozycji. Klucz 2,5 mm.

Prosimy co jakiś czas obracać kołem tak by sprawdzić czy tarcza nie jest blokowana przez ten klocek. Może być
delikatne szuranie klocka po tarczy ale tak by tarczy nie blokować. Jeżeli tarcza jest wyraźnie blokowana/hamowana
to ten fragment tarczy odginamy na zewnątrz ( poniższy lewe zdjęcie 13)
Podczas tej regulacji można naginać tarczę hamulcową ręką, palcem, poprzez dźwignię kluczem,
śrubokrętem i regulować jej osiowość ciągnąć ją do siebie. Można to robić mocno, nic tarczy się nie
stanie.

Gdy optymalnie zbliżymy klocek do tarczy dużą śrubę wewnętrzną blokujemy dokręcając śrubkę blokady kluczem
imbusowym 2,5 mm.
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6. Następnie regulujemy klocek ruchomy od strony dźwigni hamulcowej zacisku hamulcowego.
W tym celu w oś obrotu dźwigni zacisku wkładamy klucz nimbusowy 3 mm i kręcąc w prawo zgodnie ze
wskazówkami zegara dosuwamy ruchomy klocek do tarczy hamulcowej

Regulacja klocka zewnętrznego, ruchomego
od strony dźwigni hamulcowej zacisku hamulcowego.
Klucz nimbusowy 3 mm.

Regulujemy klocek tak by był jak najbliżej tarczy hamulcowej, może lekko o niego ocierać ale nie powinien blokować
koła. Sprawdzamy to co jakiś czas obracając kołem.
Po tej regulacji proszę nacisnąć palcami na klamkę hamulcową by sprawdzić naciąg linek i ustawienie klocków
hamulcowych wewnątrz zacisku. Można później jeszcze raz regulację powtórzyć bądź dosunąć tylko klocek zewnętrzny
od strony dźwigni hamulcowej.
Tak wyregulowane klocki będą pracować sprawnie dając pełną kontrole nad hamowaniem.
UWAGA!! W trakcie jazdy i używania Trikke, gdy będą się klocki stopniowo zużywały należy regulować hamulce
poprzez regulację klocka wewnętrznego dosuwając go do tarczy poprzez regulację kluczem 3mm. A gdy się linka
wyciągnie prosimy regulować hamulce poprzez śrubę regulacyjną na lince na dole przy zacisku hamulcowym.
Tutaj na tym filmie pokazaliśmy bieżącą regulacje hamulców tarczowych:

https://www.youtube.com/watch?v=4wWh2Uiko5I
W razie pytań prosimy o kontakt:
meil: biuro@trikke.pl
telefon: +48-694-468-182

Zespół
TRIKKE TEAM Poland
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