ZESTAW USUWANIA
WTRYSKIWACZA FORD
2,0D ECOBLUE TDCI EURO 6
MOTORCODES: YLFS 77 KW / YLF6 77 KW / YMFS 96 KW /
YMF6 96 KW / YNFS 125 KW / YNF6 125 KW / YLR6 77 KW /
YMR6 96 KW / YNR6 125 KW

MANUAL
60385525 / 60385530

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE
Aby zrozumieć działanie narzędzi,
konieczne jest wcześniejsze przeczytanie
instrukcji!

>

Przeczytaj te instrukcje przed montażem, podczas instalacji i podczas użytkowania
oraz we właściwej kolejności.

>

Używanie narzędzi powinno być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel!

>

Zawsze należy zapoznać się z instrukcjami producenta OEM i podręcznikami
serwisowymi, aby uzyskać najnowsze dane i zachować prawidłową kolejność.

>

Te instrukcje pracy i zalecane narzędzia mają służyć jedynie jako pomoc i nie są
gwarancją pewnych wyników. W niektórych przypadkach z powodu niewystarczającej
ilości miejsca konieczne będzie usunięcie silnika lub głowicy cylindrów.

>

Ten zestaw narzędzi jest specjalną kolekcją i został przetestowany i używany z
powodzeniem przy kilku okazjach.

>

Niezwykle ważne jest zachowanie prawidłowej procedury zgodnie z
instrukcjami.

UWAGA

DOBRZE

ŻARÓWKA

ŹLE

Specjalna uwaga

Wskazówka lub zalecenie

OKULARY OCHRONNE

Konieczne noszenie okularów
ochronnych
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Z AWARTOŚĆ

5
6
6
10
11
13
14
19
21
22
28
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1

8

2

10

7

9

5
15

3

4

16

6

14
11

20
13

19
17

18
12
NR.

ART.-NR.

PC.

TERM

1

60385511

1

płyta nośna

2

60385512

2

podpórka

3

60385515

1

łapa wtryskiwacza Forda do nieniszczącego demontażu

4

60385520

1

łapa wtryskiwacza Ford 12t

5

60385516

1

adapter do ogranicznika napięcia

6

60385522-1

4

śruby ścinające dla ograniczników ciągu

7

60385210

1

adapter naprężający M16

8

60385344

1

zaokrąglona podkładka NOWOŚĆ

9

60385328

1

wyciąganie wrzeciona M16x2x102mm

10

6038411

1

Cylinder hydrauliczny z wydrążonym tłokiem 12t

11

60385331

1

stożek centrujący do uchwytu do kranu

12

60385333

1

specjalny uchwyt do opukania

13

60385339

1

specjalne zawory M16x1,5

14

151.2108

1

klucz sześciokątny 8 mm

15

60382155

1

trzpień zwalniający

16

60390081

1

narzędzie do ustawiania

17

60390102

4

tuleja blokująca 10mm

18

60382403

1

wrzeciono ekstrakcyjne M16x1,5 / M16

19

60382225

1

mocowanie magnetyczne z adapterem IG M6 / 6kg przyczepność

20

60385526

1

ściągacz z rozszerzającym się stożkiem M6 z radełkowaniem

21

60385528-1

4

mosiężny kołek rozporowy M6
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21

PRZ
Z YGOTOWANIE
Usuń w przygotowaniu wszystkie elementy, które są na drodze, takie jak plastikowa pokrywa silnika,
ciągłość okablowania na pokrywce wartości, przewody wtryskowe itp. I zdemontuj widelec
podtrzymujący zdejmujący wtryskiwacz. Wykręcić dwie śruby pokrywy zaworu znajdujące się obok
wtryskiwacza.

1

2
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INSTRUKCJA KROK PO KROKU
2.1. DEMONTAŻ NIE USZCZELAJĄCY WTRYSKU
Przesuń pierwszą część zatrzasku wtryskiwacza 60385515-1 za pomocą tulei blokującej 60385515-3
zamontowanej na wtryskiwaczu, jak pokazano na rysunku. Połączenie elektryczne i przewód
odpływowy pasują teraz dokładnie do wycięć pazura.

4

3

5
Umieść drugą część zapadki wtryskiwacza 60385515-2, również pokazanej na rysunku, na
wtryskiwaczu. Najpierw przesuń pazur z wycięciem nad przyłączem oleju napędowego, a następnie
umieść go na pierwszej części pazura wtryskiwacza.

6

7
8
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Podnieś pierwszą część pazura wtryskiwacza 60385515-1 i tuleję blokującą 60385515-3
wystarczająco daleko, aż znajdzie się w przewodzie odpływowym.

UWAGA!

Skręcanie jest możliwe tylko przy podniesieniu
pierwszej części!

9

10

11

WSKAZÓWKA

Aby łatwo podnieść pazur, można go również chwycić na gwint wewnętrzny jednym
palcem i pociągnąć lekko do góry.

Wkręcić kołek ścinany 60385522-1 w część 1 pazura wtryskiwacza 60385515-1 i lekko
dokręcić. Upewnij się, że sześciokąt kołka ścinanego jest skierowany w górę.

12

13
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Dokręcić adapter ogranicznika napięcia 60385516, aby obrót sześciokątny był skierowany w
stronę silnika.

14

15

Następnie wkręcić wrzeciono ekstrakcyjne do adaptera 60385516 i lekko dokręcić.

16

17

Umieścić mostek wsporczy, składający się z płytki podtrzymującej 60385511 i dwóch wykręconych
stopek podporowych 60385512, na silniku tak, aby okrągła strona płyty nośnej była zwrócona w
stronę paska. Końce wysięgników podpory muszą być włożone w otwory wcześniej usuniętych śrub
pokrywy zaworu.
zaokrąglona strona

UWAGA!

Okrągła strona płyty nośnej
musi być zwrócona do
paska zębatego.

18
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Umieść okrągłą podkładkę 60385344 nad wrzecionem 60385328 na płycie nośnej 60385511.
Następnie umieść cylinder hydrauliczny 6038411 na okrągłej podkładce nad wrzecionem.

19

20

Przykręć adapter napinacza 60385210 na wrzecionie 60385328, wyśrodkuj siłownik hydrauliczny
i zaokrągloną podkładkę i lekko dokręć adapter cięgna.

21

22
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Odpowietrzanie układu
hydraulicznego
Podłączony cylinder hydrauliczny z
wydrążonym tłokiem 12t 6038411 do
pompy hydraulicznej.
Umieść cylinder tłokowy pusty poniżej
pompy hydraulicznej, aby powietrze mogło
przepłynąć przez wąż do pompy
hydraulicznej. Zwiększ ciśnienie do maks.
Udar cylindra wydrążonego został
osiągnięty.
Zmniejsz ciśnienie, otwierając zawór
nadmiarowy. Powtórz jego procedurę 4 do
5 razy.
W razie potrzeby uzupełnij olej.

Śruba odpowietrzająca

Przykład:
Cylinder hydrauliczny z
wydrążonym tłokiem 12t
6038411
Połączenie musi być
skierowane do góry

Przykład: pompa hydrauliczna z wężem
80255500

A. CIĄGANIE CZĘŚCI 1
Na początku procesu ekstrakcji, buduj tylko niskie ciśnienie 2-3 razy. Uwolnij
Dzięki temu urządzenie podpierające wyrównuje się z resztą
ciśnienie.
komponentów i tam nieco się osiada.
Wzrost ciśnienia
po około 8 mm, osiągnięto maksymalny skok siłownika
hydraulicznego
Zmodernizowane adaptery radełkowane
Uwolnij ciśnienie
sprężyć ciśnienie.
Uwaga: Po osiągnięciu wysokości podnoszenia 8 mm nie należy kontynuować pompowania,
ale należy zmniejszyć ciśnienie.
Zmień położenie adaptera i zwiększ ciśnienie.

UWAGA!
Wtryskiwacz można wyciągnąć hydraulicznie w tym wariancie, aż do adaptera do
przeciągu. Ogranicznik 60385516 znajduje się na dnie cylindra hydraulicznego 6038411.

23
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Jeśli adapter ogranicznika ciągu 60385516 został pozostawiony na cylindrze hydraulicznym, a
wtryskiwacza nie można wyjąć z głowicy cylindrów, należy kontynuować pracę z punktem B. Jednak
w przypadku zerwania sworznia ścinanego należy przejść do punktu C.

24

25

Wtryskiwacza nie można usunąć z głowicy
cylindrów - kontynuuj z punktem B.

Ścinanie śrub rozdartych - kontynuować z punktem C.

B. ŚCIĄGANIE CZĘŚCI 2
Usunąć wrzeciono 60385328, adapter ogranicznika napięcia 60385516 i śrubę ścinającą 60385522-1.

26
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Wkręcić wrzeciono 60385328 w pierwszą część pazura wtryskiwacza 60385515-1 i lekko dokręcić.

27

28

Jak opisano powyżej, zbuduj mostek podporowy, ustaw zaokrągloną podkładkę, nałóż cylinder i
wkręć adapter na wrzeciono i lekko dokręć.

29

30

Następnie powtórzyć procedurę ekstrakcji opisaną powyżej, aż wtryskiwacz zostanie usunięty z
głowicy cylindrów.

31
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C. ŁAPA DO DEMONTAŻU WTRYSKIWACZY
Jeśli sworzeń ścinany 60385522-1 oderwa, należy zresetować siłownik hydrauliczny i
zdemontować mostek podporowy w odwrotnej kolejności.

32
Zdejmij złamaną śrubę ścinającą 60385522-1 z części 1 zatrzasku wtryskiwacza 60385515-1 za
pomocą klucza płaskiego i wyjmij pazur iniektora. Następnie przejdź do rozdziału II - Demontaż
wtryskiwaczy po zniszczeniu wtryskiwacza.

33

34
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2.2 DEMONTAŻ Z USZKODZENIEM WTRYSKIWACZA
Odetnij przewód odpływowy i połączenie elektryczne, jak pokazano na rysunku, od wtryskiwacza.

WSKAZÓWKA

W tym celu Mini-Flex 8043650 jest bardzo dobry.

35

36

37

Dopasuj pierwszą pół-powłokę 60385521 z zamontowanym adapterem 60385517, jak pokazano na
ilustracji, na wtryskiwaczu. Połączenie silnika wysokoprężnego musi znajdować się w wycięciu
półskorupy.

UWAGA!

Upewnij się, że adapter w rowku półskorupy może się poruszyć, w przeciwnym razie
poluzuj nieco śrubę imbusową!

38

39

40
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Nałóż także drugą połowę powłoki 60385519 na wtryskiwacz, jak pokazano na rysunku. W tym
przypadku połączenie silnika wysokoprężnego musi znajdować się w szyjce półskorupy.

41

42
43

Upewnij się, że obie połówki są równoległe do siebie!

44

45

Wsunąć tuleję 60385518 za pomocą kołków ustalających na obie połówki, aż bolce dotkną
adaptera 60385517. Połączenie silnika wysokoprężnego musi znajdować się w wycięciu tulei.

46

47
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Wkręcić wrzeciono 60385328 w adapter 60385517 i lekko dokręcić.

48

49

Umieścić mostek wsporczy, składający się z płytki podtrzymującej 60385511 i dwóch wykręconych
stopek podporowych 60385512, na silniku tak, aby okrągła strona płyty nośnej była zwrócona w
stronę paska. Końce wysięgników podpory muszą być włożone w otwory wcześniej usuniętych śrub
pokrywy zaworu.

UWAGA!

Okrągła strona płyty nośnej musi być zwrócona do paska zębatego.

zaokrąglona strona

50

51
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Umieścić zaokrągloną podkładkę 60385344 nad wrzecionem 60385328 na płycie nośnej
60385511, a następnie umieścić cylinder hydrauliczny 6038411 na zaokrąglonej podkładce nad
wrzecionem.

52

53

Przykręć adapter napinacza 60385210 na wrzecionie 60385328, wyśrodkuj siłownik hydrauliczny
i zaokrągloną podkładkę i lekko dokręć adapter cięgna.

54

55
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Odpowietrzzanie uk
kładu
hydraulicznego

Śruba odpowietrzająca

Podłączony cylinder hydrauliczny z
wydrążonym tłokiem 12t 6038411 do pompy
hydraulicznej.
Umieść cylinder tłokowy pusty poniżej pompy
hydraulicznej, aby powietrze mogło
przepłynąć przez wąż do pompy
hydraulicznej. Zwiększ ciśnienie do maks.
Udar cylindra wydrążonego został osiągnięty.
Zmniejsz ciśnienie, otwierając zawór
nadmiarowy. Powtórz jego procedurę 4 do 5
razy.
W razie potrzeby uzupełnij olej.

Przykład:
Cylinder hydrauliczny z
wydrążonym tłokiem
12t 6038411
Połączenie musi być
skierowane do góry

Przykład: pompa hydrauliczna z wężem 80255500

A. CIĄGNIĘCIE PROCESS Część 1
Na początku procesu ekstrakcji, buduj tylko niskie ciśnienie 2-3 razy. Uwolnij
to pozwala urządzeniu podpierającemu na wyrównanie
ciśnienie.
się z resztą składników i ich przez pewne uspokojenie.
Wzrost ciśnienia po ok. 8 mm, osiągnięto maksymalny skok siłownika hydraulicznego
Uwolnij ciśnienie
Zmodernizowane adaptery radełkowane
sprężyć ciśnienie.

Uwaga: Po osiągnięciu wysokości podnoszenia 8 mm nie należy kontynuować pompowania,
ale należy zmniejszyć ciśnienie. Zmień położenie adaptera i zwiększ ciśnienie.

UWAGA!

Wtryskiwacz można wyciągnąć hydraulicznie w tym wariancie, aż do adaptera do
przeciągu. Ogranicznik 60385516 znajduje się na dnie cylindra hydraulicznego 6038411.

Powtórzyć procedurę ekstrakcji, aż wtryskiwacz
zostanie usunięty z głowicy cylindrów.

56
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Jeśli wtryskiwacz odernie się przy dolnym złączu śrubowym podczas procesu ekstrakcji,
należy przejść do rozdziału 2.3.

57

2.3 WYJMOWANIE WSTRZYKIWACZA POZYSKIWANEGO Z GŁOWICY CYLINDRA
Przykręć pozostałe luźne części za pomocą np. mocowanie magnesu 60382225, śruba na cięgle 60385526 lub
elastyczny magnes (na przykład 52601040 nieuwzględniony w zestawie), z wałka wtryskiwacza.

58

59

60
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Usuń również końcówkę igły dyszy i pozostałe małe części za
pomocą magnesu z korpusu igły dyszy.

61

62

63
Z odrdzewiaczem, np. 9990020 (nie wchodzi w skład zestawu), rozpylić na wał wtryskiwacza i
pozwolić na krótką reakcję.

64
Włóż trzpień zwalniający 60382155 wraz ze stożkiem centrującym 60385331 do wału wtryskiwacza
(dłuższa pokrywa musi być skierowana w stronę komory spalania). Z młotkiem wibracyjnym i
dopasowanym mocowaniem, np. 80257000 (nie wchodzi w skład zestawu), odbij korpus igły dyszy.

WSKAZÓWKA

W tym celu młot wibracyjny 80257000 jest bardzo dobry.

65

66
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Istnieją dwa sposoby usunięcia korpusu igły dyszy:

WARIANT 1 - Z MAGNESEM:
Przykręcić uchwyt magnesu 60382225 do drążka kierowniczego 60385526, aż zatrzyma się i
dokręć ręcznie.

68
Zdjąć korpus rozpylonej dyszy za pomocą nasadki magnetycznej z trzpienia wtryskiwacza.

69

70
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WARIANT 2:
Przykręcić mosiężny kołek 60385528-1 na drążek 60385526, a następnie włożyć go do wału
wtryskiwacza i wepchnąć całkowicie do środkowego otworu korpusu dyszy.

71

72

73

Nacisnąć śrubę radełkowaną na końcu drążka 60385526 zgodnie z ruchem wskazówek zegara za
pomocą stożka rozprężnego, tak aby kołek rozporowy rozpostarł się. Teraz wyciągnij korpus dyszy z
dyszy wtryskiwacza.

WSKAZÓWKA

Opcjonalnie młot udarowy ze ślizgaczem 60390750 można zamontować na dyszlu, aby
uzyskać dodatkową pomoc.

74

75

76

Przykręcić tuleję blokującą 60390102 na narzędziu nastawczym 60390081, a tym samym
zamknąć otwór w wale iniektora do komory spalania.

77

78
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Nasunąć stożek centrujący 60385331 na uchwyt gwintowany 60385333, zwilżyć specjalny
gwintownik M16x1.5 60385339 olejem obróbkowym i włożyć do wału wtryskiwacza.

79

80

81

Użyj odpowiedniego siłownika, aby przeciąć nitkę w ciasno zwartej tulei. Przeciąć nić na całej
długości w tulei wtryskiwacza i wielokrotnie łamać powstałe wióry z krótkim obrotem powrotnym.

82

83

Zaleca się usunięcie wiórów po procesie cięcia, a następnie powtórzyć proces cięcia, aby upewnić
się, że nitka została dopasowana na maksymalnej długości.

84

85
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Wkręcić wrzeciono ekstrakcyjne 60382403 w uprzednio wyciętą nitkę aż do oporu i dokręcić ją.

86

87

mieścić mostek wsporczy, składający się z płytki podtrzymującej 60385511 i dwóch wykręconych
stopek podporowych 60385512, na silniku tak, aby okrągła strona płyty nośnej była zwrócona w
stronę paska. Końce wysięgników podpory muszą być włożone w otwory wcześniej usuniętych śrub
pokrywy zaworu.

UWAGA!

Okrągła strona płyty nośnej musi być zwrócona do paska
zębatego.

zaokrąglona strona

88

89
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Umieścić zaokrągloną podkładkę 60385344 nad wrzecionem 60385328 na płycie nośnej
60385511, a następnie umieścić cylinder hydrauliczny 6038411 na zaokrąglonej podkładce nad
wrzecionem.

90

91

Przykręć adapter napinacza 60385210 na wrzecionie 60385328, wyśrodkuj siłownik hydrauliczny
i zaokrągloną podkładkę i lekko dokręć adapter cięgna.

92

93
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Odpowietrzzanie uk
kładu hydraulicznego
Podłączony cylinder hydrauliczny z
wydrążonym tłokiem 12t 6038411 do pompy
hydraulicznej.
Umieść cylinder tłokowy pusty poniżej
pompy hydraulicznej, aby powietrze mogło
przepłynąć przez wąż do pompy
hydraulicznej. Zwiększ ciśnienie do maks.
Udar cylindra wydrążonego został
osiągnięty.
Zmniejsz ciśnienie, otwierając zawór
nadmiarowy. Powtórz jego procedurę 4 do 5
razy.
W razie potrzeby uzupełnij olej.

Śruba odpowietrzająca

Przykład:
Cylinder hydrauliczny z
wydrążonym tłokiem
12t 6038411
Połączenie musi być
skierowane do góry

Przykład: pompa hydrauliczna z wężem 80255500

A. PROCES WYCIĄGANIA CZĘŚCI 1
Na początku procesu ekstrakcji, buduj tylko niskie ciśnienie 2-3 razy. Uwolnij
Dzięki temu urządzenie podpierające wyrównuje się z resztą
ciśnienie.
komponentów i tam nieco się osiada.
Wzrost ciśnienia
hydraulicznego

po około 8 mm, osiągnięto maksymalny skok siłownika
Uwolnij ciśnienie
Zmodernizowane adaptery radełkowane
sprężyć ciśnienie.

Uwaga: Po osiągnięciu wysokości podnoszenia 8 mm nie należy kontynuować pompowania,
ale należy zmniejszyć ciśnienie.
Zmień położenie adaptera i zwiększ ciśnienie.

UWAGA!

Wtryskiwacz można wyciągnąć hydraulicznie w tym wariancie, aż do adaptera do
przeciągu. Ogranicznik 60385516 znajduje się na dnie cylindra hydraulicznego 6038411.
Następnie powtórzyć procedurę ekstrakcji opisaną
powyżej, aż wtryskiwacz zostanie usunięty z
głowicy cylindrów.

94
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Po zdjęciu narzędzia do usuwania dysz zdejmij osłonę osłony 60390102 z niewidocznego otworu
wtryskiwacza za pomocą narzędzia nastawczego 60390081 lub magnesu.
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3. ZALECANE AKCESORIA
CZYSZCZENIE WAŁU WTRYSKIWACZA

WSKAZÓWKA

Przed zainstalowaniem nowej dyszy zaleca się czyszczenie zasobnika wtryskiwaczy
za pomocą zestawu do czyszczenia 9038100.

96
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Zestaw ten zawiera wszystkie ważne narzędzia do demontażu pierścienia uszczelniającego: Aby
wyczyścić otwór wału wtryskiwacza na obwodzie, a także oczyścić otwór z przodu.
Ponadto ten zestaw zawiera również różne narzędzia do kontrolowanego ponownego ostrzenia
gniazda uszczelniającego z ograniczeniem głębokości.
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RUST LOOSENER AND CONTACT SPRAY

9990020

PNEUMATIC ANGLE GRINDER
„MINI-FLEX“

8043650

HYDRAULIC SET 3 PIECES

80255500

INJECTOR SHAFT CLEANING SET
COMPLETE

9038100

EXPANSION ANCHORS 4PCS. M6

6038552
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BIO-CUT CUTTING OIL 400 ML

HAMMER MOD. 1,35KG WITH IG M10

FLEXIBLE MAGNETIC LIFTER SICE 4

52601040

60390750

AIR HYDRAULIC PUMP 700 BAR

80255585

PNEUMATIC HAMMER SET
VIBRO-IMPACT

80257000

VIDEOSCOPE MOD. EXCL. WITH 1,5M
FLEXIBLE CONDUCTOR SHAFT

FLEXIBLE LAMP „BAL“

40103000

9078050

SPECIAL TAP M16X1,5MM FOR INJECTOR
DISASSEMBLY M16X1,5MM

60385339

built to succeed.

CUTTING GREASE

60200035

99900175
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NOTES

NOTES
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