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VENTIL RUČNÍ BRZDY (
Společnost WABCO byla upozorněna na p
k nedostatečnému zajištění brzdy v zaparkované poloze. 

POPIS  
Společnost WABCO obdržela určitý nízký po
„TLAKOVÝ BOD“ „STOP“, kdy nebyla páka ru
Příčinou, kterou WABCO v některých př
V dalších případech se pak jednalo o
nesprávným používáním ventilu ruční brzdy v

Za těchto podmínek nelze zajistit bezpe
k nežádoucímu uvolnění parkovací brzdy vozidla

Nedostatečná pozornost uživatele věnovaná aktivaci parkovací brzdy m
páky. Špatná manipulace při aktivaci nebo deaktivaci m

Příklady špatného používání, které by mohlo vést bu
vnitřních součástí:  

- vyosené nebo částečné zvednutí páky bě

- přetížení / nadměrné boční zatížení př

DOPORUČENÍ 
Společnost WABCO proto důrazně doporu
vybavené technologií „TLAKOVÝ BOD“ a
brzdy. 

V případě, že uživatel kdykoli zpozoruje odchylky v
nadměrná vůle atd.), doporučuje společ

Obr. 1. Technologie WABCO HBV 

HBV s technologií „STOP“ a „TLAKOVÝ BOD“ 

Technologie „TLAKOVÝ BOD“ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Příchytné 
spony“  
na díle Stop 
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NÍ BRZDY (961 723/724 XXX 0) 
ěna na případy nesprávné funkce ventilů ruční brzdy zna

zaparkované poloze.  

čitý nízký počet reportů týkajících se ventilů ruční brzdy
„TLAKOVÝ BOD“ „STOP“, kdy nebyla páka ruční brzdy zajištěna v parkovací poloze zcela bezpe

kterých případech identifikovala, byla nesprávná manipulace s
ech se pak jednalo o nadměrné opotřebení nebo poškození vnitř

ční brzdy v delším časovém horizontu. 

chto podmínek nelze zajistit bezpečné zajištění rukojeti brzdy v parkovací poloze a
ní parkovací brzdy vozidla. 

ěnovaná aktivaci parkovací brzdy může případně vést k
i aktivaci nebo deaktivaci může vést k poškození vnitřních souč

íklady špatného používání, které by mohlo vést buď k vyššímu opotřebení, nebo k

né zvednutí páky během provozu (viz níže uvedená schémata) 

ní zatížení při manipulaci s pákou  

ě doporučuje, abyste upozornili zákazníky, kteří používají ventily ru
vybavené technologií „TLAKOVÝ BOD“ a „STOP“ (viz níže uvedené nákresy), na důležitost správného používání 

uživatel kdykoli zpozoruje odchylky v zajištění brzdy (např. ztráta plynulého pohybu, vyšší t
uje společnost WABCO provést výměnu takto špatně používaného ventilu ru

„TLAKOVÝ BOD“ – srovnání řešení 

bez „příchytných spon“ na hlavici u zařízení 
s technologií „TLAKOVÝ BOD“ – bez 
nutnosti vytažení manžety/rukojeti při 

manipulaci s parkovací brzdou 

Některé typy součástí systémů Stop 
používané v obou případech 

Klouzavé povrchy pro „příchytné spony“ 
Stop na hlavici 
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ní brzdy značky WABCO, které vedly 

ční brzdy vybavených technologií 
parkovací poloze zcela bezpečným způsobem. 

ípadech identifikovala, byla nesprávná manipulace s ventilem ruční brzdy. 
ebení nebo poškození vnitřních součástí způsobené 

parkovací poloze a mohlo by dojít 

ř ě vést k nesprávnému zatažení 
řních součástí. 

ebení, nebo k deformaci či poškození 

ří používají ventily ruční brzdy 
ůležitost správného používání 

. ztráta plynulého pohybu, vyšší tření, 
ě používaného ventilu ruční brzdy. 

Technologie „STOP“ 

„Příchytné 
spony“  

na hlavici 
 

„Příchytné 
spony“  
na díle Stop 
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MOŽNÉ POSTIŽENÉ VENTILY RUČNÍCH BRZD ZNAČKY WABCO 
Toto Produktové doporučení se vztahuje na níže uvedené varianty ventilů ručních brzd (zejména tříd 961 723/724 xxx 0) (viz tabulku) 
 
Tabulka 1: Čísla dílů 

100306460 9611700550 9617230267 9617230690 9617231237 9617231720 9617241070 

4006075770 9611700560 9617230270 9617230700 9617231240 9617231730 9617242000 

4006512700 9611700600 9617230280 9617230710 9617231250 9617232000 9617242010 

8840075160 9611700750 9617230290 9617230720 9617231260 9617232007 9617242040 

8840075300 9617230002 9617230300 9617230730 9617231270 9617232010 9617242050 

8840075310 9617230010 9617230310 9617230740 9617231300 9617232017 9617242070 

8840150390 9617230012 9617230320 9617230750 9617231320 9617232030 9617242080 

8840151470 9617230017 9617230330 9617230760 9617231340 9617232037 9617242090 

8840152800 9617230020 9617230340 9617230810 9617231360 9617232040 9617242100 

8840152810 9617230027 9617230360 9617230820 9617231370 9617232050 9617242110 

8840153080 9617230030 9617230370 9617230850 9617231380 9617232080 9617242120 

8840155450 9617230040 9617230380 9617230860 9617231390 9617232090 9617242130 

8840155470 9617230042 9617230390 9617230920 9617231400 9617232100 9617242140 

8840155490 9617230050 9617230400 9617230930 9617231430 9617232120 9617242150 

8840156790 9617230050 9617230410 9617231000 9617231440 9617232127 9617242160 

8840160320 9617230052 9617230420 9617231007 9617231450 9617232130 9617242170 

8840160330 9617230057 9617230430 9617231020 9617231470 9617232140 9617242240 

8840160340 9617230070 9617230440 9617231040 9617231490 9617232150 9617242250 

8840160350 9617230080 9617230470 9617231047 9617231500 9617232160 9617242330 

8840160360 9617230082 9617230490 9617231060 9617231510 9617232170 9617247000 

8840160370 9617230090 9617230500 9617231067 9617231520 9617232250 9617247950 

8840160380 9617230092 9617230510 9617231070 9617231530 9617232260 9617247960 

8840161610 9617230097 9617230520 9617231077 9617231540 9617232270 9617249252 

8840162710 9617230107 9617230530 9617231080 9617231550 9617236112 9617249262 

8840185520 9617230110 9617230540 9617231087 9617231560 9617239202 9617249272 

8840185530 9617230120 9617230550 9617231090 9617231570 9617239222 PRO6450000  

8840559990 9617230140 9617230560 9617231100 9617231580 9617239232 PRO6450010  

8840568680 9617230150 9617230570 9617231110 9617231590 9617239302 PRO6450020  

8840583810 9617230160 9617230580 9617231120 9617231620 9617239312 PRO6450030  

8845025070 9617230170 9617230590 9617231150 9617231630 9617239620 PRO6450040  

8845025210 9617230190 9617230640 9617231160 9617231640 9617239622 PRO6450050  

9611700000 9617230210 9617230650 9617231170 9617231650 9617241020 PRO6450060  

9611700010 9617230220 9617230660 9617231180 9617231660 9617241030 PRO6450070  

9611700020 9617230230 9617230670 9617231200 9617231670 9617241040 PRO6450080  

9611700030 9617230250 9617230680 9617231220 9617231680 9617241050 PRO6450090  

9611700040 9617230260 9617230690 9617231230 9617231690 9617241060  
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Obr. 2 Správná manipulace s ventilem ruční brzdy  

HBV s technologií „STOP“ – popis aktivace

 

POLOHA JÍZDY 

ZAPARKOVANÁ, ZAJIŠTĚNÁ POLOHA 

STOP 

 

                                                                                                                             

HBV s technologií „STOP“ – popis deaktivace

 

POLOHA JÍZDY 

ZAPARKOVANÁ, ZAJIŠTĚNÁ POLOHA 

STOP 

                                                                                                                             

 

 

 

Směr  
pohybu 

Směr  
pohybu 
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popis aktivace 

                                                                                

                                                                                                                                                                        

popis deaktivace 

                                                                                

                                                                                                                                                                        

Vyosené nebo neúplné zvednutí manžety/rukojeti nebo 
přetížení/boční přetížení při zvedání rukojeti má za následek 
nadměrné opotřebení/deformaci/zlomení „p
hlavici a/nebo součásti systému Stop. Rukoje
vytažená až na konec rozsahu pohybu p
manžety/rukojeti.  

Poloha STOP – pro dosažení zajištěné polohy je potř
stupních pohybu rovně dle osy vytáhnout manžetu/rukoje
(manžeta/rukojeť musí být vytaženy pro překonání „př
umístěných na hlavici). 

 

ZAPARKOVANÁ/ZAJIŠTĚNÁ poloha – pro povolení rukojet
polohy je potřeba po rovně dle osy vytáhnout manžetu/rukoje
(manžeta/rukojeť musí být vytaženy pro překonání „p
umístěných na hlavici). 

 

Vyosené nebo neúplné zvednutí manžety/rukojeti nebo 
přetížení/boční přetížení při zvedání rukojeti má za následek 
nadměrné opotřebení/deformaci/zlomení „p
na hlavici a/nebo součásti systému Stop. 
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Vyosené nebo neúplné zvednutí manžety/rukojeti nebo 
i zvedání rukojeti má za následek 

ebení/deformaci/zlomení „příchytných spon“ na 
ásti systému Stop. Rukojeť nesmí být plně 

rozsahu pohybu před uvolněním 

„Příchytné 
spony“  

na díle Stop 

 

 

„Příchytné 
spony“  

na hlavici 

 

né polohy je potřeba po 60 
 dle osy vytáhnout manžetu/rukojeť 

ekonání „příchytných spon“ 

pro povolení rukojeti ze zajištěné 
 dle osy vytáhnout manžetu/rukojeť 

řekonání „příchytných spon“ 

Vyosené nebo neúplné zvednutí manžety/rukojeti nebo 
ři zvedání rukojeti má za následek 

ebení/deformaci/zlomení „příchytných spon“ 
ásti systému Stop.  

„Příchytné 
spony“  

na díle Stop 

 

„Příchytné 
spony“  

na hlavici 
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HBV s technologií „TLAKOVÝ BOD“ 

 

 

 

POLOHA JÍZDY 

ZAPARKOVANÁ, ZAJIŠTĚNÁ POLOHA 

TLAKOVÝ BOD 

 

 

HBV s technologií „TLAKOVÝ BOD“ 

 

 

POLOHA JÍZDY 

ZAPARKOVANÁ, ZAJIŠTĚNÁ POLOHA 

TLAKOVÝ BOD 

 

Směr  
pohybu 

Poloha TLAKOVÝ BOD 
př
vyšší tažnou sílu (zvednutí manžety/rukojeti není povoleno). 

 

Směr  
pohybu 
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technologií „TLAKOVÝ BOD“ – popis aktivace 

 

technologií „TLAKOVÝ BOD“ – popis uvolnění 

 

Neúplné zvednutí manžety/rukojeti nebo zvedání 
s přetížením/bočním přetížením rukojeti
nadměrné opotřebení/deformaci/zlomení „p
na hlavici nebo vyšší opotřebení/deformaci „blokovacích díl
na hlavici. 

 

Poloha TLAKOVÝ BOD – po cca 67 stupních pohybu je nutné pro 
překonání „tlakového bodu“ a dosažení zablokované polohy vyvinout 
vyšší tažnou sílu (zvednutí manžety/rukojeti není povoleno). 

 

Zvedání manžety/rukojeti se projeví vyšším rizikem 
nezajištěného zatažení do zaparkované polohy. 
S rukojetí musí být pohybováno plynule a
plně tažená až na konec rozsahu pohybu bez 
zvedání.  

PARKOVACÍ/ZATAŽENÁ poloha – pro uvolně
polohy je nutné vytáhnout manžetu/rukojeť

(manžeta/rukojeť musí být nadzvednuty, aby p
díly“ na hlavici). 
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„Příchytné spony“  
na díle Stop 

„Blokovací díly“  
na hlavici 

Neúplné zvednutí manžety/rukojeti nebo zvedání 
etížením rukojeti má za následek 

ebení/deformaci/zlomení „příchytných spon“ 
řebení/deformaci „blokovacích dílů“ 

po cca 67 stupních pohybu je nutné pro 
dosažení zablokované polohy vyvinout 

vyšší tažnou sílu (zvednutí manžety/rukojeti není povoleno).  

„Příchytné 
spony“  

na díle Stop 

 

Zvedání manžety/rukojeti se projeví vyšším rizikem 
ného zatažení do zaparkované polohy. 

rukojetí musí být pohybováno plynule a musí být 
 tažená až na konec rozsahu pohybu bez 

„Blokovací díly“  
na hlavici 

 

pro uvolnění rukojeti ze zatažené 
vytáhnout manžetu/rukojeť 

 musí být nadzvednuty, aby překonaly „blokovací 


