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Probleemstelling
Het systeem met hydraulisch druklager 
kan niet volledig ontlucht worden met het 
ontluchtingstoestel voor de remmen.

Oplossing
Het systeem manueel ontluchten.

Afhankelijk van de gekozen 
hydraulische vloeistof dient 

rekening gehouden te worden met de 
instructies van de constructeur.
In geval van gebruik van foutieve  
hydraulische vloeistof kunnen 
de dichtingen van het systeem  
aangetast worden.
Bij gecombineerde systemen, hy-
draulisch druklager en remsysteem, 
kan verkeerd vloeistofgebruik leiden 
tot het slecht werken van het remsys-
teem.

RISICO OP ONGEVALLEN

Het manueel ontluchten gebeurt op de 
volgende manier:

1. Bedienen van het koppelingspedaal.
2. Openen van het ontluchtingsventiel.
3. Het koppelingspedaal in bediende 
 toestand houden. NIET LOSLATEN.
4. Sluiten van het ontluchtingsventiel.
5. Langzaam het koppelingspedaal 
 loslaten.

Deze cyclus dient 20 tot 25 maal herhaald 
te worden om een volledige ontluchting te 
garanderen.
Vul het reservoir bij, tussen iedere cyclus.
Het vloeistofpeil mag nooit onder het min-
teken komen tijdens het ontluchten.

De meeste problemen komen hoofdzakelijk 
voor bij systemen met ontluchter in de hy-
draulische leiding. LuK raadt aan deze sy-
stemen enkel manueel te ontluchten.

Manueel ontluchten

Hydraulische vloeistoffen  
worden niet in het milieu  

geloosd.
Het verwijderen dient te gebeuren 
via de leverancier of via een speciale  
ophaaldienst.
Houd rekening met de regelgeving 
die van kracht is bij het verwijderen 
van gebruikte vloeistoffen.

Figuur 1: Hydraulisch druklager met aparte  
 leiding voor het ontluchten.

Figuur 2: Hydraulisch druklager met ont-
 luchter in de hydraulische leiding.

Opgelet!

Tijdens het manueel ontluchten mag 
geen enkel ontluchtingsapparaat 
voor de remmen aangesloten zijn.
Wanneer we het koppelingspedaal 
zouden bedienen indien er toch een 
dergelijk apparaat zou aangesloten 
zijn loopt men het risico dat het hy-
draulisch druklager overdrukt wordt, 
waardoor de werking niet meer ge-
garandeerd wordt en het lager ver-
vangen dient te worden.
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