
Informacje ogólne
Dodatkowe resory pneumatyczne firmy Driverite - Firestone s¹ resorami pneumatycznymi wysokiej jakoœci,
przeznaczonymi do pracy ciê¿kiej . Zosta³y zaprojektowane tak, aby stanowi³y dodatkowy element do
istniej¹cego systemu
Montowane s¹ pomiêdzy ram¹ i osi¹  lekkich ciê¿arówek, vanów, pojazdów handlowych i specjalnych.
Pozwalaj¹ na maksymalizowanie noœnoœci pojazdu dziêki mo¿liwoœci u¿ycia zmiennego ciœnienia powietrza
w systemie. Pomocnicze resory pneumatyczne Ride Rite, Sport Rite mog¹ przenosiæ obci¹¿enia w zakresie
od 1500 kg do 2500 kg, Coil Rite do 600 kg zale¿noœci od wersji zastosowanych miechów powietrznych.

zawieszenia pojazdu.

Sport Rite

Ride Rite

Macierzysz k.Warszawy ul.Sochaczewska 26
05-850 O¿arów Mazowiecki
tel:(22) 721 13 75 ,722 14 37 ,722 29 89 ,722 49 97
fax(22)721 15 87

www.resorrex.com.pl     biuro@resorrex.com.pl

RESOR
REXSHOP SERVICE&

R

Instrukcja obs³ugi zestawu pneumatycznego

Podstawowe zalety
W chwili gdy Twój pojazd jest za³adowany, standardowe zawieszenie jest œciœniête pod wp³ywem ciê¿aru, ³adunku.
Warunki pracy, charakterystyka prowadzenia i jakoœæ jazdy pogarsza siê. Mo¿esz odczuwaæ zwisanie ty³u i
problemy

powsta³e
z obci¹¿onym pojazdem .

z obs³ug¹. W tej sytuacji zamontowane  pomocnicze resory pneumatyczne staj¹ siê czynn¹ czêœci¹
uk³adu zawieszenia.Zmiana ciœnienie powietrza w resorach pneumatycznych w du¿ym stopniu skompensuje

niedogodnoœci , redukuj¹c przez to boczne ko³ysanie i problemy ze sterownoœci¹ jakie s¹ zwi¹zane

Ró¿nicowanie ciœnienia miêdzy resorami pneumatycznymi Jest rzecz¹ normaln¹, ¿e istnieje ró¿nica ciœnienia
resorach pneumatycznych po tym jak pojazd zosta³ wypoziomowany. Przy obci¹¿eniu ³adunkiem pojazdu w

granicach

Resory piórowe mog³y zostaæ zu¿yte na skutek wp³ywu czasu
Mo¿e to te¿ byæ wada systemu pneumatycznego, która nie pozwala na to , aby ciœnienie powietrza dociera³o
do dodatkowych resorów pneumatycznych w iloœci niezbêdnej do wypoziomowania pojazdu.

w
dopuszczalnego DMC nie osi¹gn¹³eœ warunku poziomowania po nape³nieniu resorów do

ciœnienia 5,5 atm, mo¿e to oznaczaæ problem ze standardowym zawieszeniem.
lub te¿ mog³y zostaæ z³amane.

Poziomowanie pojazdu
Gdy dodatkowe resory pneumatyczne s¹ ju¿ zamontowane na pojeŸdzie, a pojazd jest ustawiony na równym
pod³o¿u, wzrokowo sprawdŸ czy pojazd jest wypoziomowany.Je¿eli pojazd nie jest wypoziomowany
( w kierunku : przód -

System zawieszenia pneumatycznego mo¿e posiadaæ jeden lub dwa zawory do nape³niania powietrzem -
w zale¿noœci od opcji .  W opcji  i

iW opcji wspólnego zaworu do nape³niania dla dwóch mieszków

ty³ , bok - bok )mo¿e byæ doprowadzony do poziomu przez nape³nienie resorów
pneumatycznych przy u¿yciu zewnêtrznego Ÿród³a powietrza ( jeœli twój pojazd jest wyposa¿ony w zespó³
sterowania z kabiny lub automatyczny system kontroli wysokoœci (sposób poziomowania jest podany  w  instrukcji
monta¿u tych urz¹dzeñ )

ndywidualnego zaworu  do nape³niania dla ka¿dego z resorów pneumatycznych
dostêpna jest mo¿liwoœæ wypoziomowania pojazd w kierunku przód - ty³, bok - bok.

powietrznych dostêpna jest mo¿liwoœæ
poziomowania przód - ty³. Kiedy pompujesz resor pneumatyczny ,dodawaj powietrza w ma³ych iloœciach
sprawdzaj¹c czêsto ciœnienie .Resor pneumatyczny wymaga du¿o mniej powietrza ni¿ ko³o i dlatego nape³nia siê
du¿o szybciej . Nie przekraczaj ciœnienia 6,5 atm w ¿adnym z resorów.Ostrze¿enie:

Przerwa w pracy pojazdu: Je¿eli pojazd jest odstawiony na d³u¿szy okres czasu napompuj resory
pneumatyczne do ciœnienia 5,5 - 6,0 atm. Resory pneumatyczne bêd¹ przenosiæ czêœæ ciê¿aru pojazdu i
zredukuj¹ zu¿ycie resorów piórowych w czasie postoju.
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Przewodnik w przypadku wystêpowania k³opotów

Przewód powietrza mo¿e byæ zdjêty
ze z³¹cza po usuniêciu w pierwszej kolejnoœci  powietrza z resoru pneumatycznego .

Upewnij siê , ¿e przewody powietrza s¹ wepchniête w z³¹cze powietrzne tak g³êboko jak to mo¿liwe
Wyczyœæ z drobin kurzu zawory do nape³niania od ich wewnêtrznej strony
Skontroluj ca³¹ d³ugoœæ przewodów powietrza aby upewniæ siê ¿e nie jest poskrêcany , zniszczony przez
gor¹co z uk³adu spalin lub przeciêty wskutek kontaktu z ostr¹ krawêdzi¹ Resor pneumatyczny nie trzyma
powietrza Normalna utrata ciœnienia jest nie wiêksza ni¿ 0,3 atm na tydzieñ gdy resor jest nape³niony do
ciœnienia 3,5 atm
U¿yj kapturka zaworu do nape³niania jako narzêdzia do próby , upewnij siê ¿e rdzeñ zaworu jest zamontowany
w sposób w³aœciwy U¿yj roztworu myd³a w wodzie aby sprawdziæ z³¹cza powietrza , przewody powietrza, i
resory pneumatyczne pod katem ich szczelnoœci . Dokrêæ  z³¹cza powietrzne , przewody powietrza i resory
pneumatyczne i sprawdŸ czy nie przepuszczaj¹ powietrza. Doci¹gnij z³¹cza powietrzne lub przemontuj
przewody powietrza w z³¹czu powietrza aby zatrzymaæ wyciek powietrza . Po zakoñczeniu prac sp³ucz roztwór
myd³a w wodzie z uk³adu .

SprawdŸ w³aœciwe napompowanie resorów pneumatycznych po ka¿dej stronie pojazdu.

Je¿eli nieszczelnoœci nie uda siê wykryæ przy pomocy wody z myd³em opró¿nij resory pneumatyczne i
zdemontuj je z pojazdu . Ponownie zamontuj przewody powietrza i napompuj resory pneumatyczne do
maksimum 1,5 atm. Zanurz resor pneumatyczny do pojemnika z wod¹ aby skontrolowaæ czy jest wyciek.

Nieszczelnoœci wystêpuj¹ najczêœciej na po³¹czeniach gwintowanych pomiêdzy z³¹czami powietrznymi i
resorami pneumatycznymi . Dokrêæ z³¹cze aby zaczê³y pracowaæ co najmniej dwa zwoje gwintu na które
wczeœniej na³o¿ono pomarañczowy œrodek uszczelniaj¹cy gwint lub do momentu gdy ko³nierzyk nylonowy
bêdzie siê styka³ z resorem pneumatycznym , plus 1/4 obrotu - w zale¿noœci od rodzaju z³¹cza jakie zosta³o
do³¹czone do Twojego zestawu Koñcówka przewodu powietrza musi zostaæ uciêta pod katem prostym i musi
byæ czysta aby unikn¹æ zadziorów. w miejscach styku ze z³¹czem powietrznym . Z³¹cza szybkoz³¹czne
wymagaj¹ uciêcia pod k¹tem prostym aby zapewniæ w³aœciw¹ szczelnoœæ.

Potem wepchnij
ko³nierz na z³¹czu w kierunku korpusu z³¹cza . Przytrzymuj¹c pchniêty ko³nierz œci¹gnij przewód powietrza .
Obetnij przewód pod katem prostym i wepchnij go na z³¹cze tak g³êboko jak to mo¿liwe

Resory pneumatyczny nie daj¹ siê napompowaæ

Pojazd nie jest wypoziomowany

Wykrycie uporczywej nieszczelnoœci

Miejsca gdzie zwykle wystêpuj¹ nieszczelnoœci

SprawdŸ czy nie ma
czêœci pojazdu, które mog³yby ograniczaæ ruchy zawieszenia.

Uwagi dotycz¹ce bezpieczeñstwa
Nigdy nie przekraczaj maksymalnego ciê¿aru brutto pojazdu jaki jest zalecany przez Producenta
Tak jak w przypadku opon Twojego pojazdu dodatkowe resory pneumatyczne s¹ urz¹dzeniem pneumatycznym,
które przenosi czêœæ ciê¿aru pojazdu. Dodatkowe resory pneumatyczne mog¹ zawieœæ w rezultacie
przedziurawienia, zniszczenia na skutek uderzenia, niew³aœciwego pompowania, niew³aœciwego monta¿u lub
niew³aœciwego u¿ytkowania. Aby zredukowaæ ryzyko zaistnienia problemu  zalecamy co nastêpuje:
sprawdŸ czy napompowany resor pneumatyczny nie styka siê z ¿adn¹ z czêœci pojazdu przy normalnej pracy
zawieszenia . Pomocnicze resory pneumatyczne musz¹ siê zginaæ i powiêkszaæ. Pomiêdzy napompowanym
resorem pneumatycznym a jak¹kolwiek czêœci¹ pojazdu musi byæ zachowana w normalnych warunkach pracy
zawieszenia szczelina minimum 15 mm

lub zadzwoñ pod nr. (022)722-14-37
Aby przedstawiæ reklamacjê  obejmowan¹ t¹ gwarancj¹ skontaktuj siê z dystrybutorem www.resorrex.com.pl  ;
biuro@resorrex.com.pl

KARTA MONTA¯OWA - GWARANCYJNA
Informacja o nabywcy Informacja o sprzedawcy

Piecz¹tka firmowa

Telefon:

NIP:

e-mail:

Pojazd, marka, typ Rok  produkcji  pojazdu

Nr. podwozia /rejestracyjny / pojazdu Przebieg pojazdu / km / na dzieñ monta¿u

Data monta¿u systemu Symbol zamontowanego zestawu pneumatycznego

Nazwa Firmy/ Imiê i Nazwisko

Adres:

NIP:

Telefon:

e-mail:

Informacja o pojeŸdzie
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Potwierdzam odbiór instrukcji obs³ugi

Data i czytelny podpis

.............................

GWARANCJA NA RESORY PNEUMATYCZNE I AKCESORIA FIRMY DRIVERITE

Produkty firmy Driver-Rite, zainstalowane i u¿ywane, we w³aœciwy sposób wg zaleceñ firmy Drive-Rite
w normalnych warunkach rekreacyjnych lub komercyjnych, od momentu zakupu objête s¹ 24 miesiêczn¹ gwarancj¹
szczegó³owy opis gwarancji jest za³¹cznikiem do niniejszej instrukcji obs³ugi.



Sprawdzaj przewody powietrzne i resory pneumatyczne czy nie zosta³y zniszczone na skutek wystawienia na
dzia³anie gor¹ca z uk³adu wydechowego. Je¿eli odleg³oœæ pomiêdzy któr¹kolwiek czêœci¹ systemu resoru
pneumatycznego a uk³adem wydechowym  jest mniejsza ni¿ 15 cm nale¿y zastosowaæ os³onê
przeciwtermiczn¹
Nigdy nie przeci¹¿aj swojego pojazdu . Maksymalny ciê¿ar brutto pojazdu zalecany przez Producenta jest
wyspecyfikowany na tabliczce na podwoziu. Powinieneœ zwa¿yæ swój pojazd gdy jest w pe³ni za³adowany i
wypoziomowany na wadze dla ciê¿arówek aby oceniæ czy nie przekraczasz maksymalnej wagi brutto
okreœlonej przez Producenta .

Nigdy nie próbuj usuwaæ ¿adnego ze sk³adników zestawu resorów pneumatycznych gdy s¹ one napompowane
Gdy resor pneumatyczny zawiód³ w czasie jazdy kieruj swoim pojazdem przy ograniczonych prêdkoœciach .
Wysoka prêdkoœæ na nierównej drodze spowoduje mocne dobijanie resoru pneumatycznego i mo¿e
spowodowaæ uszkodzenie innych czêœci sk³adowych pojazdu
Nigdy nie próbuj jechaæ pojazdem w sytuacji gdy jest on nie wypoziomowany Nieudana próba wypoziomowania
mocno obci¹¿onego pojazdu mo¿e doprowadziæ do nadmiernego przechy³u pojazdu  i uszkodzeñ Je¿eli istnieje
problem z Twoim zestawem resorów pneumatycznych , którego nie mo¿na zidentyfikowaæ wyœlij email
do lub skontaktuj siê z nami pod numerem tel/fax  (022)722 14 37 Nigdy nie przecinaj ,
nie spawaj ani nie modyfikuj dodatkowych resorów pneumatycznych ani ich obejm
Nie u¿ywaj aerozolowych œrodków do naprawy opon do dodatkowych resorów pneumatycznych.Je¿eli istnieje
dziura w resorze pneumatycznym to musi on zostaæ wymieniony Nie u¿ywaj ¿adnego rodzaju ³atek do opon do
dodatkowych resorów pneumatycznych.

Nigdy nie nape³niaj pomocniczych resorów pneumatycznych powy¿ej 6,5 atm.

biuro@resorrex.com.pl

Utrzymuj minimalne
ciœnienie w resorach pneumatycznych w granicach 1 atm

Konserwacja
Poni¿sze uwagi pomog¹ uzyskaæ maksymaln¹ ¿ywotnoœæ Twoich pomocniczych resorów pneumatycznych
Uwa¿a siê za rzecz normaln¹ w przypadku resorów pneumatycznych , ¿e trac¹ one trochê ciœnienie powietrza
po pewnym czasie. Normalna utrata ciœnienia nie powinna przekraczaæ wartoœci 0,3 atm / tydzieñ w sytuacji
gdy resory pneumatyczne s¹ napompowane do 3,5 atm. Je¿eli spadek ciœnienia jest wiêkszy ni¿ powiedziano
powy¿ej w uk³adzie mo¿e byæ nieszczelnoœæ. Za ka¿dym razem gdy sprawdzasz  ciœnienie w swoich resorach
pneumatycznych tracisz 0,3 atm . Ciœnienie powinno byæ sprawdzane w regularnych odstêpach czasu . Nale¿y
ustaliæ taki przedzia³ czasu do kontrolowania resorów pneumatycznych przy pierwszym pompowaniu ich do
¿¹danego przez Ciebie ciœnienia . SprawdŸ ciœnienie po tygodniu . Je¿eli nie ma utraty ciœnienia , sprawdŸ je po
kolejnych dwóch tygodniach Ponownie, je¿eli nie ma utraty ciœnienia , skontroluj je po kolejnych trzech
tygodniach . Kontynuuj wyd³u¿anie odcinka czasu a¿ do wykrycia spadku ciœnienia . Czas jaki jest potrzebny do
utracenia ciœnienia zadecyduje o tym jak czêsto powinieneœ sprawdzaæ ciœnienie w Twoich resorach
pneumatycznych
Zaleca siê aby ciœnienie powietrza by³o sprawdzane wed³ug nastêpuj¹cych wskazówek. Po czasie gdy pojazd
by³ odstawiony na d³u¿ej
W regularnych odstêpach czasu w czasie ci¹g³ej pracy pojazdu ( patrz wy¿ej )
Je¿eli resory s¹ u¿ywane do poziomowania samochodu campingowego na nierównym pod³o¿u upewnij siê
przed ruszeniem , ze pojazd powróci³ do wysokoœci jazdy
Obejmy u¿ywane do mocowania resorów pneumatycznych do pojazdu powinny byæ okresowo kontrolowane
pod k¹tem czy nie s¹ zniszczone i czy nie ma obluzowanych elementów mocuj¹cych . Upewnij siê , ¿e przewód
powietrzny jest zabezpieczony przed ostrymi krawêdziami i odsuniêty od uk³adu wydechowego . Obejmy i
przewody powietrzne powinny byæ sprawdzane co 6 miesiêcy . Upewnij siê , ¿e gwintowane ³¹czniki s¹
dokrêcone .
Nagromadzony  na resorach pneumatycznych i obejmach  piasek, ¿wir i inny kurz drogowy powinien byæ
sp³ukiwany przy u¿yciu wê¿y ogrodowych za ka¿dym razem gdy pojazd jest myty .

je¿eli jest  potrzeba podniesienia pojazdu za ramê najpierw wypuœæ powietrze z resorów
pneumatycznych .To umo¿liwi maksymalne wyd³u¿enie resorów pneumatycznych bez ich uszkodzenia
Opró¿nione z powietrza resory pneumatyczne s¹ w stanie przenieœæ obci¹¿enie ciê¿arem osi gdy pojazd jest
uniesiony za ramê . Po tym jak prace serwisowe przy pojeŸdzie zakoñczy³y siê ustaw pojazd na ziemi i nape³nij
ponownie resory pneumatyczne do ¿¹danego ciœnienia .

UWAGA :

œrednicê zewnêtrzn¹ t³oka jeœli idzie o narastanie warstwy materia³ów obcych ( w resorze
pneumatycznym  typu z tulej¹ odwrotn¹ t³ok jest doln¹ czêœci¹ sk³adow¹ resoru pneumatycznego )
Powinna byæ utrzymywana prawid³owa wysokoœæ jazdy. Wszystkie pojazdy z zawieszeniem pneumatycznym maj¹
okreœlon¹ wysokoœæ jazdy ustalon¹ przez producenta. Ta wysokoœæ, któr¹ znaleŸæ mo¿na w Twojej instrukcji
obs³ugi powinna byæ utrzymywana .Ten wymiar mo¿e byæ sprawdzany przy pustym i
Zawory poziomuj¹ce ( lub zawory kontroli wysokoœci ) graj¹ du¿¹ rolê w zapewnieniu,

, ze posiadasz w³aœciwe amortyzatory i sprawdŸ pod k¹tem wycieków oleju hydraulicznego
zu¿ycia lub zniszczenia ³¹czników koñcowych. Jeœli wykryjesz , ¿e amortyzator jest zniszczony wymieñ go
natychmiast . Amortyzator normalnie ogranicza odbój resoru pneumatycznego i zabezpiecza go przed zbyt du¿ym
wyd³u¿eniem. SprawdŸ dokrêcenie wszystkich elementów mocuj¹cych ( nakrêtek i œrub ). Je¿eli oka¿¹ siê luŸne
doci¹gnij je do momentu wykazanego w specyfikacji Nie dokrêcaj mocniej ni¿ wymagane .

SprawdŸ

Upewnij siê

za³adowanym pojeŸdzie .
¿e ca³y uk³ad resorów

pneumatycznych pracuje w  wymagany sposób .Wyczyœæ , skontroluj i wymieñ w razie potrzeby .

Specyfikacja momentów i jednostki ciœnienia
U¿ywaj¹c klucza dynamometrycznego doci¹gnij dokrêcane gwintowane elementy mocuj¹ce stosuj¹c momenty
wed³ug tej specyfikacji
Elementy mocuj¹ce u¿ywane na ko³kach i œlepych otworach w resorach pneumatycznych   13 - 20 Nm
Nakrêtki szeœciok¹tne zainstalowane na nak³adkach na  osi    13 - 20 Nm
Nakrêtki szeœciok¹tne zainstalowane na œrubach z ³bem szeœciok¹tnym        35 - 42 Nm
Nakrêtki szeœciok¹tne zainstalowane na obejmach - œrubach U-kszta³tnych   20 - 27 Nm
Œruby z ³bem szeœciok¹tnym mocuj¹ce resor pneumatyczny 110/70 lub 140/95 do dolnej obudowy   13 - 16 Nm

Jednostki ciœnienia - 0,7 atm = 10PSI       / PSI   -   funt/cal
1atm = 1 bar
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Czyszczenie

czyszczenie przy u¿yciu nastêpuj¹cych œrodków : woda z myd³em , alkohol metylowy , alkohol etylowy , alkohol
izopropylowy

:
czyszczenie przy u¿yciu nastêpuj¹cych œrodków : wszystkie rozpuszczalniki organiczne , otwarty p³omieñ ,
œrodki œcieralne, czyszczenie przy pomocy pary pod ciœnieniem Ca³y proces kontroli opisany na tej stronie
mo¿e byæ wykonany w ci¹gu paru minut .

Zaakceptowane:

Nie akceptowane

Pytania dotycz¹ce gwarancji

Usterka spowodowana
przez przedziurawienie lub  przetarcie  resoru pneumatycznego nie jest objêta gwarancj¹  materia³ow¹ i
za

Czy gwarancja obejmuje nieszczelny resor pneumatyczny ?
Nieszczelnoœæ dodatkowego resoru pneumatycznego niekoniecznie wskazuje na to, ¿e resor pneumatyczny
jest wadliwy. Skontroluj resor szukaj¹c wyraŸnych przebiæ lub miejsc przetartych.

Zestaw resoru pneumatycznego , który nie zosta³ zamontowany wed³ug opublikowanej instrukcji
monta¿u nie bêdzie objêty gwarancj¹ . Gwarancj¹ bêdzie rozpatrywana jedynie w przypadku gdy zestaw
wymieniony w naszej opublikowanej instrukcji dotycz¹cej zastosowania poszczególnych typów resorów , jest
zamontowany na w³aœciwym pojeŸdzie.

wykonanie.

Lista konserwuj¹cych czynnoœci ochronnych

Nigdy

SprawdŸ

SprawdŸ

Poni¿ej wymienione s¹ czêœci które mog¹ byæ sprawdzane w momencie gdy pojazd podlega przegl¹dowi
okresowemu:

nie podejmuj serwisowania zawieszenia pneumatycznego przy nape³nionych resorach pneumatycznych
Kontroluj œrednicê zewnêtrzn¹ resoru pneumatycznego .Szukaj œladów nieregularnego zu¿ycia lub spêkañ na
skutek ciep³a

przewody powietrza aby upewniæ siê, ¿e nie ma kontaktu pomiêdzy przewodami powietrznymi a
œrednic¹ zewnêtrzn¹ resoru pneumatycznego. Przewody powietrzne mog¹ bardzo szybko wytrzeæ dziurê w
resorze pneumatycznym

czy jest wystarczaj¹ca szczelina wokó³ ca³ego obwodu resoru pneumatycznego przy jego
maksymalnej œrednicy

Co powinienem zrobiæ je¿eli powsta³o uszkodzenie systemu podczas eksploatacji objête gwarancj¹ lub
element systemu uleg³ uszkodzeniu podczas monta¿u ?
Porozum siê z dystrybutorem, od którego zakupi³eœ Twój zestaw resorów pneumatycznych aby skierowaæ do
niego reklamacjê .  Reklamacja winna byæ z³o¿ona  wraz czytelnym  zdjêciem systemu

Nastêpnie nale¿y zdemontowaæ system i do czasu
Mo¿e wyst¹piæ koniecznoœæ przes³ania uszkodzonego elementu lub ca³ego zestawu do dystrybutora w celu
dokonania oglêdzin uszkodzeñ.
Je¿eli dystrybutor stwierdzi , ¿e Twoje roszczenie jest dyskusyjne, mo¿e siê zdarzyæ , ¿e bêdziesz musia³
zakupiæ now¹ czêœæ zamienn¹.  W ci¹gu 21 dni roboczych reklamacja zostanie rozpatrzona przez Driverite .
Je¿eli zapadnie decyzja, ¿e Twoja reklamacja jest rozpatrzona jako  zasadna,  nast¹pi zwrot kosztu zakupu.
Nie montuj ¿adnych elementów do systemu poza dostarczonymi w zestawie  Driverite
Przed zamontowaniem nowego systemu upewnij siê, czy inne elementy pojazdu   nie mia³y wp³ywu na
uszkodzenia zestawu pneumatycznego

zamontowanym na
pojeŸdzie oraz uszkodzonego elementu.

otrzymania nowej czêœci nie montowaæ na samochodzie.


