
HIBAKERESŐ - FÉKBETÉTEK ÉS FÉKTÁRCSÁK
MEGJELENÉS  A tárcsa felülete karcos.

CAUSE  Túl kemény súrlódóanyagot tartalmazó fékbetétet 
szereltek a tárcsára, vagy pedig új betétet szereltek 
a nagyon kopott tárcsára.

HATÁS  Csökken a fékteljesítmény, és fékezés során az 
érintett tengelyen kiegyensúlyozatlanság léphet fel.

ELHÁRÍTÁS  • Cserélje ki a fékbetéteket. 
 •   Ellenőrizze a tárcsa állapotát és minimális 

vastagságát. Ha szükséges, cserélje ki a tárcsát. 
 •  Ellenőrizze a használt cserealkatrészek 

minőségét.

MEGJELENÉS  Kék csíkok látszanak a tárcsán, amelyek a 
túlmelegedés miatt fellépő fi zikai változás jelei.

CAUSE  Intenzíven, egyszerre hosszú ideig használták a 
fékeket, vagy nem megfelelően fékeztek lejtmenetben.

HATÁS  Túlmelegednek a féktárcsák, ami miatt érintkezési 
felületükön repedések és alakváltozások keletkezhetnek.

ELHÁRÍTÁS  •  Kötelező módon ki kell cserélni a féktárcsákat és 
-betéteket.  

 •  A csere után az új alkatrészek megfelelő 
bejáratása érdekében az első 250 km során kerülni 
kell az erős fékezést.

MEGJELENÉS  A tárcsa felületén első- és másodfokú repedések 
látszanak.

CAUSE  Túl intenzíven használták a fékeket az út 
sajátosságai vagy a jármű terhelése miatt.

HATÁS  A tárcsa váratlanul eltörhet, különösen ha 
másodfokú repedés van rajta.

ELHÁRÍTÁS  •  Kötelező módon ki kell cserélni a féktárcsákat és 
-betéteket, különösen ha másodfokú repedés van 
a tárcsán, amely a tárcsa külső peremétől a belső 
felé halad.  

 •  Ellenőrizni kell a féknyergeket.

MEGJELENÉS  A betét súrlódóanyaga beszennyeződött.

CAUSE  Egy olajszármazék vagy oldószer beszennyezte a 
betétet.

HATÁS  Csökken a fékteljesítmény, és fékezés során 
kiegyensúlyozatlanság léphet fel.

ELHÁRÍTÁS  •  Cserélje ki a fékbetéteket. 
 •  Ellenőrizze a tengely féktárcsáit.
 •  Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e folyadék a 

kerékagyból vagy valamelyik közeli alkatrészből.  

MEGJELENÉS  A betét súrlódóanyaga kifényesedett.

CAUSE  Nagyon alacsony terhelés érte a fékeket, például 
alacsony sebességen vagy nyomással fékeztek.

HATÁS  Csökken a fékteljesítmény, és fékezés során 
jellemző zaj (csikorgás) hallatszik.

ELHÁRÍTÁS  •  Ha a a kifényesedett terület kicsi, próbálja 
felújítani a felületet közepes vagy kemény 
fékezéssel.  

 •  Ha ez nem eredményes, cserélje ki a betéteket.
 •  Ellenőrizze a tárcsa állapotát és minimális 

vastagságát.  

MEGJELENÉS  Levált a súrlódóanyag.

CAUSE  Nagyon nagy terhelést vagy erős fékezést fejtettek 
ki nem megfelelő alkatrészek használata mellett.

HATÁS  Csökken a fékteljesítmény, és fékezés során 
jellemző zaj (csikorgás) hallatszik.

ELHÁRÍTÁS  •  Cserélje ki a fékbetéteket.  
 •  Ellenőrizze a tárcsa állapotát és minimális 

vastagságát.
 •  Annak ellenére, hogy a betéten van kopásjelző, 

minden rendszeres szervizeléskor és/vagy 
hathavonta ellenőrizni kell a betétek állapotát.  

MEGJELENÉS  A fékbetétek egyenetlenül koptak.

CAUSE  Beragadt az egyik féknyereg, vagy nem tér vissza 
nyugalmi helyzetébe.

HATÁS  Csökken a fékteljesítmény, és fékezés során az 
érintett tengelyen kiegyensúlyozatlanság léphet fel.

ELHÁRÍTÁS  •  Cserélje ki a fékbetéteket.  
 •  Ellenőrizni kell a féknyergeket.  

MEGJELENÉS  A súrlódóanyagban fémdarabkák látszanak.

CAUSE  Nedves körülmények között nagy hő keletkezett a 
fékpofán és a tárcsán.

HATÁS  Az érintett féktárcsa kopik, és fékezés során fémes 
súrlódó hang hallatszik.

ELHÁRÍTÁS  •  Cserélje ki a fékbetéteket. 
 •  Ellenőrizze a tárcsa állapotát és minimális 

vastagságát.
 •  Ha szükséges, cserélje ki a tengely mindkét 

tárcsáját.

MEGJELENÉS  A sérült fékbetétben fémdarabkák látszanak.

CAUSE  Nagyon nagy terhelés vagy súrlódási hőmérséklet 
lépett fel.

HATÁS  Lehet, hogy levált a súrlódóanyag, ami miatt 
csökken a fékteljesítmény.

ELHÁRÍTÁS  •  Cserélje ki a fékbetéteket. 
 •  Ellenőrizze a féknyereg megfelelő működését.
 •  Ellenőrizze a tárcsa állapotát és minimális 

vastagságát.
 •  Ha szükséges, cserélje ki a tengely mindkét 

tárcsáját.

MEGJELENÉS  Nagyon elkoptak a féktárcsák és -betétek.

CAUSE  Lehet, hogy a súrlódóanyag homokkal, sárral vagy 
földdel szennyeződött, vagy pedig a féknyereg nem 
tér vissza a helyére.

HATÁS  Egy vagy több fékbetét egyenetlenül kopik, ezért 
a betét és tárcsa károsodhat, ha a betéten nincs 
kopásjelző.

ELHÁRÍTÁS  •  Cserélje ki a fékbetéteket. 
 •  Ellenőrizze a tárcsa állapotát és minimális 

vastagságát.
 •  Ha szükséges, cserélje ki a tengely mindkét 

tárcsáját.

MEGJELENÉS  Az ugyanazon a tengelyen lévő betétek 
egyenetlenül koptak.

CAUSE  A tengelyen lévő féknyergek valamelyike nem tér 
vissza a helyére.

HATÁS  Amennyiben az érintett tengely hajtott, ez a hiba a 
jármű instabilitását okozhatja, amikor kiengedik a féket.

ELHÁRÍTÁS  •  Cserélje ki a fékbetéteket. 
 •  Ellenőrizze a féknyereg megfelelő működését. 
 •  Ellenőrizze a tárcsa állapotát és minimális 

vastagságát.
 •  Ha szükséges, cserélje ki a tengely mindkét 

tárcsáját.

MEGJELENÉS  A súrlódóanyag szélei sérültek (letöredeztek).

CAUSE  Beragadt a fékbetét a féknyeregbe. A használt 
alkatrészek nem a megfelelő méretűek, vagy nem 
felelnek meg az előírásoknak.

HATÁS  A fékbetét túl hamar elhasználódik, a tárcsa 
egyenetlenül kopik.

ELHÁRÍTÁS  •  Cserélje ki a fékbetéteket. 
 •  Ellenőrizze a féknyereg megfelelő működését.
 •  Ellenőrizze a tárcsa állapotát és minimális 

vastagságát.
 •  Ha szükséges, cserélje ki a tengely mindkét 

tárcsáját.

Elsőfokú
repedés

Másodfokú 
repedés

A fékek rendszeres ellenőrzése elengedhetetlen a biztonságos közlekedés érdekében. Mindenképpen javasolt, amennyiben a féktárcsák cseréje szükségessé vált a félkbetétek cseréje is. A cserét a tengely minkét végén meg kell ejteni! A Ferodo a                                          regisztrált márkaneve
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