Serv
vice infformatiion
Koblinger til nyttek
køretøjer
Spec
cialværk
ktøj mon
nterings
shjælp

Fiig. 1: Monterin
ngshjælp med
transportbøjle ccDISK
Blitz Rotary Art..-nr. 3745410

Fig. 2: Adapt er til tomassessvinghjul
Art.-nr. 374543
30
Blitz Rotary A

Fig. 3: Monnteringshjælp trykplade
Blitz Rotaryy Art.nr. 10175
58

Tunge
T
dele. Der er risiko for klemning og knog
glebrud. Bru
ug personlig
gt beskyttelssesværn og
monteringsh
m
hjælp.





Rens tom
massesvingh
hjulets friktionsflade meed en klud, som er dyp
ppet i opløsnningsmiddel
(bremserensemidde
el). Brug ikke rensespraay!
Sæt ikke
e tomassesvvinghjulet hå
årdt ned og tab det ikke. Ellers kan
n fastgørelseesflangen, som
s
er
tilslebet nøjagtigt, blive
b
beskad
diget.
Til monte
ering bruge
es nye fastgø
ørelsesskrueer, som er godkendt
g
af bilfabrikantten. Tilspæn
nd dem med
det foresskrevne tilsp
pændingsmoment. Følg
g producenttens anvisninger.

Sp
pecialværktø
øjet (fig.1, 2,
2 3) holder tunge trykp
plader, sving
ghjul og tom
massesvinghhjul til nyttek
køretøjer i en
kra
an (fig. 1) eller på enten en grubelift eller gea rlift (fig. 2, 3). Trykplad
der med blikkkabinet, stø
øbt kabinet
og
g forskellige hulkredsdia
ametre kan fastgøres ti l montering
gshjælpen (ffig. 3).
Mo
onteringen på bilen kan
n udføres aff én person::
1. Svinghjule
et eller toma
assesvinghju
ulet fastgørees med ada
apteren (fig. 1) på montteringshjælpen.
2. Komponen
nterne indsttilles med monteringsh
m
hjælpen aksialt, radialt og
o i hældninngsvinkel (±
±10°) sålede
es,
at de nøjagtigt kan monteres.
m
Mo
onteringshjæ
ælpen cDiskk (fig. 1, 2, 3) og de paassende ada
aptere er go
odkendt af m
mange
nyttekøretøjsp
producenterr. Du kan få flere inform
mationer om
m monteringshjælpen heer: www.blitzrotary.com
m
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