Υπηρεσία Πληροφοριών
Συμπλέκτες οχημάτων επαγγελματικής
χρήσης - Ειδικά εργαλεία Βοήθημα
τοποθέτησης

Εικ. 1: Βοήθημα τοποθέτησης με
βραχίονα μεταφοράς cDISK Blitz Rotary αριθμ. προϊόντος 3745410

Εικ. 2: Αντάπτορας για σφόνδυλο
διπλής μάζας
Blitz Rotary αριθμ. προϊόντος 3745430

Εικ. 3: Βοήθημα τοποθέτησης Πλάκα
πίεσης
Blitz Rotary αριθμ. προϊόντος 101758

Βαριά εξαρτήματα. Δεν αποκλείονται θλάσεις και κατάγματα. Να χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής
προστασίας και βοήθημα τοποθέτησης.





Να καθαρίζετε την επιφάνεια τριβής του σφόνδυλου διπλής μάζας με ένα πανί νωπό με λίγο
διαλύτη (καθαριστικό φρένων). Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικό σπρέί!
Μην ακουμπάτε το σφόνδυλο διπλής μάζας απότομα σε σκληρή επιφάνεια. Διαφορετικά μπορεί να
υποστεί βλάβη η φλάντζα στερέωσης που έχει τροχιστεί για προσαρμογή ακριβείας.
Για την τοποθέτηση να χρησιμοποιείτε καινούργιες, από τον κατασκευαστή του οχήματος
προδιαγεγραμμένες βίδες στερέωσης τις οποίες να βιδώνετε με την προδιαγεγραμμένη ροπή.
Προσέξτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος.

Το ειδικό εργαλείο (εικ.1, 2, 3) κρατάει βαριές πλάκες πίεσης, σφόνδυλους και σφόνδυλους διπλής μάζας
για οχήματα επαγγελματικής χρήσης σε ένα γερανό (εικ. 1) ή σε ανυψωτικό συνεργείου ή ανυψωτήρα
μηχανημάτων (εικ. 2, 3). Οι πλάκες πίεσης με περίβλημα από λαμαρίνα, από χυτοσίδηρο και με
διαφορετικές διαμέτρους οπών μπορούν να στερεωθούν σε βοηθήματα τοποθέτησης (εικ. 3).
Η τοποθέτηση στο όχημα μπορεί να γίνει από ένα άτομο χωρίς βοήθεια τρίτου:
1. Στερεώστε το στρόβιλο ή τον σφόνδυλο διπλής μάζας με τον αντάπτορα (εικ. 1) στο βοήθημα
τοποθέτησης.
2. Ρυθμίστε τα εξαρτήματα με το βοήθημα τοποθέτησης, αξονικά, ακτινωτά και σε γωνία (±10°) έτσι
ώστε να προσαρμόζονται με απόλυτη ακρίβεια.
H cDisk βοήθημα τοποθέτησης (εικ. 1, 2, 3) και οι αντάπτορες που ταιριάζουν έχουν εγκριθεί από
πολλούς κατασκευαστές οχημάτων επαγγελματικής χρήσης. Περισσότερες πληροορίες για το βοήθημα
τοποθέτησης θα βρείτε εδώ: www.blitzrotary.com
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