Informações de serviço
Embreagens para veículos comerciais Ferramenta especial de auxílio para montagem

Ilustração 1: Auxílio para montagem
com pega de transporte cDISK
Blitz Rotary N.º art. 3745410

Ilustração 2: Adaptador para VDM
Blitz Rotary N.º art. 3745430

Ilustração 3: Auxílio para montagem do
prato da embreagem
Blitz Rotary N.º art. 101758

Peças pesadas. Possibilidade de esmagamentos e fraturas. Usar equipamento de proteção individual e
o auxílio para montagem.





Limpar a superfície de atrito do volante de duas massas (VDM) com uma toalha impregnada em
solvente (limpador de freios). Não usar spray de limpeza!
O VDM não deve ser colocado bruscamente nem deixado cair. Caso contrário, o flange de fixação
rectificado de forma precisa pode ser danificado.
Para a montagem, utilizar apenas parafusos de fixação novos prescritos pelo fabricante do veículo e
apertar com o torque de aperto prescrito. Observar as indicações do fabricante do veículo.

A ferramenta especial (ilustração 1, 2, 3) fixa placas de embreagem pesadas, volantes e volantes de duas
massas (VDM) para veículos comerciais num guindaste (ilustração 1), num mecanismo elevador de
minas ou elevador de câmbios (ilustração 2, 3). Placas de embreagem com cárter em chapa, cárter de
ferro de fundição e diferentes diâmetros de furo podem ser fixadas nos auxílios para montagem
(ilustração 3).
A montagem no veículo pode ser executada por somente uma pessoa:
1. Fixar o volante ou o volante de duas massas com o adaptador (ilustração 1) no auxílio para
montagem.
2. Ajustar axialmente, radialmente e no ângulo de inclinação (±10°) os componentes com o auxílio para
montagem, de maneira que possam ser montados de forma precisa.
O auxílio para montagem cDisk (ilustração 1, 2, 3) e os adaptadores adequados foram liberados por
fabricantes de veículos comerciais. Você encontrará outras informações sobre o auxílio para montagem
aqui: www.blitzrotary.com
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