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Fiig. 1: Monterin
ngshjelp med
transporthåndta
ak cDISK
Blitz Rotary art.nr. 3745410

Fig. 2: Adapt er for DMS
0
Blitz Rotary a rt.nr. 3745430

Fig. 3: Monnteringshjelp trykkplate
t
Blitz Rotaryy art.nr. 10175
58

Tunge
T
deler. Klemminger og fraktu
urer er mulig
g. Bruk perssonlig verneutstyr og m
monteringshjelp.





Rengjør friksjonsflattene til det dobbelte
d
maassesvinghjulet (DMS) med en kluut vætet med løsemidde
el
(bremserens). Ikke bruk
b
rengjøringsspray!
DMS må
å ikke settess ned med kraft
k
eller sliippes ned. Ellers
E
kan den nøyaktig
g slipte feste
eflensen ta
skade.
Bruk nye
e festeskruer som er forreskrevet avv kjøretøypro
odusenten og
o trekk fasst med foresskrevet
tiltrekkingsmoment.. Følg anvisn
ningene fra kjøretøypro
odusenten.

Sp
pesialverktøyyet (fig.1, 2, 3) holder tunge
t
trykkp
plater, sving
ghjul og dob
bbelte masssesvinghjul (DMS) for
nyttekjøretøy ffast på en kran
k
(fig. 1) eller på en løfter for grruve eller gir (fig. 2, 3). Trykkplaterr med
etallhus, stø
øpehus og fo
orskjellig hu
ullkretsdiam
meter kan fesstes på mon
nteringshjelp
p (fig. 3).
me
Mo
ontering på kjøretøyet kan
k gjennom
mføres av e n enkelt person:
1. Fest sving
ghjulet eller DMS med adapteren
a
(ffig. 1) på monteringshj
m
jelpen.
2. Hellingsvin
0°) til kompo
onentene m
må stilles inn
n aksialt og radialt med monteringsshjelpen slikk
nkelen (±10
at de kan monteres nøyaktig
n
på stedet.
Mo
onteringshje
elpen cDisk (fig. 1, 2, 3)
3 og passen
nde adaptere er godkje
ent av mang
ge
monteringshjelpen finn
nyttekjøretøyp
produsenterr. Mer inform
masjon om m
ner du her: w
www.blitzro
otary.com
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