Informaţii de service
Ambreiaje pentru autovehicule utilitare
Sculă specială, mijloc auxiliar de montaj

Fig. 1: Mijloc auxiliar de montaj cu
cadru de transport, cDISK Blitz Rotary,
cod articol 3745410

Fig. 2: Adaptor pentru volant cu masă
dublă
Blitz Rotary, cod articol 3745430

Fig. 3: Mijloc auxiliar de montaj pentru
placa de presiune,
Blitz Rotary, cod articol 101758

Piese grele. Sunt posibile leziunile prin strivire cât şi prin fracturare. Purtaţi echipamente de protecţie
individuală şi folosiţi mijloace auxiliare de montaj.





Suprafeţele de fricţiune ale volantului cu masă dublă trebuie curăţate cu o cârpă îmbibată cu diluant (lichid de curăţat ambreiaj). Nu folosiţi spray de curăţat!
Nu loviţi volantul cu masă dublă de alte obiecte şi nu-l lăsaţi să cadă. În caz contrar flanşa de fixare rectificată pentru un ajustaj de precizie se poate deteriora.
Pentru montaj folosiţi şuruburi de fixare noi, conforme cu specificaţiile producătorului autovehiculului şi strângeţi-le cu cuplul de strângere specificat. Respectaţi specificaţiile producătorului autovehiculului.

Scula specială (Fig. 1, 2, 3) ţine plăcile de presiune, volanţii şi volanţii cu masă dublă grele ale autovehiculelor utilitare pe macara (Fig. 1) sau pe un cric de canal sau cric cutie de viteze (Fig. 2, 3). Pe mijlocul
auxiliar de montaj (Fig. 3) se pot fixa plăci de presiune cu carcasă din tablă, cu carcasă din fontă, cu
diferite diametre ale cercului de găuri.
Montajul pe autovehicul poate fi efectuat de o singură persoană:
1. Volantul sau volantul cu masă dublă se fixează cu adaptorul (Fig. 1) pe mijlocul auxiliar de montaj.
2. Componentele se reglează axial, radial şi în înclinare (±10°) cu ajutorul mijlocului auxiliar de montaj
în aşa fel ca să fie posibil un montaj precis.
Mijlocul auxiliar de montaj cDisk (Fig. 1, 2, 3) şi adaptoarele aferente sunt aprobate de mulţi producători
de autovehicule utilitare. Mai multe amănunte despre mijlocul auxiliar de montaj veţi găsi la adresa:
www.blitzrotary.com
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