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Obr.
O 1: Montážny prípravok s nosným
sttrmeňom cDIS
SK
Blitz Rotary objj. č. 3745410

Obr. 2: Adap
ptér pre dvojhm
motový zotrvačník
Blitz Rotary o
obj. č. 374543
30

Obr. 3: Moontážny prípav
vok pre prítlačný kotúčč
Blitz Rotaryy obj. č. 10175
58

Ťažké
Ť
dielce
e. Pri páde nebezpečenstvo poml iaždenín a zlomenín. Je
J nutné pooužívať osob
bné ochranné
vybavenie
v
a montážne prípravky.





Treciu plochu dvojh
hmotového zotrvačníka
z
a čistiť hand
dričkou navlhčenou rozzpúšťadlom (čistiaci
prostried
dok na brzdy). Nepoužívať čistiacii sprej!
Dvojhmo
otový zotrva
ačník nesmie byť nasa
adený natvrd
do ani nesm
mie spadnúťť. Mohlo by dôjsť k
poškode
eniu upevňo
ovacej príruby, ktorá je brúsená prresne na roz
zmer.
Na monttáž je nutné
é používať nové
n
upevň ovacie skru
utky predpís
sané výrobccom vozidla
a a dotiahnu
uť
ich predpísaným uťťahovacím momentom.
m
. Dodržujte údaje výrob
bcu vozidla .

Po
omocou špe
eciálneho prrípravku (ob
br.1, 2, 3) je
e možné upevniť ťažké
é prítlačné kkotúče, zotrv
vačníky a
dv
vojhmotové zotrvačníkyy pre úžitkov
vé vozidlá n
na žeriav (o
obr. 1) alebo
o na zdvíha cie zariadenie v montáž
žnej jame (o
obr. 2, 3). Na
N tento montážny príp
pravok je mo
ožné upevn
niť prítlačné kotúče s te
elesom z
oc
ceľového ple
echu alebo odliatku s rô
ôznymi rozsstupovými priemermi
p
upevňovacíc
u
ch otvorov (obr.
(
3).
Mo
ontáž na vo
ozidlo môže vykonať jedna osoba::
1. Zotrvačníkk alebo dvo
ojhmotový zotrvačník u pevniť pom
mocou adapttéru (obr. 1)) na montáž
žny prípravok.
2. Jednotlivé
é dielce nasstaviť pomocou montážžneho prípra
avku axiálne, radiálne a v uhle sk
klonu (±10°)
tak, aby b
bola dosiahn
nutá presná
á montáž.
Mo
ontážne príp
pravky cDissk (obr. 1, 2,
2 3) a vhodn
né adaptérry sú odsúhlasené mnoohými výrob
bcami úžitkových vozidiel. Ďalšie in
nformácie o montážnycch prípravko
och nájdete
e na: www.bblitzrotary.co
om
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