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Instrukcja monta u po czenia MS
Niezb dne narz dzia:
- k townik
- listwa do równania brzegów ta my
- nó do ci cia ta my
- kreda do znakowania
- wkr tarka akumulatorowa z ustawialnym momentem obrotowym 32 Nm
- wkr tak Bit PZ 2
- mikrometr do pomiaru grubo ci ta my

Przebieg:
1.)

Przeci ta m pod k tem prostym.
Dobra wkr ty do grubo ci ta my,
sprawdzaj c je w tabeli doboru
odpowiedniego cznika.

2.)

cznik przez
Zamkn
doci ni cie lub dobicie
M otkiem jego elementów
na grubo ta my.

3.)

Wybra 1 z 2 sposobów monta u:
- Szybki monta : nie odwraca ta my
( czy wkr tami na stronie no nej)
- Monta wodoszczelny: ta m odwróci
(jak pokazuje przyk ad, g ówki wkr tów od
strony bie nej)

cznik przez ko cówk ta my. Przykr ci
Dobi
cznik najpierw po rodku, nast pnie po czy
rubami czniki z prawego i lewego kra ca.
Wkr ca ruby pionowo wkr tark , silnie dociskaj c.
Na pocz tek wkr ci tak, aby ko ce wkr tów by y
widoczne po drugiej stronie czenia. Po wkr ceniu
wszystkich wkr tów, mo na dokr ci zwi kszaj c
tarki. Prawid owe czenie
stopie
nast puje wtedy, kiedy przeciwleg a strona cznika
zostanie wci ni ta w ta m .

Biura Handlowe:
ul. Sprzêtowa 3c, 10-467 Olsztyn
tel. (089) 513 20 30
tel./fax: (089) 513 20 31
ul. Po³czyñska 67, 75-816 Koszalin
tel. (094) 347 71 17
tel./fax: (094) 346 00 76

Instrukcja monta u po czenia MS

Przebieg / ci g dalszy:
4.)

cznika
Drug stron
przymocowa przy drugiej
ko cówce ta my, zwracaj c przy
tym uwag , aby obydwie ko cówki
by y idealnie równoleg e.

5.)

Wkr ci wkr ty zgodnie z opisem
w pkt. 3.)
Przy szybkim monta u zamkni ty
cznik z dr kiem mo e by
wkr cany równocze nie w obydwie
ko cówki ta my.

6.)

Sfazowa no em wystaj ce
kraw dzie ta my Tylko z jednej
strony.
Nast pnie po czy dr kiem
(link ) obydwie ko cówki
po czenia.

GOTOWE !!!

Kierunek
ruchu ta my

