SERVICE INFO – FAG 0022

Инструкции за монтаж за FAG 201050
Разширено съдържание на опаковката
Модел:
Mercedes-Benz

 ctros MP2/MP3, Atego/
A
Atego 2, Axor 2

Артикулни номер: 201050

За изброените превозни средства, колесният лагер
на предния мост е наличен, само като цялостна единица от производителя на автомобила (главина с интегриран колесен лагер).

Състояние към 03.2013 FAG 0022 Запазваме си правото за технически промени
Изброените ОЕ номера са само за сравнение
© 2013 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket следователно
предлага комплект колесен лагер под номер 201050.
Заедно с колесния лагер и покриващия пръстен, FAG
комплекта колесен лагер сега съдържа още три защитни пръстена. От тези три пръстена, които са разположени върху кормилното управление зад главината на колелото, само един е необходим.

Фигура 2: З
 а да определите кой от трите защитни пръстена трябва да
използвате, основата на кормилното управление, трябва
да бъде измерена

Schaeffler Bulgaria OOD
62 A, Dondukov blvd.
1504 Sofia, Bulgaria
Факс: +359 2 946 3886
Teл: +359 2 946 3900
LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com
www.RepXpert.com

Фигура 1: 201050 - опаковката сега съдържа 3 допълнителни защитни пръстена

Трите защитни пръстена имат различни вътрешни диаметри. За да определите кой от трите защитни пръстена трябва да използвате, основата на кормилното управление трябва да бъде измерена (виж Фигура 2).
Следният защитен пръстен трябва да бъде избран, в зависимост от измерения диаметър:
Измерен диаметър

Зашитен пръстен за използване

86,70 до 86,85 мм

Защитен пръстен без цветна
маркировка

86,85 до 87,05 мм

Защитен пръстен с червена
маркировка

87,05 до 87,30 мм

Защитен пръстен с бяла маркировка

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

FAG 0022

Въпреки това, тъй като в повечето случай на повреда
причината в само в колесния лагер, всъщност само
колесният лагер трябва да бъде подменен. Главината на колелото може да дъде използвана отново.

Резервни части и техническа информация може да бъде намерена на
www.schaeffler-aftermarket.com или www.RepXpert.com.

