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Различия между дизайна на колесни лагери
Ремонтна Сглобена Единица (RIU) и Сглобена Единица (IU)
FAG е водещ производител на колесни лагери
в сегмента на товарните автомобили.
В зависимост от изискванията и спецификациите
на производителя на превозното средство, FAG
разработва специално приспособени колесни лагери с различни дизайни.
От тези дизайни, Сглобената Единица (IU) е една от
най- често използваните в масовото производство.
Въпреки това, Сглобената Единица не остава смазани или запечатана за целия си експлоатационен
живот, което я прави по- податлива на монтажни
грешки.

Пакетът на Ремонтна Сглобена Единица (RIU)обикновено съдържа:
Вътрешен лагер, външен лагер, фиксиращ пръстен, монтажен инструмент, О- пръстен и ABS
пръстен ако е необходимо.

Пакетът на Сглобената Единица (IU) обикновено съдържа:
2 външни гривни, 2 вътрешни гривни със сепаратори и търкалящи
елементи, фиксиращ пръстен, грес, уплътнения, О- пръстен и ABS
пръстен ако е необходимо.

За да се пребори с това, Schaeffler Automotive
Aftermarket разработи “Ремонтна Сглобена Единица” (RIU).
RIU остава смазана за целия си експлоатационен
живот и представлява предварително сглобена
единица с вградени въртящи се уплътнения за
вала.
За сравнение, въртящите се уплътнения за вала на
Сглобената Единица (IU), трябва да се монтират
към колесната главина в допълнителна операция.

Важно: Двете половини на колесния лагер на Ремонтната
Сглобена Единица (RIU) не трябва да се разглобяват!
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Дизайнът на RIU означава, че външните пръстени са по-широки от
тези на IU, което може да доведе до объркване в сервиза.
Въпреки това, Ремонтната Сглобена Единица (RIU) и Сглобената Единица (IU) са напълно взаимозаменяеми.

