
CONTROLEER HET ARTIKELNUMMER VAN DE NTN-SNR
REMSCHIJFSET MET GEÏNTEGREERD WIELLAGER
KF155.81U

Voorschrift voor montage/demontage

KF155.81U
REMSCHIFJSET – KF155.81U

RENAULT: OE-referentie
7701472838D, 7701713008, 
8200655249D, 8200367094D

Laguna II (BGO), Laguna II 
Phase 2, Scénic II

Het is aanbevolen om beide schijven tegelijkertijd te
vervangen.
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KF155.81U

PROBLEMEN MET DEZE SET:

Oververhitting van de remschijf, lawaai tijdens het rijden

WAARSCHIJNLIJKE OORZAKEN:

Defect van het remsysteem
Controleer de staat van de remklauw en het handremsysteem.

Als de schijf blijvend geremd wordt, wordt de remschijfnaaf abnormaal warm en kan
het lager stukgaan.

Onjuiste montage van de remschijfnaaf op de asstomp
Door een onjuiste montage van de schijfnaaf op de asstomp kan de schijfnaaf schuin
komen te zitten.

Een onjuiste installatie van de binnenring, die dan loskomt van de loopbaansleuf,
doet het lager opengaan. Het open lager kan vervolgens ernstige schade aan de
afdichting veroorzaken, waardoor verontreiniging in het lager kan terechtkomen.
Uiteindelijk verkort die beschadiging de levensduur van het lager en veroorzaakt
lawaai tijdens het rijden.

ARTIKELNUMMER
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DEMONTAGE:

1) Plaats de auto op een autobrug
2) Demonteer de achterwielen
3) Demonteer de remklauw met beugel van de asstomp
4) Verwijder de stofkap
5) Demonteer de moer van de wielnaaf
6) Demonteer de remschijf
7) Verwijder de veiligheidsring

HERMONTAGE:

1) Ontvet de nieuwe schijven
2) Omgekeerde volgorde van demontage

Aanhaalmoment wielbouten: 110 Nm
Aanhaalmoment remklauwbeugel: 105 Nm
Aanhaalmoment wielnaafmoer: 280 Nm

3) Maak een proefrit

Aanbevelingen
Het is belangrijk dat de installatieprocedures van de fabrikant worden nageleefd, dat
de opgegeven aanhaalmomenten in acht worden genomen en dat alle onderdelen
in de set worden vervangen.
Dit onderdeel is belangrijk voor de veiligheid. Het is raadzaam om beide schijven
tegelijkertijd te vervangen.
Raadpleeg de voertuigtoepassingen in onze online catalogus: eshop.ntn-snr.com.

Scan deze QR-code om onze
online catalogus te openen.

©NTN-SNR ROULEMENTS
De inhoud van dit document is auteursrechtelijk beschermd.
Zonder toestemming van de uitgever mag het document in
zijn geheel of gedeeltelijk op geen enkele manier worden
gereproduceerd.
Hoewel dit document met veel zorg is opgesteld, wijst NTN-SNR
Roulements elke aansprakelijkheid van de hand voor
eventuele fouten of onvolledigheden, alsook voor verlies en

directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik ervan.

NEEM DE AANBEVELINGEN VAN DE 
VOERTUIGFABRIKANT IN ACHT! 
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