KF155.125U
WHEEL: KF155.125U

Рекомендації зі знімання/встановлення
OPEL:
RENAULT:
VAUXHALL:
FIAT:

Vivaro, Vivaro FL
Trafic III, Trafic IIiFL
Vivaro, Vivaro FL
Fiorino (225) FL

Оригинальні номери
432007343R, 432022742R,
4422288, 95516956,
95523187, 6000620071

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГАЛЬМІВНОГО ДИСКУ NTN-SNR
KF155.125U
В
ЗБОРІ
З
МАТОЧИНОЮ
І
ПІДШИПНИКОМ У КОМПЛЕКТІ З ГАЙКОЮ І
КРИШКОЮ

Гальмівні диски рекомендується міняти парами!

ДОВІДКА KF55.125U

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПЛЕКТ: KF155.125U
Комплект KF155.125U є оновленою версією комплекту KF155.70U. Основною
зміною є діаметр розташування кріпильних отворів обода колеса, який змінився
з 116 мм до 114,3 мм.

Інші компоненти в комплекті KF155.125U залишаються такими ж як і в KF155.70U
- Підшипник
- Стопорне кільце
- Зубцювате кільце (АБС)
- Гайка
- Кришка

Звертаємо увагу: Щоб зробити процес заміни простіше з використанням
стандартних інструментів, комплект NTN SNR не включає шайбу, яка
використовується в заводській комплектації автомобіля. Відсутність шайби
ніяким чином не впливає на функціонування гальмівного диска з маточиною.

Переконайтеся, що всі деталі, що йдуть в комплекті,
встановлені!!
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ДОВІДКА

KF55.125U

ДЕМОНТАЖ:
1) Підніміть автомобіль.
2) Зніміть заднє колесо.
3) Зніміть гальмівний супорт разом зі скобою з поворотного кулака.
4) Зніміть центральну кришку.
5) Відкрутіть болт маточини.
6) Зніміть гальмівний диск.
7) Зніміть шайбу.
8) Повертайте і утопіте поршень гальмівного механізму, використовуючи
спеціальний інструмент під оригінальним номером KM-6237-C

ЗБИРАННЯ:
1) Встановіть компоненти в зворотній послідовності:
Момент затягування центральної гайки: 280 Н∙м
Момент затягування колісних болтів: 160 Н∙м
2) Проведіть пробну поїздку.
Рекомендації:
Дотримуйтесь інструкцій виробника автомобіля, дотримуйтесь рекомендовані
моменти затяжок. Всі деталі, що поставляються в даному комплекті, повинні бути
використані при заміні гальмівного диска з маточиною.
Гальмівні диски є важливим елементом безпеки і повинні змінюватися парами.
Шукайте технічну інформацію на нашому сайті:
https://www.ntn-snr.com/ru/documents#autoaftermarket_20
Шукайте інформацію про застосовність деталей на автомобілях в нашому онлайнкаталозі: https://eshop.ntn-snr.com/

Використовуйте даний QR-код
для
отримання
доступу
до
нашого онлайн каталогу.
.
©NTN-SNR

ROULEMENTS
Зміст цього документа є інтелектуальною власністю видавця.
Відтворення змісту документа, навіть часткове, заборонено без
дозволу власника.
Незважаючи на ретельність, з якою виконаний цей документ,
компанія NTN-SNR Roulements не несе жодної відповідальності за
можливі вжиті неправильні дії або бездіяльність, які в результаті його
використання можуть призвести до збитків або прямому чи
непрямому збитку.
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ЗАВЖДИ ДОТРИМУЙТЕСЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ
ВИРОБНИКА ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ!

