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POKYNY PRO MONTÁŽ A DEMONTÁŽ UPÍ NACÍCH POUZDER CONFIX MAV SÉRIE 4061-4061L

       Upínací pouzdra CONFIX MAV 4061-4061L se dodávají v p edem nastaveném stavu pro montáž. Jsou-li rozmontována je t eda dbát následujících pokyn :
- dejte pozor, aby nedošlo k zám n elního kroužku se zadním kroužkem.( elní kroužek je opat en jen pr chozími otvory, zatím co zadní je obroben 

se závity pro upev ovací šrouby. 
- p i kompletaci slab  nat ete všechny sty né plochy a šrouby olejem. Pamatujte na to, že p enos kroutícího momentu je závislý na koeficientu t ení,

který je pro  naolejované kovové ásti μ=0.12.
- UPOZORN NÍ: pro daný koeficient není dovoleno použít jako mazivo Molybdendisulfid  (jako je nap . Molykote, Never-Seeze a další). 

       Doporu ené opracování  h ídel/ otvor náboje v  toleranci: h8 / H8

       Doporu ená drsnost povrchu : Ra 3.2 μm

MONTÁŽ
(OBRÁZEK íslo. 1) 

Zkontrolujte, zda šrouby, kroužky, h ídel, náboj a veškerá kontaktní místa, jsou istá , lehce nat ená olejem a správné srovnaná. 

Povolte všechny šrouby od dorazové plochy elního kroužku o 2 otá ky a potom posledními 2 protilehlými šrouby vycentrujte st edící kroužek 
pozice [3] , tak aby montáž probíhala snadno bez velkých tlak . (Viz.obr.1). 

Po nasazení upínacího pouzdra na h ídel dotáhn te postupn  všechny šrouby až dosedací ploše elního kroužku. 

P esv d te se, že dosedací plochy upev ovacích kroužk   jsou paraleln  s kontaktní h ídelí.

Momentovým klí em dotáhn te šrouby p ibližn  o 5% více, než je tabulkou ur en dotahovaní kroutící moment (Ma). P i dotahování otá ejte
postupn  šrouby pouze o 1/4 otá ky dokud nedosáhnete cílový moment. 

Poslední operaci opakujte minimáln  dvakrát. Tento požadavek p ispívá k vyrovnání tahových vlastností upínacích šroub  . 

Naposledy nastavte znovu na momentovém klí i tabulkový dotahovaní kroutící moment (Ma) a zkontrolujte všechny dotažené šrouby. V tomto 
bod  se již nesmí žádný šroub pooto it. V opa ném p ípad  opakujte krok 5 až 7 znovu. 

POZNÁMKA: aby po montáži nedošlo k extrémní korozi , drážky všech kroužk  ( pozice 1,2 a ,3) ut sn te vhodným t snícím tmelem nebo  ekvivalentním 
lakem . 

DEMONÁŽ 
(OBRÁZEK.2 a 3) 

D íve, než za neme s touto procedurou, zkontrolujte zda na namontované komponenty nep sobí žádná síla, jež by mohla zp sobit zran ní.

D LEŽITÉ!  Ujist te se, že konce utahovacích šroub  používané pro demontáž mají sv j tvar a lze je použít pro demontáž. 

Zkontrolujte zda axiální posun – nezbytný pro uvoln ní pouzdra – není zablokován. V opa ném p ípad  m žeme p ikro it k dalšímu kroku. 

         2.     Povolte všechny upev ovací šrouby a zatla te je do elního kroužku upev ovacího pouzdra pozice [2]. 

                 3.     Uvoln te elní kroužek [2]  potažením všemi upev ovacími šrouby v k ížovém po adí ( jako u snímání kol automobilu ) p i emž nepovolujte 
šrouby o více jak ¼ otá ky v jednom kroku. 

4. Vejm te elní kroužek [2] , znovu  zašroubujte šrouby do zadního kroužku [4] a údery jej pomalu vysunujte z centrálního kroužku  [3] . Tuto
operaci postupn  opakujte až do úplného vysunutí.. 


