Návod k obsluze
Nástroj na opravu závitu

XL-AM31015AL-ms-CZ Rev A
Původní návod k obsluze

Důležité upozornění
Tento návod k obsluze je určen k výlučnému použití školeným personálem v automobilovém průmyslu a
v zúčastněných dílnách.
Obsah tohoto návodu k obsluze není všeobsahující ani právně závazný. Společnost SAF-HOLLAND
GmbH neručí za výsledky jejího použití. Informace obsažené v této příručce nepředstavují ani zajištěné
znaky produktu, ani záruku. Společnost SAF-HOLLAND GmbH si vyhrazuje právo na technické změny
bez předchozího upozornění.
Nepřebíráme žádné ručení za použití nesprávných nebo nevhodných komponent pro produkt ani za
chybějící vhodné zkoušky následující po servisu produktu. Při pořízení náhradních dílů používejte k
výběru správné podklady. Pro opravy používejte výlučně originální náhradní díly od společnosti SAFHOLLAND GmbH.
Tento návod k obsluze podléhá autorskému právu společnosti SAF-HOLLAND GmbH. Všechna práva
jsou vyhrazená. Jakékoliv kopírování, překlad nebo přetisk bez předchozího písemného schválení
společností SAF-HOLLAND GmbH nejsou dovoleny. V této příručce zmíněné ochranné známky nejsou
vždy jako takové patrné, přesto ale podléhají zákonným ustanovením o ochranných známkách.
Nejsou-li jednotlivá ustanovení tohoto vyloučení ručení slučitelná s aktuálními zákonnými ustanoveními,
platí přesto ostatní ustanovení

CZ

Autorské právo
Ve smyslu zákona proti nekalé soutěži je tento návod k obsluze listinou.
Autorské právo na tento návod zůstává ve vlastnictví společnosti
SAF-HOLLAND GmbH
Hauptstraße 26
D-63856 Bessenbach.
Tento návod k opravě obsahuje texty a výkresy, které se bez výslovného povolení výrobce nesmí ani
zcela, ani částečně
• kopírovat,
• šířit nebo
• jinak sdělovat.
Porušení zavazuje k náhradě škody.
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1. Použití nástroje na opravu závitu (č. dílu: 03434334000)
K zajištění správné opravy závitu dodržujte níže uvedené kroky 1 - 7.

Upozornění:
Nástroj na opravu závitu je vhodný pouze pro závity o Ø 50-110 mm se stoupáním 1,5 mm.
Volitelně lze objednat kotouče (pravé i levé) pro závity se stoupáním 2 mm.

1

Zkontrolujte poškozený
závit na mezní vzorky
(kapitola 2. Mezní
vzorky, strana 4).

Je-li to potřeba,
vložte do nástroje
vhodné kotouče.
POZOR:
Dbejte na levý a
pravý závit!
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Kotouče připevněte v
nástroji na opravu
závitu.

Nástroj nasaďte na
poškozený závit a
dotáhněte ho
upínacím šroubem.
Kotouče musí
správně doléhat v
bocích závitu!

Zkontrolujte, zda
nápravovou matici lze
rukou našroubovat na
opravený závit.
Případně je nutno
opravu nástrojem
opakovat.

Poškozený závit
vyčistěte od nečistot a
zbytků, za tímto
účelem smáčejte závit
vhodným čističem.
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Poškozený závit
opravte nástrojem
otáčivými pohyby.
Upozornění:
Upínací šroub
dotáhněte dle
potřeby!

Upozornění:
Nápravovou matici dotáhněte na 900 Nm a
opět ji povolte. Lze-li nápravovou matici bez
problému dotáhnout a povolit, můžete závit
opět používat.
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2. Mezní vzorky:

Projev poškození nelze zpracovat nástrojem na opravu závitu.

CZ

Projev poškození lze zpracovat nástrojem na opravu závitu.

K zajištění korektní opravy závitu si pozorně prohlédněte níže uvedené fotografie a srovnejte je s Vaším
poškozením závitu čepu nápravnice.
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Poznámky
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Kontaktní informace
Nouzové volání +49 6095 301-247

Servis CZ a SK
Telefon +420 602 530 233
Fax
+420 572 540 933
Mail
info@safholland.cz

Prodej náhradních dílů CZ & SK
Telefon +420 572 540 903
Fax
+420 572 540 933
Mail
info@safholland.cz
Web

SAF-HOLLAND GmbH
Hauptstraße 26
D-63856 Bessenbach

www.safholland.cz

