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Το έµβολο αποτελείται απο δυο στοιχεία :
- Kάτω µέρος του κυλίνδρου <Β> µε το
κάτω µέρος του εµβόλου <2>
- Επάνω µέρος του κυλίνδρου <Α> µε το
πάνω µέρος του εµβόλου <1>.

∆ιαδικασία συναρµολόγησης
I

Κρατήστε το κάτω µέρος του κυλίνδρου <Β>
απο τα ειδικά άγγιστρα <3> και τοποθετήστε
το στη βάση του.

II

Ξεβιδώστε και βγάλτε το προστατευτικό
κάλυµα <4>.

III

Σηκώστε απο τον ειδικό δακτύλιο <5> το
κάτω µέρος του εµβόλου <2> περίπου
10-15 cm.

IV

Εφαρµόστε το σφυγκτήρα <6> στο έµβολο
έτσι ώστε να µη κατεβαίνει στον κύλινδρο
και στη συνέχεια ξεβιδώστε και βγάλτε το
προστατευτικό κάλυµα <7>.

V

Τοποθετήστε τα άγγιστρα <3> στο επάνω
µέρος του κυλίνδρου <Α>, σηκώστε τον
κύλινδρο, τοποθετήστε τον πάνω απο τη
θέση βιδώµατος και βγάλτε το κάλυµα <8>
και τον δακτύλιο <9> .

VI

Εφαρµόστε τον σφυγκτήρα <10> στο πάνω
µέρος του εµβόλου <1>, και στη συνέχεια
βιδώστε σύµφωνα µε τις "οδηγίες ένωσης
διαιρούµενου εµβόλου" 09172/G.

VII Βγάλτε τους σφυγκτήρες απο το έµβολο και
κατεβάστε το προσεκτικά έτσι ώστε στην αρχή
του βιδώµατος τα δυο χαρακτηριστικά
σηµάδια <11> και <12> να είναι στην ίδια
κατακόρυφο ευθεία. Στην ίδια ευθεία θα
πρέπει να είναι και όταν τελειώσετε το βίδωµα.
VIII Συναρµολογείστε τον κύλινδρο σύµφωνα
µε τις "οδηγίες ένωσης διαιρούµενου εµβόλου"
09172/G

V

VI

VII

VIII
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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ

Start Elevator Hydraulik
09 171 / G

ΒΙ∆ΩΜΑ ΕΜΒΟΛΟΥ
Καθαρίστε προσεκτικά και το αρσενικό και το
θυληκό σπείρωµα και αλλείψτε το µε γράσο.
Η παρουσία οποιουδήποτε ξένου σώµατος
µπορεί να καταστρέψει το σπείρωµα.
Βιδώνετε χαλαρά χωρίς δύναµη ελέγχοντας την
απόσταση µεταξύ των.
Εγκοπή

Εγκοπή
κλειδώµατος
Αφαίρεση γράσου
και τοποθέτηση
Λοκτίτη (κόλας)

Σταµατήστε 1 cm πριν να κλείσει, βγάλτε
προσεκτικά το γράσο και στη συνέχεια ψεκάστε µε
Λοκτίτη (κόλα).
Συνεχίστε το βίδωµα και αν είναι αναγκαίο,
χρησιµοποιώντας τους σφυγκτήρες, δώστε ένα
χτύπηµα για µεγαλύτερη ασφάλεια.
Ελέγξτε µε το χέρι οτι στο σηµείο ένωσης δεν
υπάρχει η παραµικρή προεξοχή "δόντι" και αν είναι
απαραίτητο τρίψτε µε γυαλόχαρτο.

Αφαίρεση γράσου
και τοποθέτηση
Λοκτίτη (κόλας)

ΒΙ∆ΩΜΑ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥ
Ελέγξτε οτι το σπείρωµα είναι καθαρό και
γρασαρισµένο.
Η παρουσία οποιουδήποτε ξένου σώµατος
µπορεί να καταστρέψει το σπείρωµα.
Ελέγξτε οτι το "Ο"ring είναι σωστά τοποθετηµένο.

Αφαίρεση γράσου
και τοποθέτηση
Λοκτίτη (κόλας)

Στεγανωτικό
ORing

Τοποθετήστε τα δυο στοιχεία έτσι ώστε στην αρχή
του βιδώµατος οι χαρακτηριστικές εγκοπές να
είναι στην ίδια κατακόρυφο ευθεία. Στη συνέχεια
βιδώστε χαλαρά ελέγχοντας την απόσταση τους.
1 cm προτού κλείσουν βγάλτε το γράσο και απο
τα δυο µερη και ψεκάστε µε Λοκτίτη (κόλα)
Βιδώστε δυνατά έτσι ώστε τα χαρακτηριστικά
σηµαδια να ενωθούν.

ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 24 ΩΡΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΛΑ∆Ι ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΟ
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Εισαγωγές-Αντιπροσωπ είες Ανελκυστήρων Τηλ. 2310/940-515, Θεσ/νίκη

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΝΩΣΗΣ ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ
(∆ύο κοµµάτια)

09 172 / G

