BIG-SERT
M 14 x 1,25 buji diþleri onarýmý için. TIME-SERT
ile onarmanýn mümkün olmadýðý durumlarda.
BIG-SERT diþ onarým seti yardýmýyla burç onarýmý
bir kez yapýlmýþ veya ölçüsünden büyük açýlmýþ
diþler yenilenebilir. BIG-SERT diþli bileziðinin
dönmeye karþý bir kilitleme tertibatý vardýr. BIGSERT bileziðinin dýþ diþ boyutu M 18 x 1,5 tir. Ýç
diþ M 14 x 1,25. Onarým için maks. çap 16,3
mm veya 0,64 Inch deðerini aþmamalýdýr.

TIME-SERT

M 14 x 1,25 TIME-SERT diþi için BIG-SERT onarým seti
Art.-Nr.
0661 18

Model
M 18 x 1,5

Set içeriði
A–F

BIG-SERT takým seti burç ve conta macunu içermez.

BIG-SERT

Burcun alt kýsmýndaki diþ adýmlarýnda entegre
edilmiþ bir metal pim ile bir açýklýk bulunur. Burcun yerleþtirilmesi esnasýnda bu pim dýþarýya
doðru baz malzemede açýlmýþ yere bastýrýlýr. Bu
pimin kilitleme fonksiyonu sayesinde burcun
dönerek çýkmasýna karþý %100 emniyet saðlanýr.

Kullaným

A

A
B
C
D
E
F
G

B

C

D

E

Taným
BIG-SERT lokma anahtarý, döndürme pimli
BIG-SERT diþ açma kýlavuzu
BIG-SERT diþ açma kýlavuzu
BIG-SERT burç yerleþtirme aleti
BIG-SERT vidalama makinesi
BIG-SERT allen anahtar
BIG-SERT sürekli plastik conta macunu DP 300

F

Burçlar
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Etap 2

Etap 3

Etap 4

G

Art.-Nr.
Amb/Ad.
0661 182 1
0661 182 2
0661 182 3
0661 182 4
1
0661 182 5
0715 311 32
0890 100 048

Uzunl. Resim
mm Art.-Nr.
Yassý*

Etap 1

Art.-Nr. Art.-Nr.
Koni*
Ford konisil
þaftlý*

9,4 0663 180 1
–
–
11,0 0663 180 3 0663 185 3
–
15,0 0663 180 5 0663 185 5
–
16,8 0663 180 7 0663 185 7 0663 185 9
* 2 burçlu, burç ambalajý

07 0350

Etap 1 – Lokma anahtarý/Döndürme pimi A ve freze
býçaðý B ile hasarlý diþ yeri frezelenmelidir.
Doðru frezeleme derinliði freze býçaðýnýn çýkýntýsý baz
malzeme üzerine oturduðu zaman eriþilmiþtir. Freze
aletinin diþ yememesine dikkat edilmelidir.
Etap 2 – Diþ açma aleti C takým A üzerine yerleþtirilmeli ve diþ açýlmalýdýr. Talaþlar üflenerek çýkartýlmalý
ve yeni açýlmýþ diþ yaðdan tamamen arýndýrmalýdýr.
Etap 3 – Burç yerleþtirme aleti D'nin alen civatasý
allen anahtar F ile sýkýlmalý ve burç BIG-SERT bileziði
yerleþtirme aletine vidalanmalýdýr. Bunu yaparken üst
bölümde burç baþlýðý çevresine conta macunu G
sürülmelidir. Yerleþtirme aleti D ye vidalanmýþ ve
conta macunu sürülmüþ burç altý köþe lokma ile
önceden açýlmýþ diþe vidalanmalýdýr. Allen civata sola
döndürülerek burç yerleþtirme aleti D nin gerilimi
giderilmelidir. Ardýndan yerleþtirme aleti uygun bir
lokma anahtarý ile burçtan dýþarý çýkartýlmalýdýr.
Etap 4 – Vidalama makinesi E lokma anahtarý/döndürme pimi A üzerine yerleþtirilmelidir. Vidalama makinesi burca vidalanmalýdýr. Presleme iþlemi,
vidalama makinesi birden bire kolay dönmeye
baþlayýnca bitmiþ demektir, vidalama makinesi
dýþarýya çýkartýlabilir. Onarým iþi bitmiþtir.

