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Os¬ony przegubów LÖBRO

Zestawy os¬on przegubów LÖBRO
Orygina¬ od dostawcy na pierwsze wyposa†enie
Os¬ony przegubów majå istotne znaczenie dla niezawodno∂ci dzia¬ania pó¬osi nap™dowych. Firma GKN Driveline, ∂wiatowy lider w dziedzinie techniki przeniesienia nap™dui
podzespo¬ów dla przemys¬u motoryzacyjnego, wytwarza produkty o najwy†szej jako∂ci.
We w¬asnych centrach badaμ i rozwoju, GKN opracowuje specjalne zestawienia materia¬ów i formy os¬on, gwarantujåce odporno∂ç os¬on na maksymalne obciå†enia podczas
ich eksploatacji. Materia¬y i wykonane z nich os¬ony poddawane så ustawicznej kontroli
jako∂ci. Naszej najwy†szej jako∂ci zaufali ∂wiatowi producenci pojazdów.
Os¬ony firmy LÖBRO så specjalnie projektowane dla ró†nych typów przegubów – ich
perfekcyjne dopasowanie zapewnia optymalne uszczelnienie przegubu oraz odporno∂ç
przegubu przed przedwczesnym zu†yciem.
Produkcja os¬on odbywa si™ na najnowocze∂niejszych, sterowanych komputerowo
urzådzeniach. Zestawy os¬on przegubu LÖBRO zawierajå wszystkie pojedyncze cz™∂ci
niezb™dne do przeprowadzenia naprawy.

Zestawy os¬on przegubów LÖBRO
Najlepszy program do wszystkich zastosowaμ
Do ka†dego przegubu nap™dowego –
odpowiednia, pasujåca os¬ona
Skuteczna ochrona przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniami
Optymalne uszczelnienie i odporno∂ç na ∂cieranie
Do ponad 40 000 aplikacji pojazdów
Wyprodukowane zgodnie z normå DIN EN ISO 9001: 2000

Uniwersalne os¬ony
przegubów
Alternatywnie, kiedy os¬ona oryginalna nie jest dost™pna
Szybki monta†
W komplecie z os¬onami, opaskami zaciskowymi i smarem
Specjalne narz™dzia warsztatowe do monta†u

Uniwersalne os¬ony przegubów
Zawsze pasujåca, szybka pomoc
Uniwersalne os¬ony LÖBRO
Smar i opaski zaciskowe w zestawie
Monta† przy zastosowaniu narz™dzia pneumatycznego
lub sto†ka z tworzywa sztucznego
Dopasowanie wymiaru (po przyci™ciu) – do wszystkich
∂rednic przegubów homokinetycznych
Dost™pne pojedyμczo (LÖBRO nr. 304298) lub w kartonie
12 szt. (LÖBRO nr. 388910)

Pomoc w warsztacie – Narz™dzia monta†owe

190127 (∂rednica przegubu do 85 mm)
190126 (∂rednica przegubu od 85 mm)
Narz™dzie pneumatyczne do szybkiego i nieskomplikowanego
monta†u uniwersalnych os¬on przegubów pó¬osi nap™dowych
oraz os¬on przek¬adni kierowniczych. To narz™dzie umo†liwia
rezygnacj™ z dodatkowych ∂rodków antyadhezyjnych (zapobiegajåcych przyleganiu) przy monta†u os¬on. Kompletny demonta†
pó¬osi nap™dowej w celu wymiany os¬ony nie jest konieczny.
Dost™pne w dwóch rozmiarach.

190131
Narz™dzie przeznaczone do wszystkich zewn™trznych pier∂cieni
zabezpieczajåcych wed¬ug DIN 471.

190133
Przy pomocy tego narz™dzia, opaski zaciskowe mogå byç odpowiednio dociskane i jednocze∂nie obcinane.

190135
Idealne narz™dzie do ∂ciågania uszkowych opasek zaciskowych
na os¬onach przegubów, przewodach paliwowych i przewodach
ch¬odnicy. Dociskacz znajdujåcy si™ w narz™dziu, zapobiega niespodziewanemu poluzowaniu lub otwarciu opaski po jej
zaci∂ni™ciu.

190130
Gwintowane ko¬ki w rozmiarze M14x1,5 oraz M16x1,5 do prostego demonta†u przegubów z krótkim czopem z pó¬osi nap™dowej. Przy pomocy gwintu ∂ruby spr™†ynujåcej, przegub jest
zdejmowany z wa¬ka profilowanego. Wybijanie przegubu przy
pomocy m¬otka z tworzywa sztucznego nie jest ju† konieczne.

190132
Narz™dzie przeznaczone specjalnie do przegubów homokinetycznych pó¬osi nap™dowych. Idealne do g¬™boko le†åcych, trudno
dost™pnych pier∂cieni zabezpieczajåcych. Otwór centrujåcy na
ostrym koμcu narz™dzia, zabezpiecza odpowiednio pier∂cieμ i
uniemo†liwia jego wyskoczenie.

190134
Do zaciskania opasek ze stali szlachetnej na os¬onach przegubów pó¬osi nap™dowych, przy zachowaniu zalecanych przez
producenta momentów dokr™cajåcych (pomi™dzy 23 i 30 Nm,
zale†nie od producenta). Lekka i por™czna konstrukcja aluminiowa, u¬atwia znacznie prac™. Bez przek¬adni dΩwigniowej, w
którå jest wyposa†one to narz™dzie, wysoko wytrzyma¬e opaski
zaciskowe ze stali szlachetnej, nie b™då prawid¬owo zaci∂ni™te,
co mo†e spowodowaç nieszczelno∂ç os¬ony.

Monta† os¬ony przegubu
– Zu†yte os¬ony powinny byç wymieniane na specjalnie zaprojektowane dla danego typu przegubu, nowe os¬ony
– Ró†ne os¬ony wymagajå zastosowania ró†nych mieszanek smarów
– Odpowiednia ilo∂ç smaru ma istotne znaczenie dla †ywotno∂ci i trwa¬o∂ci os¬on przegubu
Porada warsztatowa: 70% dostarczonego przez GKN w zestawie smaru, umie∂ciç w przegubie, a pozosta¬å reszt™
rozprowadziç równomiernie w os¬onie
–
–
–
–
–

Umie∂ciç os¬on™ dok¬adnie w rowku przegubu
Nie rozciågaç os¬ony podczas monta†u
Zwróciç uwag™ na odpowiedniå si¬™ docisku opaski, zgodnå z instrukcjå producenta
Przestrzegaç momentów dokr™cajåcych ∂ruby zabezpieczajåcej przegub
Stosowaç odpowiednie narz™dzia: GKN/SPIDAN dostarcza odpowiednie do monta†u cz™∂ci, narz™dzia monta†owe

adapter TPE
opaska zaciskowa

os¬ona TPE
GKN Driveline system uszczelniania TPE dla przegubów typu AAR
© GKN Driveline

W¬a∂ciwe pomys¬y we w¬a∂ciwym czasie

Firma GKN Driveline opracowuje nowy
system uszczelniania
Os¬ony przegubów homokinetycznych spe¬niajå bardzo wa†nå funkcj™ w systemach pó¬osi nap™dowych.
Odpowiadajå one za niezawodno∂ç i trwa¬o∂ç systemu, i w zwiåzku z tym wymagajå szczególnej uwagi
w tolerancjach pasowania i doborze jako∂ci materia¬u.
Opracowane przez GKN, nowe os¬ony przegubów homokinetycznych wykonane z termoplastycznych
elastomerów (TPE) posiadajå szereg istotnych zalet:
Odporno∂ç na wysokie temperatury pracy – do 140°Celsjusza
Odporno∂ç na uderzenia przy du†ej pr™dko∂ci jazdy, np. przez kamienie
Najwy†sza odporno∂ç na p™kanie i rozerwanie
Wysoka stabilno∂ç przy du†ej pr™dko∂ci obrotowej
Wysoka odporno∂ç na zmiany ci∂nienia wewn™trznego os¬ony
Dodatkowa ochrona podczas transportu i monta†u
Niezmienna wysoka jako∂ç materia¬u
Zwi™kszona podatno∂ç na ponowne przetworzenie (recykling)
Os¬ony przegubu z elastomeru termoplastycznego spe¬niajå z nawiåzkå wymagania najwy†ej jako∂ci
oraz wychodzå naprzeciw przysz¬ym potrzebom klientów.

Art. nr 190324_03/2008

Partner handlowy LÖBRO:

www.gknservice.com

