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Renault

Műszaki információ: VKJA 5342 Kicserélési irányelvek

Ezen kiadvány a Renault LAGUNA (B56_, 556_) 1.8 külső féltengelycsuklójának a cseréjét írja le.

JÁRMŰGYÁRTÓ

MODELL

MOTOR

Renault

LAGUNA (B56_, 556_)

1.8 (B56A/B)

Renault

LAGUNA (B56_, 556_)

2.2 D (B56F/2)

Renault

LAGUNA (B56_, 556_)

3.0 (B56E/R, R565)

Renault

LAGUNA (B56_, 556_)

2.0 16V (B56D/M)

Renault

MEGANE Scenic (JAO/1_)

1.9 dTi (JAON)

Renault

LAGUNA Grandtour (K56_)

2.0 16V (K56D/M)

Renault

LAGUNA Grandtour (K56_)

2.2 D (K56F/2, S56F)

Megnevezés

Csere normaideje

Féltengelycsukló VKJA 5342

1 óra 35 perc

A javítások elvégzése során mindig kövesse a műhelyben érvényes
egészség- és munkavédelmi előírásokat.
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VKJA 5342

VKJA 5342

VKJA 5342: A féltengelycsukló leszerelése
1. A jármű gyártójának előírásai szerint szerelje ki a féltengelyt a gépjárműből.

2. Fogassa be a féltengelyt egy satuba (használjon
alumínium vagy egyéb védőpofákat).
Vegye le a külső és belső rögzítőszalagokat.
Majd vágja le a gumiharangot.

3. Tartsa a Seeger-gyűrűt szétfeszítve,
féltengelycsukló lehúzható legyen.
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4. Fogja meg a féltengelycsuklót, és gumikalapáccsal
ütögetve húzza le a rúdról.

VKJA 5342: Az új féltengelycsukló felszerelése

1. Helyezze rá a rövid rögzítőszalagot a rúdra.
Csúsztassa rá a gumiharangot a rúdra.

2. Illessze rá az új féltengelycsuklót a rúd végén lévő
bordázott részre.
Addig ütögesse rá gumikalapáccsal, amíg a Seegergyűrű nem rögzíti.

3. Fordítsa a gumiharangot a megfelelő felszerelési
helyzetbe, és töltse fel a mellékelt kenőzsírral.

4. Tegye fel a gumiharang rövid rögzítőszalagját, majd
a megfelelő célszerszámmal húzza meg.
Húzza rá a gumiharangot a csuklóra.

5. Tegye fel a gumiharang hosszú rögzítőszalagját,
majd a megfelelő célszerszámmal húzza meg.
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