Drukplaten-montage

geflensde permanent gemonteerde uitvoering

Simply better.

Aanwijzing:
Q Geflensde permanent gemonteerde drukplaten zijn glad.
Q Verwisselbare drukplaten hebben rondom een cilindervormige rand
ribvormige verhogingen.
Beschadigde drukplaten verwijderen.
Let op: De krappe ruimte achter de spil-kogelkop hierbij niet verbuigen (bijv. drukplaat op de flens in de
bankschroef spannen en de spil voorzichtig heen en weer bewegen, zodat de flens breder wordt en de
drukplaat loskomt van de kogelkop)

Montage van een nieuwe drukplaat
1 Hout (A) en winkelhaak (B) in de

bankschroef inspannen.
2 Kogelkop (C) zoals weergegeven in de
nieuwe drukplaat plaatsen.
3 Met hamer en pons (onder andere) de
rand omplooien zoals hieronder is aangegeven. Niet te hard slaan, zodat
de beweegbaarheid van de drukplaat
op de spil-kogelkop in stand blijft.
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Volgorde van de hamerslagen:

Drukplaten-montage
verwisselbare uitvoering

Simply better.

Aanwijzing:
Q Geflensde permanent gemonteerde drukplaten zijn glad.
Q Verwisselbare drukplaten hebben rondom een cilindervormige rand
ribvormige verhogingen.
Beschadigde drukplaten verwijderen.
Let op: De krappe ruimte achter de spil-kogelkop hierbij niet verbuigen

Demontage van de gemonteerde
verwisselbare drukplaat

Montage van een nieuwe drukplaat
3 Nieuwe verwisselbare drukplaat op de

bovenste spanarm leggen en de spil zo
ver tegen de drukplaat draaien tot de
kogelkop van de spil in de drukplaat klikt.
4 De beweegbaarheid van de drukplaat op de
kogelkop controleren.

1 Spil volledig terugdraaien, tot de drukplaat

tegen de glijbeugel draait. Hierbij in acht
nemen dat de drukplaat exact strak tegen
de glijbeugel ligt.
2 Krachtig verder draaien tot de drukplaat van de
kogel „springt“ (tot de verende beveiliging in de
drukplaat loskomt). Bij zwaar lopen nogmaals
opnieuw aanzetten, controleer de installatie!
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