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Centrovacia vidlica
Profesionálný dielenský prípravok na centrovanie

všetkých rozmerov kolies za účelom odstránenia obvodovej
a bočnej hádzavosti ráfika. Umožňuje centrovanie aj
pomocou odchýlkomera, ktorý dodávame ako samostatný
ND s priemerom na uchytenie 8 mm (5524071), alebo aj s
centrovacou čelusťoua držiakom(6624071).

(1) spodná upínacia základňa (2) upínacie ramená kolesa
(3) centrovacie rameno (4) centrovacie čeluste (5)
rukoväť na upnutie kolesa (6) rukoväť na nastavenie
priemeru kolesa (7) rukoväť na nastavenie horizontálnej a
vertikálnej odchýlky ráfika. Výrobok sa dodáva kopletne
zložený, otočná rukoväť (6) je vyskrutkovaná. Presné
nastavenie centrovacích čelustí treba vykonať až po
upevnení na trvalé pracovné miesto, pretože počas dopravy
kzákazníkovi by sa mohlo presné nastavenie zmeniť.

Centrovaciu vidlicu je možné upevniť v dielni na
pracovný stôl dvoma skrutkami do otvorov D=10 mm v
spodnej upínacej základne (1), ktorej výška je 40 mm. Pri
nedostatku miesta možno používať na upnutie zverák -
šírka základne je80 mm.

V spodnej časti centrovacieho ramena na strane otočnej
rukoväti (6) je umiestnená regulačná skrutka M6x10 mm
na imbus 3 mm, ktorou nastavíme pri prvom centrovaní
symetriu centrovacích čelustí (4) voči upínacím ramenám
(2). Skrutku povolíme a upevníme do centrovacej vidlice
koleso, skontrolované centrovacím pravítkom.Centrovacie
čeluste priblížime k ráfiku na jednej strane rukoväťou (7) a
zmeriame vzdialenosť od ráfika na druhej strane. O
polovičnú hodnotu tejto vzdialenosti posunieme
centrovacie rameno po jeho otočnom čape týmto smerom.
Koleso otočíme a meranie opakujeme. Ak dosiahneme
rovnakú vzdialenosť centrovacích čelustí od ráfika,
regulačnú skrutku dotiahneme.

Upínacie ramená vidlice (2) sa pohybujú symetricky
pomocou upínacej rukoväte (5). Koleso vložíme oskou
náboja do osadenia tvaru V upínacích ramien (2) a pevne
dotiahneme. Opačným pohybom rukoväte koleso zase z
ramien uvolníme. Pred upnutím kolesa do ramien
nastavíme priemer kolesa otočnou rukoväťou (6), ktorou sa
ovláda centrovacie rameno (3). Centrovacie čeluste (4)
nastavíme na vzdialenosť väčšiu, ako je šírka ráfika. Po
upnutí kolesa pohybujeme centrovacími čelusťami (4),
rukovaťou (7), ktorou nastavujeme horizontálnu a
vertikálnu odchýlku ráfika.

Počas centrovania otočíme koleso v upínacích ramenách,
čím si skontrolujeme čiastočne aj symetriu ráfika voči oske
náboja. Presnú kontrolu vykonáme centrovacím
pravítkom. Jednotlivé náhradné diely centrovacej vidlice
možno objednať po dohode aj samostatne, aj keď nie sú
uvedené v katalógu.

Popis základných častí:

Upevnenie:

Nastavenie centrovacích čelustí:

Záruka:

Kontrola prípravku:

Záručný a pozáručný servis:

Na výrobok poskytujeme záruku 24 mesiacov, resp.
5000 ks vycentrovaných kolies.

Pravidelne kontrolujte všetky skrutkové a kolíkové spoje,
posuvné a závitové uloženia výrobku, aby ste zabezpečili
stálu presnosť centrovaných kolies. Včasným zásahom,
nastavením, dotiahnutím, resp. výmenou dielca
zabezpečíte dlhodobú presnosť aspolahlivosťvýrobku.

Pomocou centrovacieho pravítka kontrolujte každé
vypletené koleso, aby bolo nielen presne axiálne a radiálne
vycentrované, aleaj presne vystredené voči náboju.

So vzniknutým technickým problémom, vždy
kontaktujte svojho predajcu. Skladom držíme takmer
všetky náhradné diely, alebo ich zabezpečíme od výrobcu
v pomerne krátkej dobe. Jedná sa hlavne o dielce, ktoré nie
sú uvedené v tomto katalógu, ako napr. hlavné vreteno
upínacích ramien kolesa, púzdra hlavného vretena M12x1
(ľavé, pravé), plastové vymedzovacie podložky ramien a
pod.
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