Montering av fjäder i BIR
Serviceanvisning
2

Fasningen uppåt

8

9

7
12

Monteras
med
Loctite
6

3

10
13

1

4

Bild 1
A

A

Bild 2a

Bild 2b

Monteras
med LocTite
i kilspåret.

Bild 3

9

Pinnens slits skall
peka ifrån fjäderkroken.

Bild 1
Trä på innerlagret (pos.nr.2) på
v.2016.04.20
JB/PH
stolpen.
Borra
4st. Ø4hål med lika
delning med hjälp av limmallen.
Centrera innerlagret med hjälp
av limmallen som vridits så att de
borrade Ø4mm hålen blir synliga
i mallens urtag. Fixera innerlagret
i detta läge genom att spruta
in smältlim ** i de fyra borrade
Ø4hålen. Se till att så stor del som
möjligt av spalten mellan stolpen
och innerlagret fylls med lim.
Skär bort överflödigt lim. Fetta in
innerlagrets utsida med smörjfett *.
Trä på ytterlagret (pos.nr.3).

* Smörjfett: Shell Syntix 100 alt. Albida EMS2
** Smältlim typ: 3M JET-MELT 3748
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Bild 2
Montera den nedre fjäderpinnen
och fjäderbussningen (pos.nr.4 och
9). Vänd fjäderpinnens slits så att
den hamnar från fjäderns krok när
denna monterats, se vy A. Fetta
in den nedre rörhylsan(pos.nr.13)
invändigt med smörjfett * och trä
den på stolpen.
Trä på fjädern. Se till att fjäderns
krokar vänds enl. vy A. Haka fast
fjäderns nedre krok i den nedre
fjäderpinnen. Fetta in och trä på den
övre rörhylsan med flik (pos.nr.12),
med fliken uppåt så den hindrar
hylsan från att glida ner.
Förspänn fjädern genom att vrida
fjäderns övre krok 3/4 varv moturs.
Montera den övre fjäderbussningen
samt lås fjädern i detta läge med
den övre fjäderpinnen. Vänd även
denna fjäderpinne enl. vy A.
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Bild 3
Montera pos.nr.6 med de fyra
skruvarna pos.nr.7, samt pos.nr.10
med låsvätska.
Plattkilen skall vara centrerad i
kilspåret.
Kontrollera att urtaget i plattan
hamnar mot fjäderns krokar samt
att skruvarna går riktigt ner i
försänkningarna så att ovansidan
på pos.nr.6 blir plan.
Montera därefter pos.nr.8 med
låsvätska.
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