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Voorwiel: SMART Forfour

HBU 2.1 - een lageruitvoering waar speciaal gereedschap voor nodig is
Een specifieke wiellageruitvoering, HBU 2.1 genoemd, wordt steeds
gebruikelijker op de markt. Het is bij deze lageruitvoering noodzakelijk
speciaal gereedschap te gebruiken bij het verwijderen en met name bij het
plaatsen van het lager. Het gereedschap maakt op dit moment geen deel
uit
van
het
SKF-aanbod,
maar
er
zijn
verschillende
gereedschapfabrikanten die diverse gereedschappen aanbieden en
sommige worden ontworpen en gebruikt door OE-garages.
Onderstaand enkele informatie over dit specifieke lager.
De kenmerken van een HBU 2.1
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De unit wordt vooraf gemonteerd en combineert het lager
en de naaf
De flens van de draaiende binnenring, die is voorzien van
gaten met schroefdraad of tapeinden, heeft een pasrand
voor de centrering en de montage van de remschijf en het
wiel
Het lager kan voorzien zijn van een magnetische-pulsring
Het lager is verkrijgbaar met of zonder borgveer
Voordelen van een HBU 2.1
Toegenomen stijfheid
Minder slingering
Minder componenten
Beperking van voorspanningsverschillen
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Basisinstructies voor montage van HBU 2.1

Om te voorkomen dat het lager
beschadigd raakt, dient de druk op
de buitenring te worden
uitgeoefend.

Gebruik bij alle stappen geschikt gereedschap.
1. Verwijder het oude lager van het fuseestuk
2. Reinig het oppervlak van het fuseestuk
zorgvuldig en controleer of het niet beschadigd
is
3. Plaats het nieuwe HBU 2.1 door op de
buitenringzijde van het lager te drukken
Het is van groot belang dat er druk op de buitenring
wordt uitgeoefend. Als er druk op de binnenring - de
flens - wordt uitgeoefend, zal het lager ernstig
beschadigd raken waardoor het voortijdig defect zal
raken.
Het is belangrijk geschikt gereedschap te gebruiken
en de montage-instructies te volgen.

Montagerichting

Waarschuwing! Gebruik nooit een oud lager nadat
het is verwijderd

Lager HBU 2.1 en omliggende componenten

Homokineet

Moer
Lager

Fuseestuk

