
Μπροστά τροχός: SKODA Fabia, VW Fox, Polo

HBU 2.1 – ένα ρουλεμάν που χρειάζεται ειδικά εργαλεία 

Ένα συγκεκριμένο σχέδιο ρουλεμάν που ονομάζεται HBU 2.1 γίνεται όλο 
και πιο διαδεδομένο στην αγορά. Αυτό το ρουλεμάν απαιτεί τη χρήση 
ειδικών εργαλείων για την αφαίρεσή του και κυρίως για την τοποθέτησή 
του στο όχημα. Η SKF δεν έχει, προς το παρόν, εργαλεία στη γκάμα της. 
Ωστόσο, ένα εύρος εργαλείων προσφέρονται από διάφορους κατασκευαστές 
και ορισμένα σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται από τα OE συνεργεία.

Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο 
ρουλεμάν. 
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Τα χαρακτηριστικά ενός HBU 2.1

• Είναι μια προσυναρμολογημένη μονάδα,    
 συνδυάζοντας το ρουλεμάν με το μουαγιέ 
• Η φλάντζα του εσωτερικού δακτυλίου, με    
 σπειρωτομημένες οπές ή βίδες, έχει ένα πείρο   
 σχεδιασμένο ώστε να κεντράρει και να συναρμολογεί  
 το δισκόφρενο και τον τροχό
• Το ρουλεμάν μπορεί να έχει μαγνητικό γρανάζι   
 παλμών
• Το ρουλεμάν διατίθεται με ή χωρίς κουμπωτό   
 δακτύλιο

Πλεονεκτήματα HBU 2.1

• Αυξημένη ακαμψία
• Χαμηλότερος περιστροφικός τζόγος
• Μειωμένος αριθμός εξαρτημάτων
• Βέλτιστη προφόρτιση
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Βασικές οδηγίες τοποθέτησης του HBU 2.1

Πάντοτε να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία για όλα τα βήματα.

1. Απομακρύνετε το παλιό ρουλεμάν από την άρθρωση διεύθυνσης
2. Προσεκτικά καθαρίστε την επιφάνεια στην άρθρωση διεύθυνσης και βεβαιωθείτε ότι δεν   
 υπάρχουν φθορές
3. Εγκαταστήστε το νέο HBU 2.1 πιέζοντας στην πλευρά του εξωτερικού δακτυλίου του   
 ρουλεμάν

Είναι σημαντικό η πίεση για τη συναρμολόγηση να ασκηθεί στο εξωτερικό δακτύλιο. Η πίεση στον 
εσωτερικό δακτύλιο – τη φλάντζα – θα προκαλέσει ζημιά στο ρουλεμάν και θα οδηγήσει σε πρόωρη 
βλάβη.

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία καθώς και να ακολουθείτε τα βήματα 
συναρμολόγησης.
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Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει 
αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να 
εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 
απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

Προσοχή! Ποτέ μην προσπαθείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε το 
παλιό ρουλεμάν αφού το αποσυναρμολογήσετε.

 

Mounting direction 

The force has to be put on 
the outer ring in order not to 
damage the bearing. 

Ρουλεμάν HBU 2.1 και περιβάλλοντα εξαρτήματα

Η πίεση πρέπει να ασκηθεί στον 

εξωτερικό δακτύλιο για να μην 

προκληθεί ζημιά στο ρουλεμάν.

Διεύθυνση συναρμολόγησης

Παξιμάδι

Ρουλεμάν
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