
Ön Tekerlek: SKODA Fabia, VW Fox, Polo

HBU 2.1 – Bu rulman dizaynı için özel ekipman gerekmektedir.

Özel bir tekerlek rulman tasarımı olan HBU 2.1 pazarda her geçen gün 
daha yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu özel dizayn rulmanın sökülürken 
ve özellikle takma aşamasında özel ekipman kullanımı gerekmektedir. Şu 
an için SKF ürün gamı içerisinde herhangi bir ekipman bulunmamaktadır, 
fakat farklı ekipman üreticileri çeşitli ürünler sunmaktadır, ve bazıları yetkili 
servisler tarafından dizayn ettirilmekte ve kullanılmaktadır. 

Bu özel rulman hakkındaki bazı bilgiler aşağıdadır. 
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HBU 2.1 özellikleri

• Önceden monte edilmiş, porya ve rulmanın    
 birleştirildiği komple ünitedir. 
• Dişli delik veya pim donanımlı döner iç bilezik flanşı,  
 fren diski ve tekerleği monte etmek ve ortalamak için  
 özel tasarlanmış bir  mili vardır.
• Rulman manyetik itme yüzüğüne sahip olabilir.
• Rulman segmanlı veya segmansız gelebilir.

HBU 2.1 Avantajları

• Sağlamlığı artırılmıştır.
• Aşınmayı azaltır.
• Parça sayısı azaltılmıştır.
• Ön yük yayılımını azaltır
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HBU 2.1 için temel montaj talimatları

Tüm adımlarda her zaman uygun ekipmanları kullanınız.

1. Aks taşıyıcısından eski rulmanı çıkartınız.
2. Aks taşıyıcısının yüzeyini dikkatlice temizleyin, ve yüzeyde hiçbir hasar olmadığını emin olun.
3. Yeni HBU 2.1 dış bilezik yüzeyinden bastırarak  takınız.

Montajdaki kritik konu uygulanan baskının dış bilezikte olması zorunluluğudur. İç bileziğe yada flanşa 
baskı uygulanması rulmanda çok ciddi hasarlara yol açarak, kısa sürede rulmanın ömrünü bitirir.

Montaj adımlarını izlerken uygun ekipmanları kullanmak çok önemlidir!
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Uyarı! Çıkartmış olduğunuz eski rulmanı asla tekrar kullanmaya çalışmayınız

HBU 2.1 rulmanı ve çevresindeki parçalar

 

Mounting direction 

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

Somun

Poryalı Rulman Aks taşıyıcısı

Aks kafası

Montaj yönü

® SKF Grubunun müseccel markasıdır. 
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Rulmana zarar vermemesi 
açısından kuvvet rulmanın dış 
bileziğine uygulanmalıdır.


