
Technická informácia SKF
VKBA 5423 – nová konštrukcia kolesových ložísk SKF. Pokyny montáže je 

nutné dodržiavať pre správnu funkciu a životnosť uvedeného výrobku.

Nová konštrukcia ložísk SKF vyžaduje dodrženie postupu montáže!

RENAULT Kerax, Magnum, Premium 2

VOLVO FE,FH,FH 12, FH 16, FL 10, FL 12, FL 6, FL 7, FM, FM 12, FM 7, FM 9, 

7700, 8500, 9700,  9900 

U vyššie uvedených aplikácií vytvorila spoločnosť SKF novú modifikáciu ložísk s konkrétnými pokynmy 

pre montáž. Vonkajšie a vnútorné tesnenie sú dodávané ako samostatné súčiastky v sade ložiska VKBA 

5423.

Poznámka! Montážny prípravok je predom namontovaný na ložisku a nesmie byť demontovaný skvôr, 

než je ložisko namontované na hriadel!

Vedľa běžného designu se môžete potkať aj s alternatívnym. Balenie oboch dvoch výrobkov obsahuje 

vytlačený návod k montáži a spoločnosť SKF u nich garantuje prevedenie v OE kvalite.
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Klikněte tu pre odkaz na technická videá SKF

Montážny nákres

POZOR na správnu orientáciu gufera !

Pokyny pre montáž

Vonkajšie gufero 94 mm

VKBA 5423 – Nové prevedenie ložiska SKF a

povinný postup montáže.

Následujúce pokyny SKF sú povinné a zobrazujú kompletný postup montáže.
Postup montáže je tiež k dispozícii prostredníctvom QR kódu, ktorý je vytlačený
na obalu výrobku SKF (alebo flash kódu QR nižšie) a v elektronických
katalógoch jako je TecDoc.

Mimo to SKF dodáva do každého balenia návod k montáži v tlačovej verzii, ktorá

ukazuje orientáciu vonkajšieho tesnenia. Zlá montáž môže zpôsobiť predčasné

zlihanie alebo poskodenie dielu!

https://www.youtube.com/user/SKFAftermarket

