Instrukcja
montażu i demontażu
rozpylaczy zamiennych
do wtryskiwaczy typu CR Denso

Wszystkie prace dotyczące przezbrojeń
(montaż, demontaż rozpylacza) wykonujemy na odpowiedniej prasie w zależności od producenta.

Do dokręcania / odkręcenia śruby uchwytu przytrzymującego rozpylacz, nakrętek
rozpylaczy używamy klucza dynamometrycznego i / lub tarczy kątowej.

Instrukcja
montażu i demontażu
rozpylaczy zamiennych
do wtryskiwaczy typu
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demontaż
montaż

W czasie dokręcania nakrętki wtryskiwacza należy bezwzględnie przestrzegać parametrów dostarczonych przez
producenta układu wtryskowego.
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Wszystkie znaki towarowe należą do ich
prawowitych właścicieli i zostały użyte jedynie
w celach informacyjnych.

demontaż
1

Wykorzystać
odpowiednią
przekładkę mocującą i umieścić ją w uchwycie stanowiska.

2

Pobrać odpowiednią końcówkę uchwytu przytrzymującego rozpylacz i zamontować na
stanowisku.

MONTAŻ / DEMONTAŻ ROZPYLACZA

3

demontaż

3

Dokręcić śrubę górną od
uchwytu przytrzymującego
rozpylacz aż do zaciśnięcia
się z częścią czołową rozpylacza.
Śrubę dokręcić momentem
30 Nm, wykorzystując do
tego nasadkę 30 mm i klucz
dynamometryczny.

4

Odkręcić nakrętkę rozpylacza
z wykorzystaniem klucza dynamometrycznego z nasadką
14 mm.

MONTAŻ / DEMONTAŻ ROZPYLACZA
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demontaż

5

Odkręcić śrubę uchwytu
przytrzymującego rozpylacz
i wycofać ją do pozycji umożliwiającej wyjęcie nakrętki.

6

Wyciągnąć nakrętkę, a następnie korpus rozpylacza razem z igłą.
UWAGA:
Przy demontażu zachować
ostrożność, aby nie pogubić
elementów składowych wtryskiwacza znajdujących się pod
rozpylaczem.

MONTAŻ / DEMONTAŻ ROZPYLACZA
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montaż
1

Włożyć rozpylacz w część
czołową
wtryskiwacza,
ustawiając jego pozycję odpowiednio na kołkach bazowych.

2

Dokręcić wstępnie nakrętkę
wtryskiwacza bez użycia klucza
dynamometrycznego.
Następnie śrubę uchwytu
przytrzymującego rozpylacz
dokręcić momentem 30 Nm.

MONTAŻ / DEMONTAŻ ROZPYLACZA
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montaż

3

Dokręcić wstępnie nakrętkę za pomocą rowkowanej
przejściówki z wykorzystaniem klucza dynamometrycznego z nasadką 14 mm
momentem o wartości zalecanej przez producenta
układu wtryskowego, a następnie odkręcić do całkowitego poluzowania gwintu.

4

Dokręcić nakrętkę pośrednio
momentem o wartości zalecanej przez producenta układu
wtryskowego w celu ułożenia
gwintu.

5

Dokręcić nakrętkę końcowym momentem o wartości
zalecanej przez producenta
układu wtryskowego.

MONTAŻ / DEMONTAŻ ROZPYLACZA
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