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Hivatalos speedline importőr.

SLT 3086 – 17.5 x 6.75"
Kovácsolt könnyűfém felnik buszokhoz és teherautókhoz
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SLT 3086 AM Gyémánt 26 117 3000 14.6 176 225 10 22.0

  Terhelhetőség: 3000 kg

  Gyémánt kivitel

 26 mm tőcsavar furat

 Speciális korrózióvédelem a szelepeknél

Gumibelső nélküli szerelésre fejlesztett felnik



www.optitrailer.com

A változtatás jogát fenntartjuk. A SPEEDLINE TRUCK fenntartja a jogot a tervezés és műszaki jellemzők 

megváltoztatására. A kerék kialakítása és a termékinformáció tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. 

Release 3.0, Jan. 2013  

ABE-TÜV: KBA 48650
JÓVÁHAGYOTT GUMIMÉRETEK: e.g. 225/70 R17.5, 245/70 R17.5, 215/75 R17.5, 225/75 R17.5, 
 235/75 R17.5, 245/75 R17.5, 9.5 R17.5, 10 R17.5
SZELEP: Speedline Truck cikkszám: 683.6010.004   
SZELEP LEHÚZÁSI NYOMATÉK:        333   ---   555   NNNmmm
MAXIMÁLIS GUMINYOMÁS : 8.5 bar vagy kevesebb a gumigyártó ajánlása szerint. 
JÓVÁHAGYOTT SÚLYOK:    Rögzíthető és ragasztható súlyok könnyűfém haszongépjármú felnikhez tervezve
KERÉKCSAVAR LEHÚZÁSI NYOMATÉK 600 – 680 Nm
 vagy a tőcsavar gyártó ajánlása alapján, csavar típusa: M22 x 1.5 
 

SLT 3086: Szerelési útmutató
A SPEEDLINE TRUCK kovácsolt könnyűfém felni az “M” rendszer szerint szerelhető. Ehhez ellenőrizni kell a járművet 
hogy a tőcsavar hossz elegendő-e a felnik felrakásához. Ugyanis minden könnyűfém felni anyagvastagsága meghaladja 
a gyári acél felnikét. Az alábbiakra fontos odafigyelni

1. A tőcsavar legalább 8mm-es szakaszon feküdjön fel a felni furatra szimpla kerék esetén, 26mm dupla kerék
esetén. lásd.: 1.számú ábra. 
2. A tőcsavar hossza a kerékagytól számítva megfelel a felni és az anya vastagságának tehát végigér az anyában.

Figyelem
A SPEEDLINE TRUCK felniket korrózió rezisztens alumíniumból állítjuk elő ->T6061 ezért lakkozás nélkül készülnek el.

Minden SPEEDLINE TRUCK kovácsolt könnyűfém felnire  5 éves garancia érvényes a gyártás dátumától kezdve
kilométer korlátozás nélkül. 

Kérjük, ügyeljen arra, hogy biztosítsa a megfelelő számú menetet az anya és a tőcsavar között: 
13 menet ->M22 x 1.5(kb. 20 mm), 8 menet ->7/8”-11 BSF (kb.19 mm), 12menet ->7/8”-14 UNF
(kb. 22 mm).

Szimpla kerék Dupla kerék


