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SLT 3087 BM Gyémánt 32

Terhelhetőség: 3150 kg 

Gyémánt felületkezelés

26mm és 32mm tőcsavarfurattal

 Speciális korrózióvédelem a szelepeknél

Gumibelső nélküli szerelésre fejlesztett felnik

SLT 3087 – 19.5 x 7.50", 8 lyukas kivitel
Kovácsolt könnyűfém felnik buszokhoz és teherautókhoz



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. 

Version 2.0, August 2015  

ABE-TÜV: KBA 48984
JÓVÁHAGYOTT ABRONCS MÉRETEK 245/70 R19.5, 265/70 R19.5, 285/70 R19.5
SZELEP: SPEEDLINE TRUCK cikkszám: SLT-020 
SZELEP LEHÚZÁSi NYOMATÉK:        3 - 5 Nm
MAXIMÁLIS GUMINYOMÁS 8.25 bar vagy kevesebb a gumigyártó ajánlása szerint.
JÓVÁHAGYOTT SÚLYOK   Rögzíthető és ragasztható súlyok könnyűfém haszongépjármú felnikhez tervezve
KERÉKANYA LEHÚZÁSi NYOMATÉK 600 – 680 Nm
 az alábbi csavarok esetében: M22 x 1.5, 7/8"-11 BSF, 7/8"-14 UNF

SLT 3087: Szerelési útmutató
Szerelési mód verzió “A”
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 10mm-es szakaszon feküdjön fel a 
felni furatra szimpla kerék esetén, 30mm 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.

Szerelési mód verzió “B”  
Ha a jármű nincs felszerelve kellően hosszú tőcsavarral és az
ügyfél nem szeretne tőcsavart cserélni, abban az esetben az
alábbi alternatív szerelési megoldást javasoljuk:

1. Tehermentesítő anya M22 x 1.5, 7/8”-11 BSF, 7/8”-14 UNF.
2. Nagy furatos felni (B = Ø 32 mm)

Minden termékünk TÜV jóváhagyással rendelkezik.

A tehermentesítő anya avagy “hüvelyes anya” segítségével
optimalizált és pontos illesztés érhető el. Lásd. B. jelű ábra.

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 22mm)
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