
كالچ
20Aكالچ: مشخصات

20A-1

K4M و ،L90 يا K90 – K7M يا K7J

K7M يا K7J
مكانيزم

107918

صفحه كالچ

105680

قطر خارجى صفحه:
 200 mm  = K7M موتور  -
 180 mm  = K7J موتور  -

 7,6 mm :ضخامت صفحه
تعداد هزار خار: 26

رنگ فنرها: خاكسترى
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كالچ
20Aكالچ: مشخصات

20A-2

K4M و ،L90 يا K90 – K7M يا K7J

K4M
مكانيزم

107918

صفحه كالچ

105680

 200 mm :قطر خارجى صفحه
 7,5 mm :ضخامت صفحه

تعداد هزارخار: 26
رنگ فنرها (1): خاكسترى

رنگ فنرها (2): سبز 

رنگ فنرها (3): بنفش روشن
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كالچ
20Aمكانيزم - صفحه كالچ: باز كردن - نصب مجدد

20A-3

K4M و ،L90 يا K90 – K7M يا K7J

ابزار مخصوص مورد نياز
Mot. 582-01  داشتن نگه  ثابت  ابزار 

فاليويل.
Emb. 1518  صفحه مركزياب  مجموعه 

كالچ
Emb. 1780  صفحه مركزياب  مجموعه 

كالچ.

m گشتاور محكم كردن
N.m  20 پيچ هاى نصب مكانيزم ديسك

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

دستى،  دنده  جعبه   ،21A بخش  (به  كنيد  باز  را  دنده  جعبه   
 21A-12 ،جعبه دنده دستى: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

108799

موتور را به كمك ابزار (Mot. 582-01)  (1) ثابت كنيد.  
پيچ هاى (2) مكانيزم را بيرون بياوريد.  

قطعات زير را باز كنيد:
مكانيزم كالچ،  -
صفحه كالچ.  -

نصب مجدد
I - مرحله قبل از نصب مجدد

قطعات معيوب را تعويض نماييد.  
روغن روى فاليويل را پاک كنيد.  

هزارخارهاى محوركالچ را تميز كنيد.  
مجموعه را بدون استفاده از روانسازها مجدداً سوار كنيد.  
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كالچ
20Aمكانيزم - صفحه كالچ: باز كردن - نصب مجدد

20A-4

K4M و ،L90 يا K90 – K7M يا K7J

II - مرحله نصب كردن قطعه مورد نظر

108798

صفحه كالچ را در محل خود قرار دهيد.  
  (Emb. 1780)  يا (Emb. 1518) صفحه كالچ را به كمك ابزار  

 (3) مركزيابى كنيد.

پيچ هاى نصب مكانيزم را به تدريج و به شكل ضربدرى ببنديد.  
پيچ هاى نصب مكانيزم را با گشتاور (N.m  20) محكم كنيد.  

ابزار ثابت نگه داشتن (Mot. 582-01) را باز كنيد.  

III - مرحله نهايي
نصب كنيد (به بخش 21A، جعبه دنده  جعبه دنده را مجدداً   
دستى، جعبه دنده دستى: باز كردن - نصب مجدد، صفحه، 

21A-12 رجوع نماييد).
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كالچ
20Aبلبرينگ كالچ: باز كردن - نصب مجدد

20A-5

JH3 و ،K7M يا K7J و ،K90 – JH3 و 790، و ،K9K و ،L90 – JH3 و ،K7M يا K7J يا K4M و L90 – JH1 و ،K7J و ،L90

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

دستى،  دنده  جعبه   ،21A بخش  (به  كنيد  باز  را  دنده  جعبه   
 21A-12 ،جعبه دنده دستى: باز كردن - نصب مجدد، صفحه

رجوع نماييد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107917

باز   (A) نقطه  در  دوشاخه  دادن  فشار  با  را  كالچ   (1) بلبرينگ   
كنيد.

107914

دو شاخه (2) را با كشيدن آن به داخل محفظه كالچ باز كنيد.  

نصب مجدد
I - مرحله قبل از نصب مجدد

بررسى كنيد كه هنگام خارج كردن محور ورودى نشتى وجود   
نداشته باشد، در صورت لزوم محور را تعويض نماييد (به بخش 
باز  اصلى:  محور  دار  لبه  واشر  دستى،  دنده  جعبه   ،21A

كردن - نصب مجدد، صفحه 21A-7 رجوع نماييد).
گريس به  را  دوشاخه  زبانه هاى  و  محور  جداره هاى   

MOLYKOTE BR2 آغشته كنيد.
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كالچ
20Aبلبرينگ كالچ: باز كردن - نصب مجدد

20A-6

JH3 و ،K7M يا K7J و ،K90 – JH3 و 790، و ،K9K و ،L90 – JH3 و ،K7M يا K7J يا K4M و L90 – JH1 و ،K7J و ،L90

II - مرحله نصب كردن قطعه

107916

دو شاخه را در محل خود قرار دهيد.  
بلبرينگ را با قرار دادن قالب هاى (3) در دو شاخه، روى محور   

قرار دهيد.
از حركت صحيح آن اطمينان حاصل كنيد.  

تذكر:
هنگام انجام عملياتى كه نياز به باز كردن جعبه دنده ندارد 
يا بعد از كار گذاشتن جعبه دنده، دوشاخه را بلند نكنيد 

زيرا ممكن است قالب هاى (3) از پايه خارج شوند.

III - مرحله نهايي
نصب كنيد (به بخش 21A، جعبه دنده  جعبه دنده را مجدداً   
دستى، جعبه دنده دستى: باز كردن - نصب مجدد، صفحه، 

21A-12 رجوع نماييد).

91830

بعد از نصب مجدد جعبه دنده، حركت صحيح دوشاخه را بررسى   
كنيد.

اين حركت بايد به شرح زير باشد:
(X) = 29,5 mm ± 0,5     K7M  موتور  -
(X) = 29,5 mm ± 0,5      K7J  موتور  -
(X) = 29,5 mm ± 0,5     K9K  موتور  -
(X) = 29,5 mm ± 0,5   K4M  موتور  -
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كالچ
20Aفاليويل: باز كردن - نصب مجدد

20A-7

K7M يا K7J يا K4M

ابزار مخصوص مورد نياز
Mot. 582-01  داشتن نگه  ثابت  ابزار 

فاليويل.

mگشتاور محكم كردن
N.m  55 پيچ هاى نصب فاليويل

باز كردن
I - مرحله پيش از باز كردن

قطعات زير را باز كنيد:  
جعبه  دستى،  دنده  جعبه   ،21A بخش  (به  دنده  جعبه   -
 21A-12 صفحه مجدد،  نصب  كردن -  باز  دستى:  دنده 

رجوع نماييد)،
صفحه  مكانيزم -  كالچ،   ،20A بخش  كالچ (به  مكانيزم   -
كالچ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 20A-5 مراجعه 

كنيد).

II - مرحله باز كردن قطعه مورد نظر

107913

موتور را به كمك ابزار (Mot. 582-01)  (1) ثابت كنيد.  
قطعات زير را باز كنيد:  

پيچ هاى نصب فاليويل،  -
فاليويل،  -

.(Mot. 582-01) ابزار  -

نصب مجدد
I - مرحله قبل از نصب مجدد

وضعيت فاليويل را بررسى كنيد.  
رزوه هاى پيچ نصب فاليويل را برروى ميل لنگ تميز كنيد.  

سطح اتكاى فاليويل را برروى ميل لنگ چربى زدايى نماييد.  
پيچ هاى نصب را حتماً تعويض كنيد.  

 LOCTITE    FRENETANCH پيچ هاى جديد نصب فاليويل را به  
آغشته كنيد.

23325

 

توجه
پيچ هاى (2) چرخ دنده فاليويل را بيرون نياوريد.
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كالچ
20Aفاليويل: باز كردن - نصب مجدد

20A-8

K7M يا K7J يا K4M

II - مرحله نصب كردن قطعه
فاليويل را مجدداً نصب كنيد.  

107913

پيچ هاى جديد فاليويل را بدون آنكه محكم كنيد، ببنديد.  
موتور را به كمك ابزار (Mot. 582-01) تثبيت كنيد.  

 (55  N.m) پيچ های نصب فاليويل را به ترتيب و با گشتاور  
محكم كنيد.

ابزار ثابت نگه داشتن (Mot. 582-01) را باز كنيد.  

III - مرحله نهايي
قطعات زير را نصب كنيد:  

صفحه  مكانيزم -  كالچ،   ،20A بخش  كالچ (به  مكانيزم   -
كالچ: باز كردن - نصب مجدد، صفحه 20A-5 مراجعه 

كنيد)،
جعبه  دستى،  دنده  جعبه   ،21A بخش  (به  دنده  جعبه   -
 21A-12 صفحه مجدد،  نصب  كردن -  باز  دستى:  دنده 

رجوع نماييد).
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