
 

Kerékanya rögzítő lemez-bilincs 

Szerelési útmutató: 

Ez a kerékanya rögzítő lemez egy biztonságtechnikai alkatrész, amely helyes felszerelés esetén 

megakadályozza a kerékanyák lecsavarodását, ezáltal a járművek kerekeinek elvesztését így 

csökkentve a súlyos balesetek kockázatát. 

1. A kerekek megfelelő felszerelése után (lásd hátoldalon), a rögzítő lemezeket az egymással  

szomszédos kerékanyákra kell ráütni. A kerék anyacsavarjainak legalább felét célszerű a 

lemezekkel biztosítani. A felületeknek, tisztának és rozsdamentesnek kell lennie! 

2. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő szerszámmal a megfelelő rögzítő lemezt alkalmazza (lásd 

a hátoldalon a táblázatot) 

3. A rögzítő lemezeket a beütő szerszámmal a csavar fölé kell helyezni és túlzott erőfeszítés nélkül 

a keréktárcsáig a kerékcsavarokra ráütni. A bilincseknek elég érinteni a felnit a képen látható 

módon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Javasoljuk a túloldalon látható kalapács használatát,  mely nagymértékben leegyszerűsíti a 

felszerelést és kevesebb erőfeszítést igényel. 

 

Figyelmeztetés: A Rollock kerékanya rögzítő egy egyszeri felhasználású termék! 

Ne próbálja meg újra felhasználni a korábban használt és leszerelt bilincset! 

A szerelőszerszámot rendszeresen meg kell vizsgálni és cserélni kell, ha sérült, kopott vagy 

megrongálódott! 



 

5. Miután a bilincsek felszerelésre kerültek kézzel ellenőrizze a 

lemezek végein és közepén megfelelő felfekvésüket és stabil 

illeszkedésüket. 

 

6. Leszerelés:  A rögzítő lemez eltávolításához elegendő a 

lemezvégek megfeszítése. 

 

HASZONGÉPJÁRMŰVEK KERÉKSZERELÉSE 

10 csavaros kerekekhez 

1. Tisztítsa meg alaposan a keréktárcsa a dob és a kerékagy közötti érintkezési felületeket a 

szennyeződésektől, rozsdától.  

A festett felületeknek nem szabad 20 mikronnál 

vastagabbnak lennie. 

2. Szintén tisztítsa meg a menetes felületeket és mindkét 

felületen használjon kenőanyagot, pl. motorolajat.   

3. Szerelje fel a kereket a dobra és húzza meg a kerékanyákat 

60Nm-rel az ábrán látható sorrendben. 

4.  Mindegyik anyát húzza meg a gyártó által előírt 

forgatónyomatékkal ugyanabban a sorrendben. 

5. A kerékcsavarokat 30 perc vagy 40-60 km megtétele után 

újra kell húzni. Fontos, hogy ne húzza túl a kerékcsavarokat! 

            Szerelőszerszám 

                   Kalapács  

                                                             

                        Kapos Járműgyártó és Javító Zrt. 
7400 Kaposvár, Füredi u. 180.   Tel: 82/506-181 
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Abroncs  
Csavarok száma x 

lyukkör átmérő 

Csavaranya 

mérete 

Rollock rögzítő 

Csavaranya középpont 

táv., csavar méret. 

16" 6 x 205mm 19-21mm 104 cc 19-21 

17,5" 6 x 205mm 24-27mm 104 cc 24-27 

17,5" 6 x 245mm 24-27mm 122 cc 24-27 

17,5"/19,5" 10 x 225mm 30-33mm 70 cc 30-33 

19,5" 8 x 275mm 30-33mm 104 cc 30-33 

22,5" 10 x 335mm 30-33mm 104 cc 30-33 

22,5" 10 x 335mm 32-36mm 104 cc 32-36 

17,5" 10 x 8,75" 30-33mm 70 cc 30-33 

22,5"/24,5" 10 x 11,25" 30-33mm 88 cc 30-33 


