1.

Instructies montage Washer Driver

Deze instructies geven aan hoe de Washer Driver op de drive van een HYTORC Ice of Avanti
gemonteerd dient te worden. De Washer Driver maakt deel uit van het HYTORC Washersysteem.
Procedure
1. Schuif de moerdop (A) over de drive (B).

B

C

Zorg dat de gaten in de moerdop op één lijn liggen met
A

de gaten in de drive. Hou de O-ring buiten de groef.

2. Schuif de pin(D) volledig door het gat.

D

3. Rol de O-ring(E) in de groef.
E

4. Schuif de Spline Adapter(F) helemaal over de Drive.
Zorg er voor dat de ring voorbij de smallere, en volledig
over de bredere splinevertanding valt.

F
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5. Gebruik het schroefje om de Spline Adapter vast te
zetten.

G

6. Schuif het Canister(H) over de Spline Adapter.
H

Zorg dat één van de gaten in het Canister op één lijn ligt
met een gat in de Spline Adapter.

7. Gebruik het schroefje(I) om het Canister aan de Spline
Adapter te bevestigen.
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2.

Instructies montage Holding Plate

Deze instructies geven aan hoe de Holding Plate op de Stealth gemonteerd dient te worden. De
Holding Plate voorkomt het meedraaien van de Stealth door af te steunen op de HYTORC
Washer.
Procedure
1. Plaats de Holding Plate (B) op de Stealth.
Hierbij vallen de twee pinnen in de behuizing.
2. Plaats de borgschroef (A) en draai deze vast.
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3.

Montage HYTORC Washer en Back Up Washer

Het HYTORC Washer-systeem bestaat uit twee onderlegringen: de HYTORC Washer en de Back
up Washer. De HYTORC Washer maakt de reactiearm overbodig en wordt aan de te torquen zijde
geplaatst. De Back Up Washer vervangt de tegenhoudsleutel en wordt aan de contrazijde
geplaatst.

HYTORC Washer

3.1

Back Up Washer

Montage HYTORC Washer
Procedure

1. Plaats HYTORC Washer (A) aan de te torquen zijde
over de moer. De geribbelde zijde naar de flens
gekeerd, de gladde zijde tegen moer/boutkop. De
moer/boutkop draait dus altijd op het gladde oppervlakte.

A

2. Smeer de studbolt (B)

B

3. Smeer het spiegelvlak/onderzijde (C) van de moer.

C
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3.2

Montage HYTORC Back Up Washer

Procedure
1. Plaats de Back Up Washer aan de contrazijde/niet te torquen zijde.
De boven- en onderzijde van de Back up Washer zijn identiek.

2. Smeer de studbolt.

Zorg ervoor dat er géén smeermiddel op de geribbelde zijde van de onderlegringen komt.
Pas alléén smeermiddel toe aan de te torquen zijde.
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