INFORMAÇÃO DE SERVIÇO

Indicações para a montagem da referência FAG 201050
Conteúdo extenso
Fabricante:

Mercedes-Benz

Modelos:

Actros MP2 / MP3
Atego / Atego 2
Axor 2

Refª:

201050

Situação a 03.2013 FAG 0022 Salvo modificações técnicas
As referências OE são citados apenas para fins comparativos
© 2015 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG

Fig. 1: 201050 – O conteúdo inclui agora três anéis de proteção adicionais

Nos veículos indicados, o fabricante do veículo
apenas distribui rolamentos de roda do eixo dianteiro como uma unidade completa (o cubo da roda
com o rolamento integrado).

Para além do rolamento de roda e da anilha de apoio, incluem-se
agora três anéis de proteção no jogo de rolamentos de roda FAG.
Destes três anéis, que ainda se encontram na transmissão detrás
do cubo de roda, só se utiliza um.

Dado que na maioria dos casos de avaria a peça
defeituosa é apenas o rolamento de roda, só seria
necessário substituir esta peça. O cubo de roda
pode ser utilizado novamente.

Cada um destes três anéis de proteção tem um diâmetro interior
diferente. Para determinar qual dos três anéis deve ser utilizado, é
necessário medir o diâmetro da transmissão (ver fig. 2). Consoante
o diâmetro medido, deve selecionar-se o seguinte anel de proteção:

Por este motivo, a Schaeffler Automotive Aftermarket disponibiliza um jogo de rolamento de roda
com a refª 201050.

Diâmetro medido

Anel de proteção necessário

86,70 to 86,85 mm

Anel de proteção sem marca de cor

86,85 to 87,05 mm

Anel de proteção com marca de cor vermelha

87,05 to 87,30 mm

Anel de proteção com marca de cor branca

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Fig. 2: Para determinar qual dos três anéis de segurança é o mais ajustado, deve medir-se o diâmetro da transmissão no ponto indicado
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