CONTI-V MULTIRIB® ELAST TOOL KIT
Kanallı elastik V kayışlı kit 4PK1022T1
Agirlik [kg]: 0,22

GENEL BİLGİLER:

Servislere daha fazla güvence sağlar: CONTI-V MULTIRIB® ELAST TOOL
KIT
ContiTech Power Transmission Group’un CONTI-V MULTIRIB® ELAST kayışları modern
motorlarda yaygınlaşmaktadır. Elastik V kayışlar gerginliklerini kendiliğinden korudukları
için kayış gergisine ihtiyaç duymazlar. Böylece tahrik sisteminin maliyeti önemli ölçüde
düşürülür. Montaj işleminde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için CONTI-V MULTIRIB®
ELAST kayışları kutu içinde bir montaj aleti ve montaj kılavuzu ile birlikte komple ToolKit
şekilde satışa sunulur. CONTI-V MULTIRIB® ELAST kayışı sadece doğru montaj aleti
kullanıldığı takdirde hasarsız şekilde monte edilebilir.
Kanallı elastik V kayışlarda kullanım / etki uzunluğu ile üretim uzunluğu arasında ayırt edilir.
Üretim ve kullanım uzunluğu arasındaki fark, kayışın montaj sırasında çektirilerek uzadığı
ölçüdür.
Kanallı elastik V kayışlarımız için belirttiğimiz uzunluk daima kullanım uzunluğunu yani
kayışın takılı vaziyetteki uzunluğu gösterir. Ancak, üretim uzunluğu kayışın üzerinde veya
TecDoc’ta da parantez içinde belirtilmiştir. Örnek: 6 PK 1019 (1004) ELAST
Lütfen dikkate alın: Elastik kayışlar uzun süre depolandığında büzüldüğünden, kanallı elastik
V kayışın ölçülen uzunluğu üretim uzunluğundan farklı olabilir. Bu çok normaldir ve kayışın
montajında telafi edilir.

Yapısı ve çalışma şekli
Kanallı V kayış

Kanalli V kayisi
a) Sentetik kauçuk kayis sirt kismi
b) Polyester gerilme üyeleri
c) Elyafli polikloropren altyapi
Kanallı V kayış, V kayışın geliştirilmiş halidir ve öncelikle modern motorlarda kullanılır.
Kayışta, uzunlamasına yönde düzenlenmiş kanallar vardır. Bu kayışla da yardımcı sistemler
çalıştırılır. Bu üniteler arasında alternatör, radyatör suyu pompası, klima kompresörü veya
hidrolik direksiyon pompası bulunur.
Makaralar
Gergi ve saptırma makaraları, içine tek veya çift sıralı bilyalı rulman yerleştirilmiş olan
çelik veya plastik kasnaktan oluşur. Makaraların hareket yüzeyi düz veya profilli olabilir.
Makara monte edildikten sonra üzerine bir plastik koruyucu kapak geçirilir. Saptırma
makarası yatağının korunması için özel olarak şekillendirilmiş çelik koruyucu kapaklar da
kullanılabilir. Kapaklar saptırma makarasına cıvatalanır.
Gergi makaraları, kayış gergisinin uyguladığı kuvveti kayışa aktarır ve kayış gerginliğinin
sabit kalmasını sağlarlar. Saptırma makaraları, kayış düzeninin mevcut yardımcı ünitelere
uygun şekilde değiştirilmesi için veya fazla uzun kayışlarda olası kayış titreşimlerini kontrol
altına almak için sakinleştirici makara olarak kullanılır.

Geniş donanım
•

Komple Tool Kit şunları içerir
- Kayış
- Montaj aleti
- Montaj kılavuzu

Etkileyici avantajlar
•
•
•
•
•

Orijinal ekipman kalitesi
Uzman ve kurallara uygun montaj sayesinde güvenli donanım
Münferit komponentler sipariş edilemez
Tahrik sistemi için ciddi maliyet tasarrufu
Kendiliğinden gerilen kanallı V kayış, bu nedenle kayış gergisine gerek yoktur

Depolama
Tahrik kayışları, eğer doğru koşullarda muhafaza edilirlerse uzun süre depolandıktan sonra da
güvenilir şekilde çalışırlar ! Genel olarak şuna dikkat edilmelidir: Kayışları karanlık, serin (15
ile 25 °C arasında), kuru ve hava cereyanı olmayan bir yerde muhafaza edin. Bu durumda beş
yıllık depolama süresine kadar güvenilir şekilde çalışmaları garantilidir. Kolay alevlenen,
agresif maddeler, yağlama maddeleri ve asitler de kayışların yakınında bulundurulmamalıdır!
Kanallı V kayışlarda önemli: Kanallı V kayışları kaloriferlerin yakınında muhafaza
etmemeli ve doğrudan güneş ışınlarına da maruz bırakmamalısınız.
4PK1022T1 Araç Detayı
Manufacturer

Model

type

Year of manuf.

kW PS

cc

Engine code

FIAT

DOBLO (119)

1.3 D Multijet

10/05-

62

84 1248

223A9.000

FIAT

DOBLO (119)

1.3 JTD

05/05-

55

75 1248

199A2.000

FIAT

DOBLO Cargo (223)

1.3 D Multijet

10/05-

55

75 1248

199A2.000

FIAT

DOBLO Cargo (223)

1.3 JTD 16V

05/04-

51

70 1248

188A9.000

FIAT

FIORINO Kasten/Kombi

1.3 D Multijet

02/08-

55

75 1248

199A2.000, 199A9.000

FIAT

LINEA

1.3 D Multijet

06/07-

66

90 1248

199A3.000

FIAT

PALIO (178BX)

1.3

06/03-

53

72 1297

FIAT

PUNTO EVO

1.3 D Multijet

10/09-

55

75 1248

199A2.000, 199A9.000

FIAT

QUBO

1.3 D Multijet

09/08-

55

75 1248

199A2.000

FIAT

STRADA (178E)

1.3 D Multijet

05/06-

62

85 1248

223A9.000

Sorun ve sebebi

Kanallı V kayış
Çözüm

Sertleşmiş, parlak yan
yüzler
Kayışın mukavemet
Kayışı değiştirin ve
sağlayıcısı hatalı montaj
usulüne uygun şekilde
nedeniyle hasar görmüştür monte edin
Profilde düzensiz yıpranma
Kasnaklar aynı hizada değil Tahriği kontrol edin,
aynı hizada olmayan
kasnakları düzeltin
gerekirse değiştirin,
kayışı değiştirin
Kayıştan seslerin gelmesi
Kullanım ömrü aşılmıştır

Alt yapıda/Profilde
yırtılmalar ve kopmalar
Kullanım ömrü aşılmıştır
Yabancı cisimler
Kayışın kısa süre
çalıştıktan sonra kopması
Kayışın mukavemet
sağlayıcısı hatalı montaj
nedeniyle hasar görmüştür
Kayışın kirlenmesi
Kaçakları giderin, kayışı
değiştirin
Kayış sırt kısmında hasar
Sırt kısım makarası arızalı
(zor çalışıyor, hareket
yüzeyinde hasar, örneğin
yabancı cisimlerden dolayı)
Oluk profilinde aşırı
yıpranma
Kasnaklar / Makaralar
/Üniteler arızalı (zor
çalışıyor)
Kasnaklar aynı hizada değil
Parça Listesi :

Kayışı değiştirin

Kayışı değiştirin
Kayışı değiştirin

Kayışı değiştirin ve
usulüne uygun şekilde
monte edin
Kaçakları giderin, kayışı
değiştirin

Kayışı değiştirin, sırt
kısım makaralarını
değiştirin

Kasnakları / Makaraları /
Üniteleri değiştirin,
kayışı değiştirin
Kasnakları hizalayın
veya değiştirin, kayışı
değiştirin

•
•
•

1 x CONTI-V MULTIRIB® ELAST Kanalli V kayisi 4PK1022 ELAST
1 x El aleti Tool02
1 x Montaj kilavuzu

Profil
PK
Kanal sayisi
4
Yükseklik (h) [mm] 5
Kanal araligi (s) [mm] 3,56
Uzunluk [mm]

