Witam wszystkich jestem tutaj nowy i to mój pierwszy post
Kupiłem lagune jakis miesiąc temu i niestety okazało się że jest padnietę tylnie łożyską buczało
niemiłosiernie, kalkulując koszty zdecydowałem że podejmę się wymiany samego łożyska, niby
powinno się wymienać całe tarcze wraz z łożyskiem ale stwierdziłem ze jeśli można kupic samo
łożysko to jest to do zrobienia,postanowiłem spróbować przygotowałem sobie nięzbędne narzędzia
to znaczy:
- podkładke pod tarcze w formie metalowej tulei która jest widoczna na zdjęciu
- większego młota i sworznia
- śruby którą skreciłem łożysko
może wydaje się ten sposób bardzo prosty ale skuteczny
Idąc dalej bo zdjęciu tarczy okazało się ze klocki od węwnętrznej strony trą już prawie blachą po
tarczy, więc i tutaj troszkę się podłamałem okazało sie że tarcze też już nie są w najlepszej kondycji
więc przeliczyłem to wszystko jeszcze raz
Nowe łożysko firmy OPTIMAL 160 zł
Nowa tarcz hamulcowa firmy Textar z łożyskiem SNR 179 zł
Klocki hamulcowe TRW 90 zł
stwierdziłem ze jednak dołożę te 200 zł i wymienię komplet nowe tarcze TEXTAR z wbitym już
łożyskiem SNR , bo tarcze by trzeba stoczyć a za wiele nie było z czego, wiec jednak wszystko
przemawiało za nowym kompletem tarcz
Ale z tego względu że miałem przygotowany " sprzęt " do wyjęcia łożyska postanowiłem to zrobić i
porobić fotki w razie gdyby ktoś chciał sobie wymienić łożysko
1. Na samym początku wyciągamy pierścień zabezpieczający łożysko ja robiłem to szczypcami
przeznaczonymi do tego bez problemu wychodzi
2. Następnie skręcamy łożysko śrubami z dość grubymi podkładkami

3. teraz wkładamy tarcze na przygotowaną tuleje

4. Następnie kładziemy na równej nawierzchni i dosyć solidnym młotkiem uderzamy w sworzeń

5. Metoda wydaje się drastyczna ale po paru mocniejszych uderzeniach łożysko wychodzi bez
problemu i bez żadnych uszkodzeń

6. łożysko nie ma nawet zadrapań ani żadnych wgnieceń tarcza także w żaden sposób nie
uszkodzona

7. Na koniec " sprzęt " do wyciskania

Wcisnąć łożysko można na 3 sposoby
1. Wbijanie nowego łożyska starym bardziej hardkorowe
2. Trochę lepszy sposób poprzez skręcanie śrubą lub wpychanie ściągaczem
3. Najlepszym sposób na prasie
Mam nadzieję że komuś mój opis się przyda, jak widać jest to do zrobienia
Pozdrawiam

