
Chevrolet Kalos og Aveo, Kalos og Aveo Variant

Teknisk information: VKBA 7573 (BAGAKSEL)

Ved reparation af navenhederne til Chevrolet/Daewoo Kalos og Chevrolets 
Aveo er det ikke altid nødvendigt at udskifte hele hjullejet. Hjullejet kan i 
stedet blive genbrugt ved kun at udskifte selve lejet. Det er dog vigtigt at 
montere lejet korrekt på navenheden. Dette gøres ved at trykke på den ydre 
lejebane for at forhindre beskadigelse af indvendige komponenter og 
lejebanen. Til sættet VKBA 7573 medfølger der et HUB 1-leje, en låsering 
og en møtrik. Sættet kan bruges til versioner både med og uden ABS.
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BILPRODUCENT MODEL MOTOR OE-NUMMER

Daewoo Kalos 1.2 / 1.4 / 1.5
96471773 /96471774 
96471775 /96471776 

Chevrolet Kalos 1.2 / 1.4

Chevrolet Aveo 1.2 / 1.4 / 1.5 / 1.6
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1.  Fjern låseringen og skub lejet ud fra navenheden.
Kontrollér navenheden både ind- og udvendig. Hvis navenheden er beskadiget eller i ringe tilstand, er det nødvendigt at bestille en ny enhed, og dette sæt vil ikke være tilstrækkeligt.

Monteringsvejledning til VKBA 7573

KORREKT IKKE KORREKT

3. Montér på akslen og tilspænd ny akselmøtrik. 

2.  Montér det nye leje i navet efterfulgt af låseringen som normalt ved samling af en HUB 1-enhed. Herunder skal det huskes at påføre et middel mod pasningskorrosion (LGAF-3). 
Dette trin bør udføres forsigtigt, da forkert tryk på lejet ved montering kan beskadige enheden.

®    SKF er et registreret varemærke, der tilhører SKF Group.

©    SKF-Group 2012
Udgiveren har ophavsret til indholdet af denne udgivelse, og den må ikke kopieres (heller ikke i uddrag), med 
mindre der er givet tilladelse dertil. Der er udvist al mulig omhu for at sikre, at oplysningerne i denne udgivelse 
er præcise, men vi påtager os intet ansvar for tab eller skader, hverken direkte eller som følge af brugen af 
oplysningerne i denne udgivelse.


