
Chevrolet Kalos e Aveo, Kalos e Aveo Variant

Informação técnica: VKBA 7573 (EIXO TRASEIRO)

Quando prestar assistência ao rolamento de roda dos modelos Chevrolet/
Daewoo Kalos e Chevrolet Aveo, por vezes não é necessário substituir todo 
o Rolamento de Roda. Em vez disso, poderá substituir apenas o rolamento 
e reutilizar o cubo. Mas é importante montar o rolamento no cubo de forma 
correcta, exercendo pressão apenas na parte externa do rolamento para 
evitar danos nos componentes internos e na pista do rolamento. O kit  
VKBA 7573 vem com um rolamento HUB 1, uma anilha de freio e uma 
porca, sendo aplicável na versão com ABS e na versão sem ABS:
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MARCA MODELO MOTOR NÚMERO de EO
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.  Remova  a anilha de freio e empurre o rolamento para fora do cubo.
Veriique o interior e o exterior do cubo. Se o cubo estiver daniicado ou em mau estado, este kit não é suiciente e será necessário encomendar uma unidade completa.

Instruções de montagem para o VKBA 7573

CORRECTO INCORRECTO

3. Monte no eixo e aperte a nova porca do eixo. 

2.  Monte o novo rolamento no cubo, seguido pela pela anilha de freio, conforme a técnica de montagem normal de um HUB 1, incluindo a aplicação de massa antifricção LGAF-3.
Este passo deve ser executado com cuidado ao pressionar o rolamento para o interior do cubo, porque uma aplicação incorrecta de forças pode resultar em danos no rolamento.
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