
Chevrolet Kalos och  Aveo, Kalos och Aveo Variant

Teknisk information VKBA 7573 (BAKAXEL)

Vid service på Chevrolet/Daewoo Kalos och Chevrolet Aveo hjullager är det 
inte alltid nödvändigt att byta hela hjullagret. Navet kan istället 
återanvändas genom att enbart byta själva lagret. Men det är viktigt att 
montera lagret i navet på rätt sätt, genom att trycka på lagrets ytterring för 
att förhindra skador på de inre komponenterna och på lagrets löpbanor. 
Satsen VKBA 7573 levereras med ett HUB 1-lager, en låsring och en 
mutter, och kan användas i både ABS- och icke-ABS-versioner:
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BILTILLVERKARE MODELL 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



2    Install conidence
www.vsm.skf.com

1. Ta bort låsringen och tryck ut lagret från navet.
Kontrollera navet in- och utvändigt. Om navet är skadat eller i dåligt skick ska en komplett enhet beställas och den här satsen är inte tillräcklig.

Inpassningsinstruktioner för VKBA 7573

RÄTT EJ RÄTT

3. Montera på axeln och dra åt den nya axelmuttern. 

2.  Montera det nya lagret i navet och därefter låsringen enligt den vanliga monteringstekniken för HUB 1, inklusive appliceringen av LGAF-3 medel mot passningsrost.
Det här steget måste genomföras försiktigt eftersom lagret kan skadas om det trycks in i navet med krafter som anbringats felaktigt på lagret.
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