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Framhjul: AUDI A2, VW Lupo

HBU 2.1 – en lagerkonstruktion som kräver specialverktyg 

En hjullagerkonstruktion som kallas HBU 2.1 blir allt vanligare på marknaden. 
Denna lagerkonstruktion kräver specialverktyg vid demontering och framför 
allt vid montering av lagret på fordonet. SKF har inte dessa verktyg i sitt  
produktutbud men ett stort antal verktyg erbjuds av olika verktygstillverkare. 

Här följer information om detta speciallager.
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Egenskaper hos HBU 2.1

• Det är en förmonterad enhet där lager och nav   
 sitter ihop. 
• Den roterande flänsen på innerringen, med  
 gängade hål eller pinnbultar, har en muff för   
 centrering och montering av bromsskiva och hjul.
• Lagret kan förses med en magnetisk ABS-ring.
• Lagret finns både med och utan snäppring.

Fördelar med HBU 2.1

• Ökad styvhet
• Färre komponenter 
• Reducerad spridning av förspänning
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Grundläggande monteringsinstruktioner för HBU 2.1

Använd alltid rätt verktyg för varje steg

1. Avlägsna det gamla lagret från spindeln
2. Rengör lagerhuset i spindeln noga och kontrollera att inga skador finns
3. Montera det nya lagret genom att pressa på lagrets ytterring

Det kritiska momentet är att trycket måste ligga på ytterringen. Tryck på innerringen 
eller flänsen skadar lagret och förkortar dess livslängd avsevärt.

Det är viktigt att använda rätt verktyg samt att följa monteringsstegen.
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Varning! Återanvänd aldrig ett demonterat lager!

 

Monteringsriktning 

Kraften måste ligga på
ytterringen för att inte
skada lagret

Hjullager HBU 2.1 och omgivande komponenter
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