
NÁVOD K POUŽITÍ

SADA PRO KULOVÉ ČEPY -

VELKÁ

       



Popis: 
Rozšířená souprava pro montáž a demontáž kulových kloubů, čepů brzdových čelistí a další 
universální využití. Obsahuje 21 dílů, uložených v plastovém kufříku. 
 

Bezpečnostní podmínky: 
-Noste schválenou ochranu očí při používání nástrojů z této sady. 
-Před opravou vozidla zablokujte kola – zabráníte tím vozidlu v pohybu. 
-Zkontrolujte finální zarovnání c-konstrukce čelistí a všech nástrojů s komponenty před použitím 
tlaku pro demontáž nebo výměnu kulových kloubů.  
 

Provoz: 
Demontáž a montáž brzdového kotevního 
kolíku: 
1. Odmontujte všechny pojistné kroužky 

držáků z brzdových kotevních kolíků. 
2. Umístěte c-konstrukci čelistí přes brzdovou 

hvězdici tak, jak je vyobrazeno na obr. č. 1. 
3. Utáhněte přítlačný šroub, dokud nebude 

kotevní kolík odmontován. 
 
 

Obr.1 
Montáž a demontáž „U“ kloubu: 
Základní c-konstrukce čelistí se používá pro servis „U“ kloubů 
na většině aut a lehkých nákladních automobilů. Servis „U“ 
kloubů se provádí buď na, nebo mimo auta. 
 
Demontáž: 
1. Demontujte všechny vnější a/nebo interní pojistné kroužky. 
2.  Umístěte c-konstrukci čelistí okolo hnacího hřídele třmene 

a utáhněte přítlačný šroub, dokud nebude první ložisko 
odmontováno. 

3. Znovu umístěte c-konstrukci a odmontujte druhé ložisko.  
 

 
Montáž: 
1. Očistěte celou oblast třmene od špíny a oleje.     Obr.2 
2. Zarovnejte výměnné ložisko a c-konstrukci čelistí co nejrovněji přes třmen. Stlačte výměnné 

ložisko do třmene a znovu namontujte externí/interní pojistné kroužky.  
3. Znovu umístěte c-konstrukci čelistí a druhé výměnné ložisko co nejrovněji přes třmen a stlačte 

ložisko do třmene. Znovu namontujte externí/interní pojistné kroužky.  
 
Demontáž a montáž kulových kloub ů: 
Tato sada je vhodná pro použití na všech autech a lehkých nákladních autech, která mají kulové 
klouby lisované. Pomůže Vám to odmontovat a namontovat kulové klouby bez demontáže 
kontrolní ruky z auta.  
Poznámka: Některá auta a některá lehká nákladní auta mohou mít horní kulový kloub bodově 
přivařený ke kontrolní ruce. Svar musí být před demontáží kulového kloubu rozříznut. 
 
 
 
 



Demontáž: 
1. Namontujte čepy brzdových čelistí přes kontrolní ruku tak, jak je 

vyobrazeno na obr. č. 3. Vyberte správnou velikost příjmové 
trubky a umístěte ji pod kulový kloub auta. 

2. Utáhněte přítlačný šroub, dokud se příjmová trubka nedostane do 
kontaktu s kontrolní rukou. Zkontrolujte zarovnání všech nástrojů 
a komponent a pokračujte v utahování přítlačného šroubu, dokud 
nebude kulový kloub odmontován. 
4 – instalační adaptér 
5 – kulový kloub 
6 – kontrolní ruka 
7 – příjmová trubka 
8 – demontážní adaptér 

           Obr.,3 
 
Montáž:  
1. Očistěte kontrolní ruku a pokryjte vnitřní průměr vhodným 

mazadlem. 
2. Vložte výměnný kulový kloub co nejrovněji do kontrolní ruky vozidla. 
3. Namontujte komponenty čepu brzdových čelistí podle obr. č. 4. 

Umístěte příjmovou trubku a utáhněte přítlačný šroub. Zkontrolujte 
zarovnání všech nástrojů a komponent a pokračujte v utahování 
přítlačného šroubu, dokud nebude kulový kloub pevně usazen 
4 – instalační adaptér 
5 – kulový kloub 
6 – kontrolní ruka 
7 – příjmová trubka 
8 – demontážní adaptér 
 

Obr.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Na výrobky prodávané společností            je poskytována záruka v délce 24 měsíců od
data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a
vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození
jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.

2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací,neodborným
zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného
příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo
poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či
jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které
vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není
předmětem záruky.

3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán
prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto
účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list,
opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny
a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod.

4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém
stavu do opravy.

5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek
zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou
doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě
jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.

6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je
z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění.

Výrobek: Sada pro kulové čepy - velká
Typ:         Výrobní číslo (série):
Datum výroby:  Záznamy opravny:
Datum prodeje, razítko, podpis:

ZÁRUČNÍ LIST


