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UltraGrip NG

 

1 Ta bort alla O-ringar från 
bultarna genom att rulla
dem uppför gängorna. 
Spara dem för att åter- 
montera dem efter bytet 

 

2 Ta bort alla muttrar,

 bultar och brickor 

 3 Ta bort glandern 

 

4 Ta bort det gamla 
 

packningssetet och lägg 
 

det åt sidan
 

 5 Ta ut det nya packnings- 
setet från lådan. 
Ta bort plasten genom  
att skära upp tre sidor av
den och dra av plasten. 
        Ta inte bort packnings-

 setet från kartongen.
 

 
 

6 Kontrollera att kilhållarna

 sitter fast i packningen

 och i varandra

 

och lägg

 försiktigt kartongen med

 packningssetet ovanpå

 UltraGrip-kopplingen. 

 
 

 

7 Dra bort kartongen under 
packningssetet så att den 
hamnar ovanpå huset. 
Säkerställ att packnings-  

setet är centrerat och  

symmetriskt placerat på huset. 
 

 

8 Lägg tillbaka glandern. 
Kontrollera att packnings-

 setet är centrerat och 

 symmetriskt placerat.

 

 

 

9 Montera bultar, placera brickor 
på översidan av glandern och
dra åt muttrarna. Överdra inte  
bultarna eftersom detta kan  
flytta packningssetet ur sitt 
läge. Om kopplingen skall transporteras skall O-ringar 
sättas dit efter att bultarna har dragits åt. 
 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Underhållsinstruktioner för utbyte av packningsset 
Vid behov kan packningssetet bytas ut efter användning. Följ nedanstående instruktioner 
noggrant. Kontakta industri Belos AB om ytterligare information behövs. 

Tel: 018-67 67 80 Fax: 018-67 67 90
E-post: info@belos.se   Web: www.belos.se

Industri Belos AB, Box 6482, 751 38 UPPSALA
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UltraGrip NG

Borttagning av gamla låskilar 
1 Leta efter en början av en grupp av låskilar  

(där de inte sitter fast), börja från ena änden 
och dra alla låskilarna uppåt för att ta bort
dem från hållaren 
 

 
Byte av nya låskilar 

2 Tryck in en grupp av låskilar i botten av varje
grupp först. Ett "klick" hörs när den är på  
rätt plats 
 

 
3 När låskilarna är fastsatta i botten, tryck på  

toppen av varje kil från ena sidan och lägg 
på tryck över hela toppen tills den "klickar" 
in i hållaren. Fortsätt tills alla låskilar sitter 
ordentligt på plats. 
 

 

4 Kontrollera att alla låskilar är korrekt
monterade på rätt plats. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Underhållsinstruktioner för utbyte av låskilar 
Vid behov kan låskilar bytas ut efter användning. Följ nedanstående instruktioner 
noggrant. Kontakta Industri Belos AB om ytterligare information behövs. 
 

Början på en grupp 
av låskilar 

"Klicka"
 

först in i botten
 

på alla grupper
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