
cDISK
Fixtur för demontering och montering av kopplingar
på lastbilar och bussar.
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cDISK 
Den enkla lösningen på ett tungt lyft

Helt enkelt

Tack vare den stora vikten, 
upptill 80 kg. så är det ett 
tungt jobb att byta kop-
plingslameller på lastbilar 
och bussar när fordonslyftar 
används. Nu finns den enkla 
lösningen på detta jobb.
Med den nya cDISK fixturen 
hålls tryckplattan för de-
montering och montering.

Tillsammans med en ag-
gregatlyft eller annan lyf-
tanordning kan tryckplattan 
lätt hanteras av en person. 
Den justerbara lutningen på 
fixturen och det mönsterskyd-
dade ROLLFIT-systemet 
tillsammans med en ag-
gregatlyften svarar för en 
optimal arbetsmiljö utan 
tunga lyft.

cDISK hållare för svänghjul
Monteringsverktyg för svänghjul, 
skruvas på svänghjulet.

cDISK Evo bus rullsats
För Evo bus finns en sats extra tillbe-
hörsrullar som erfordras

cDISK hållare för
gjutjärnstryckplattor
För tryckplattor med gjutjärnhus.
Tryckplattan hålls fast svängbara 
låsarmar.

Med ROLLFIT systemet
kan tryckplattan vridas
till önskat läge på fixturen. 
Viktigt för rätt inpassning
av tryckplattan till sväng-
hjulet.

Fixturen kan lutas så tryck-
plattan vinklas   ±   10° 
det innebär stora fördelar 
om fordonet lutar något
eller om motorn är upplyft 
vid kopplingsbytet.

Varierande hålcirklar
Möjligheten att växla hålcir-
kel för stödrullarna
gör att fixturen passar de 
flesta vanliga tryckplattor.

Flexibel användning  
Fixturen kan användas på 
många sätt. På aggregat-
lyft, verkstadskran, groplyft 
mm. På så vis kan cDISK 
användas både ovanifrån 
och inderifrån.

BLITZ Top-Design

ROLLFIT-System

BLITZ Top-Design

Justerbar lutningsvinkel

Order No.: 101758Order No.: 3745410 Order No.: 100626Order No.: 3745430
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Best.nr. 4-2001
Komplett med aggregatlyft (kapacitet 325 kg.) och fixtur (se cDISK standardsats 3745410).

cDISK standardsats
Innehåller fixtur     monteringsarm 
transportam     en sats tappar ø 35,45 
och 55 mm     .


