Ön Sayfadan Devamı

III. Montaj
1. Kayış, her iki yönde de iyi bir şekilde  çalışacaktır. Birden fazla kayış
kullanılan tahriklerde, tüm kayışları aynı yönde hareket edecek şekilde
montajını yapın.

Montaj Talimatları
I. Ölçüm nasıl yapılır
1. Başlangıç uzunluğunu belirlemek için, kayışın ucundaki iki deliğin, kayışın diğer
ucunda karşılık gelen saplamalara oturmasını sağlayarak, kayışı kasnakların
çevresinden sıkıca çekin ve elle sıkıştırma uzunluğunu kontrol edin. Şek. 1.

2. Toplam bağlantı sayısını hesaplayın ve gerekli ön gerilimi elde etmek için

çıkarılması gereken bakla sayısını belirleyin ve çıkarın . Bkz. Tablo 1. Birden
fazla kayış kullanılan tahriklerde, her kayışın aynı sayıda bakla sayısına sahip
olduğundan emin olun.
Kayış Profili

NuTLink

SuperTLink
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II. Demontaj

Çıkarılacak
Bakla Sayısı

Z/10 • A/13 • B/17

11’de 1

C/22

13’de 1

SPZ • SPA • SPB

15’de 1

SPC

17’de 1

Tablo 1

3. Kayışı en küçük kasnağın en yakın kanalına yerleştirin ve tahriği elinizle
yavaşça çevirerek kayışı büyük kasnağın üzerine yuvarlayın. Şek. 4.
Kayış çok sıkı görünebilir; ki bu çok normaldir.  MOTORU KESİNLİKLE
ÇALIŞTIRMAYIN.

4. Yakın orana sahip tahriklerde,                                                                                     
kolay montaj için  kayışa ek bakla                                                                                                                    
eklenebilir. (NOT: Bu, Alternatif                                                                                                     
Montaj Yöntemi için                                                                                                                      
geçerli değildir.)

IV. Alternatif Montaj Yöntemi
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1. Motoru ayar aralığının orta konumuna  getirerek  tabanı net bir şekilde
işaretleyin.
2. Gerekli kayış uzunluğunu I’de anlatıldığı gibi belirleyin.

1. Perçin bağlantısını açmak için, 2 komşu perçini 90° döndürün. Şek 2.
2. Anahtar yardımı ile peçinleri çevirin. Şek. 3.
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2. Eğer gerekiyor ise kayışı tahrikler arasında ikinci perçini 90 derece
döndürüp sonsuz kayış haline getirebilirsiniz.

3. Motoru ileri iterek minimum göbek mesafesine getirin.

4. Kayışları III’de anlatıldığı gibi montajını yapın.                                        
5. Motoru önceden işaretlediğiniz orta konuma getirin.

V. Yeniden germe

Tüm yüksek performanslı V-kayışlarında olduğu gibi, NuTLink ve SuperTLink
kayışlarının da etkin bir biçimde çalışabilmesi için doğru tahrik geriliminin
sağlanması gerekir. Geçmiş deneyimlerimiz, tahriklerin tam yüklü bir şekilde
20 - 30 dakika çalıştıktan sonra tahrik geriliminin kontrol edilmesi gerektiğini
göstermiştir. Tahrik yoğunluğuna göre 24 saat sonra yeniden gerdirme yapılması
gerekebilir. Bu durumda kayıştaki esneme kayış gerilerek giderilir. Ayrıca, kayış
gerilimi düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde ayarlanmalıdır.
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