
Amortyzatory osi AL-KO

Rodzaj, Do osi AL-KO Pojedyncza Osie Kolor Z przegubo- Z kompletem Masa Optymalna
Nr katal.  oÊ w tandemie  wym ∏àczni- Êrub w∏asna kg  iloÊç szt.
     kiem - oczko   w dostawie* 
Octagon prostej do 900 kg  do 1600 kg  zielony  tak  tak  1,3 350 
244 084 i gi´tej 
Octagon  prostej do 1300 kg  do 2600 kg  niebieski tak  tak  1,3 350
244 085 i gi´tej  
Octagon   prostej do 1800 kg  do 3500 kg  czerwony  tak  tak  1,3 350
244 086 i gi´tej  
Octagon  prostej do 4000 kg  do 7500 kg  czarny nie  nie  1,5 350 
244 087 i gi´tej 
Universal  prostej  do 1500 kg  do 3000 kg  czarny  tak  tak  1,0 400 
282 259 Compact

WSKAZÓWKI TECHNICZNE

Amortyzatory osi AL-KO 
mogà zostaç zastosowane 
do prawie wszystkich 
osi przyczep. Poni˝sze 
szkice informujà Paƒstwa 
o przestrzeganiu kryteriów 
monta˝u.

Mocowanie przy dêwigni 
wahacza osi AL-KO

Przy osiach AL-KO istniejà trzy 
mo˝liwoÊci monta˝u uchwytu 
amortyzatora do wahacza:

1. Uchwyt amortyzatora 
przykr´cany

Przy niektórych odkuwanych 
dêwigniach wahaczy 
sà przewidziane otwory 
mocowania, które umo˝liwiajà 
przykr´cenie dodatkowo 
uchwytu amortyzatora (zob. 
tabel´ poni˝ej).

2. Uchwyt amortyzatora 
wsuwany

Przy ró˝nych skorupowych  
dêwigniach wahaczy 
sà przewidziane otwory 
monta˝owe, które umo˝liwiajà 
wsuni´cie uchwytu 
amortyzatora i przykr´cenie 
amortyzatora (zob. tabel´ 
poni˝ej).

3. Uchwyt amortyzatora 
przyspawywany

Przy niektórych odkuwanych 
dêwigniach wahaczy mogà 
zostaç przyspawane w 
fabryce lub w warsztacie 
uchwyty amortyzatora.

 
MOCOWANIE Z DRUGIEJ 
STRONY PRZY RAMIE 
PRZYCZEPY
Mocowanie amortyzatora przy 
ramie przyczepy musi zostaç 
uzgodnione z producentem 
pojazdu. W zale˝noÊci od 
sytuacji producent mo˝e 
przyspawaç do ramy uchwyty 
stalowe AL-KO.

 Amortyzator osi

Do osi prosz´ zamówiç: 
dwa luêne amortyzatory 
z kompletem Êrub (szczegó∏y 
zob. w tabeli).

  Uchwyty amortyzatora 
do dêwigni wahacza przy 
osiach AL-KO

Do osi prosz´ zamówiç: 
1 komplet lub 2 uchwyty 
amortyzatora (szczegó∏y zob. 
w tabeli).

 Stalowe uchwyty do 
ramy pojazdu producenta 
przyczep

Do osi prosz´ zamówiç 
zale˝nie od potrzeby: 2 sztuki 
stalowych uchwytów. 
(szczegó∏y zob. w tabeli).

Amortyzator osi lakierowany 
epoxydowo (powlekanie 
proszkowe).

PROGRAM AMORTYZATORÓW

MONTA˚ DOSTAWA 
OBEJMUJE:

POWIERZCHNIA 
MATERIA¸U:

*Dotyczy regularnych dostaw.
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Monta˝ amortyzatora od zewnàtrz Monta˝ amortyzatora od wew.

Typ osi Mo˝liwe  Sposób Monta˝ Monta˝ zew. Monta˝ Monta˝ wew. Nr katal.
 odmiany monta˝u zew. nr katal. wew. nr katal.  uchwytu 
 dêwigni   wymiar X  uchwytu wymiar Y uchwytu stalowego dla  
 wahacza   amortyzatora  amortyzatora ram przyczep           
B 700  Dêwignia przychylna uchwyt  20-50 mm komplet = 2 sztuki - - 1 sztuka
 nie ma mocowania amortyzatora  1211502 (proste)   1 312 110 
 z otworem  przykr´cany 
      
B 850   uchwyt 40-70 mm 1 sztuka 0-50 mm komplet = 2 sztuki 1 211257  1 sztuka
   amor. wsuwany  244088 (prosty)   (z tulejkà dystans.) 1312 110 
  
B 1000  uchwyt 40-70 mm 1 sztuka 0-50 mm komplet = 2 sztuki 1 211257  1 sztuka 
B 1200   amor. wsuwany  244088 (prosty)   (z tulejkà dystans.) 1312 110 

B 1600   uchwyt 40-70 mm 1 sztuka 0-50 mm komplet = 2 sztuki 1 211257  1 sztuka
   amor. wsuwany  244088 (prosty)   (z tulejkà dystans.) 1312 110 
     
B 1000 odkuwana dêwignia  uchwyt 50-80 mm 1 sztuka 20-60 mm  1 sztuka  1 sztuka 
B 1200  wahacza amortyzatora  2086310202  2284680202 1312110 
  przyspawywany  (prosty)  (gi´ty) 

B 1600 odkuwana dêwignia uchwyt 50-80 mm 1 sztuka 20-60 mm 1 sztuka  1 sztuka 
B 1800  wahacza amortyzatora  2086310202  2284680202 1312110 
  przyspawywany  (prosty)  (gi´ty)

B 2500  odkuwana dêwignia uchwyt 40-70 mm 1 sztuka  10-50 mm 1 sztuka  1 sztuka
 wahacza  amortyzatora  2086310202  2284680202 1312110 
  przyspawywany  (prosty)  (gi´ty) 

WYTYCZNE DO MONTA˚U AMORTYZATORA PRZY OSIACH AL-KO

PROGRAM UCHWYTÓW AMORTYZATORA dla wahaczy osi AL-KO i stalowych uchwytów do ram przyczep

¸eb Êruby zawsze 
w kierunku ko∏a

Mocowanie amortyzatora
(ustalone przez 

producenta pojazdu)

Wymiar X: od brzegu korpusu osi do uchwytu amortyzatora

¸eb Êruby zawsze 
w kierunku ko∏a

Wymiar Y: od brzegu korpusu osi do uchwytu amortyzatora(od wew. str.)

Wymiary monta˝owe  
nieobcià˝onego wahacza osi

Wa˝ne: ∏eb Êruby zawsze montowaç po stronie ko∏a! 

Odst´p pomi´dzy ∏bem Êruby a ko∏em min. 16 mm!

Nieprzestrzeganie tego grozi niebezpieczeƒstwem wypadku!
max.

min.

dêwignia wahacza 
z oÊkà - otworami 

dêwignia wahacza 
z oÊkà - otworami 

dêwignia wahacza 
z oÊkà - otworami 

dêwignia wahacza 
z oÊkà - otworami 
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Mocowanie amortyzatora
(ustalone przez 

producenta pojazdu)


