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Podczas montażu lemiesza KVX ZAWSZE odwołuj się do niniejszej „Procedury montażu”. Spawanie powinno być wykonywane zgodnie z 
najlepszą praktyką i wyłącznie przez osoby posiadające pełne kwalifikacje i doświadczenie w spawaniu blach ze stali hartowanej.
KVX nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lemiesza lub łyżki spowodowanej przez niedoświadczony personel lub niewłaściwe 
praktyki / procedury spawalnicze.

W miarę możliwości należy również przestrzegać następujących wytycznych, aby:
1. Zminimalizować ryzyko powstania pęknięć między strefą wpływu ciepła a otworami na śruby KVX.
2. Zapewnić wystarczający odstęp między śrubami a ścianami bocznymi łyżki, aby umożliwić użycie narzędzi KVX

Przygotowania
Zanotuj wymiary A i B, jak pokazano na rys. 1 dla koparki i łyżki do 
ładowarek kołowych. Konieczne jest, aby łyżka zachowała niezmieni-
ony kąt oraz objętość przy instalacji nowego lemiesza. Usuń stary 
lemiesz odcinając go wzdłuż istniejącej spoiny. Natnij i zeszlifuj 
skosy spawalnicze. Usuń farbę, olej i inne zanieczyszczenia, a także 
wszelkie pozostałości stali manganowej z strefa spawania. Zamon-
tuj nowy lemiesz zgodnie z wymiarami A i B i przyspawaj zgodnie z 
instrukcjami.

Koparki 
Dla koparek gdzie lemiesza 
jest przygotowany z gwin-
tami pod zęby KVX:
Minimalna odległość „X” 
zgodna z poniższą tabelą

Ograniczenia wymiarowe
Minimalne wymiary w pobliżu otworów na śruby

Procedura montażu lemiesza lyżki

Rozmiar 
śruby

Odległość„X” od  
gwintowanego  otworu

M52 X =15

M60 X=16,5

M68 X=18

M80 X=18**

M90 X=18**

** w przypadku płyt bocz-
nych powyżej 60 mm należy 
skontaktować się z KVX
*** dla otworów gwintowanych 
o średnicy M36 <D <M48 X = 10

Otwór na śrubę 
z wgłębieniem 

stożkowym KVX  
na łeb śruby

Płyta czołowa
(lemiesz, krawędź 

tnąca)

Płytwa boczna

Spaw

Ładowarki kołowe, koparki górniczne (i wieksze koparki)
Dla systemów KVX gdzie łby śrub zębów są  wewnątrz łyżki (zęby gwintowane) 
Minimalna odległość „D” od wewnętrznej strony płyty bocznej łyżki do środka najbliższego 
otworu na śrubę KVX:

A) W przypadku stosowania  
tylko kluczy KVX, D =:
M27: 50 mm 
M36: 60 mm 
M48: 70 mm 
M60: 85 mm 
M68: 80 mm 
M80: 95 mm 
M90: 95 mm

B)  W przypadku korzystania z  
narzędzi hydraulicznych KVX,  D =:

179050 Tool:  95 mm
179032 Tool:  105 mm
179080 Tool:  111 mm

C) Podczas korzystania z alternatywnych metod oprzyrządowania hydraulicznego 
należy zapewnić wystarczający odstęp „D”, aby umożliwić bezpieczną obsługę wybra-
nego narzędzia zgodnie z instrukcjami producenta

Uwaga: Powyższe wskazówki są przydatne przy montażu większości płyt czolowych KVX (lemieszy / 
krawędzi tnących). Jeżeli nie jest możliwe spełnienie powyższych minimalnych zaleceń, skontaktuj się z 
dystrybutorem KVX w celu uzyskania dalszych instrukcji.
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Cięcie gazowe  
(Dotyczy również pręta ścieralnego KVX i produktów zużywających się) 

Każde cięcie płomieniowe krawędzi wymaga następujących środków ostrożności dotyczących temperatury: 
1. Podgrzej wstępnie stal grubszą niż 50 mm do 150 ° C / 300 ° F. 
2.  Przed cięciem płomieniowym każdą stal 45mm lub cieńszą przechowywaną na zimno należy przygotować do temperatury do  

100 ° C / 210 ° F.

Podgrzewanie
(Dotyczy również pręta ścieralnego KVX i produktów zużywających się)
Aby uzyskać prawidłowe spoiny, należy zastosować temperatury podgrzewania podane w tabeli.

Grubość płyty, mm
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Temperatura w Celsjuszach +100-150 +150-200 +200-230

Temperatura międzyściegowej +80-150 +130-200 +180-230

CEV 0,57 0,66 0,74

CET 0,42 0,43 0,46

Podgrzej części równomiernie za pomocą odpowiedniego palnika gazowego, minimum 150 mm od spodu lemiesza łyżki. Utrzymuj 
zalecane podgrzewanie temperatury podczas całej operacji spawania, w przeciwnym razie w strefie wpływu ciepła mogą pojawić 
się pęknięcia. Sprawdź temperaturę podgrzewania za pomocą chromatycznych kredek temperaturowych lub innego skalibrowanego 
urządzenia do pomiaru temperatury (w przypadku urządzeń na podczerwień należy pamiętać, że miara jest w 100% wiarygodna tylko 
na czarnych powierzchniach). Temperatury podgrzewania i przejściowe jeśli przekroczą 230 ° C / 450 ° F obniżą właściwości ścierne 
i wytrzymałość stali. Dla lemieszy powyżej 80mm (grubość) i więcej, zalecamy wstępne ogrzewanie za pomocą koców elektrycznych. 
Pomiar temperatury najlepiej wykonywać ręcznym pistoletem na podczerwień.

Materiały spawalnicze
(dotyczy również prętów i produktów ścieralnych KVX)
Używać tylko prętów spawalniczych o niskiej zawartości wodoru (H2O <5 ml / 100 g). Z materiałami spawalniczymi należy obchodzić 
się zgodnie z instrukcją producenta.

Zalecane materiały spawalnicze
(Można stosować innych producentoów o takich samych właściwościach mechanicznych):

MMA (Manual Metal Arc-Electrodes) GMAW (Mig/Mag Welding-Wire) 

ESAB OK 48.15 (AWS: A/SFA 5.1 E 7018-1) ESAB OK Autrod 12.51  
(AWS A5.18-93 ER 70S-6)
ESAB OK Autrod 16.95
(AWS A5.9:ER307 mod) **

ESAB OK 55.00 (AWS: A/ SFA 5.1 E 7018-1) FILARC PZ6105R (AWS: A5.18-93 E70C-6M H4) 
HYUNDAI Supercored 70SB (AWS: A5.20 E71T-5C)

*Używać zalecanej biegunowości oraz gazu, zgodnie z opisem w materiałów spawalniczych.
**  stal nierdzewna używana głównie jako bufor lub dla spoin doczołowych (w przypadku użycia elektrod  

konieczne jest użycie pieców suszących, aby zapewnić wymagane poziomy H2)

CEV = C +
Mn

+
(Mo + Cr + V)

+
(Ni + Cu)

6 5 15

CET = C +
(Mn + Mo)

+
(Cr + Cu)

+
Ni

10 20 40
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FIG. 3

FIG. 4

FIG. 5

Spawanie 
(dotyczy również prętów i produktów ścieralnych KVX)
Pospawaj pojedyncze spoiny naprzemiennie po obu stronach płyty, jak pokazano na Rys. 4. Używaj tylko prostych ściegów. Zeszlifuj 
lub wyżłób spawy pachwinowe przed spawaniem z tyłu. Spawać płynnymi przejściami do materiału bazowego i unikając wad spawal-
niczych. Zalecane jest zastosowanie napięcia, amperzu oraz prędkości spawania zgodnie ze specyfikacjami producenta.

Sekwencja spawalnicza
•  Ogólnie preferowana sekwencja spawania to taka, która minimalizuje siły krępujące pomiędzy spawanymi częściami.  

Zapewnia to częściom swobodny ruchu podczas operacji spawania (Rys 3.)
•  Podczas montażu lemisza do łyżki podstawa lemiesza musi być przyspawana na bokach, 

aby zminimalizować wszelkie naprężenia w strefach spawania. Pospawaj ostatnią spoinę 
na każdej ze stron z odległością 3 - 5 mm. do materiału macierzystego, aby wyhartować 
strefę wpływy ciepła i zmniejszyć ryzyko pęknięć.

Lemiesz
Środek łyżki

Prawidłowa sekwencja spawalnicza

Spawanie  
tylnej strony 

lemiesza

Spawanie  
tylnej strony  

lemiesza  
wraz z spoiną 

doczołową

Spoina 
doczołowa
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FIG. 6

FIG. 8

FIG. 7

Szlifowanie
(dotyczy również pręta ścieralnego KVX i produktów ścieralnych)
Szlifować spoinę jak pokazano na Rys. 7/8, ze śladami szlifowania poprzecznie do kierunku spawu.

Obszar koncentracji  
wad spawalniczych

Płyka która 
należy usunąć 
po ukończeniu 
sprawania

Spawanie 
wielościegowe

Zakaz  
spawania

Wyszlifować na gładko po  
zeszlifowaniu ostatniej warstwy

Na koniec  
delikatnie 
wyszlifować

Lemiesz

Ściana boczna

Kierunek szlifowania

Wyszlifować  
powierzchnie w  
tym obszarze

Uwagi ogólne:
 

1.  Wszystkie wymiary są wartościami minimalnymi 
2.   Liczba ściegów zmienia się w zależności od grubości płyty.
3.  Wszystkie przejścia powinny być gładkie i bez wad, w razie potrzeby 

przeszlifować.
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7.2 flame cutting
Material thicknesses of 45 mm and less, can be flame 
cut at room temperature (20°C).
The material must not, however, be damp, and must 
have been kept at room temperature for at least 24 
hours prior to cutting.
Material with a thickness in excess of 45 mm must be 
pre-heated to at least 150°C prior to cutting.
It is important that the material is pre-heated to the 
point that it is through heated, and in a way that 
unnecessary high thermal stresses in the material are 
avoided. It is recommended that acetylene/oxygen is 
used when flame cutting.
For plates with a thickness ≥ 50 mm, it is necessary 
to check the cut for cracks.
This check should be undertaken immediately prior 
to hardening.

7.3 Welding Procedure
In order to avoid hydrogen cracks in the coarse-
grained HAZ (heat affected zone) during welding, the 
following procedure must be followed:

The material is pre-heated to the temperature 
indicated by the curves for each type of material and 
material thickness (see diagrams 24 to 27 ).

The pre-heating must be carried out in such a way 
that unnecessarily high internal stresses do not occur 
in the material. Welding with a high heat input is 
recommended. This reduces the need for preheating.
Only deposit material with the lowest possible 
hydrogen content must be used.

It is important to maintain the pre-heating 
temperature throughout the entire welding process. 
Welding work that has been started must be completed 
before the temperature is reduced. When the welding 
is complete, the pre-heated material and welding must 
be covered with heat insulating material to enable the 
cooling to take place slowly and evenly.

This will counteract the unnecessary build up of 
internal stresses in the material during cooling. 
Additionally, any hydrogen in the welding zone will 
have time to diffuse.

In order to reduce the shrinkage stresses in the welded 
joint as much as possible, each weld bead must be 
hammered using, for in stance, a pneumatic slag pick.
The pre-heating curves are based on calculations of 
the steel’s CET-value (carbon equivalent).

The calculations are based on the material’s maximum 
analysis limits.
CET = C + (Mn + Mo)/l 0 + (Cr + Cu)/20 + Ni/40

7.4 Welding Sequence
When the material is to be welded into a complex 
compound structure, it is important to select the 
welding sequence that gives the lowest possible 
fully constrained welding joints, so that the internal 
stresses in the construction during welding and 
cooling (shrinkage stresses) are as low as possible.

A good example of this is when a cutting edge is to be 
welded into a bucket.
The cutting edge should be welded to the bottom 
plate in the bucket before welding it to the sides 
and the velding should start at middle of bucket as 
indicated by arrow 1. The cutting edge is then allowed 
to move freely during the welding, and the residual 
stresses are small.

example:

Welding Seams:
Welding joints between sides and cutting edge:

Welding joints between cutting edge and bottom plate:

The last weld bead on each side should be welded with 
a distance of 3 – 5 mm from the base material. This 
will temper the HAZ in the base material and reduce 
the risk of cracks.

7.5 deposit Material
Deposit material with a lower tensile strength than 
the base material will be used. In technical jargon 
this is called welding with under matched welding 
material.This yields at a relatively low stress level, 
thus resulting in a reduction in the internal stresses 
(the shrinkage stresses) in the weld and base material, 
after welding and cooling. This reduces the risk of 
hydrogen cracks (cold cracks).

It is also important that the welding material has as 
low a hydrogen content (water content) as possible 
(H2< 5ml/100 g welding material).

The recommended welding materials have the 
following standard descriptions:

flux cord wire: AWS A5.20: E71T-1
 DIN 8559: SG R1-CY 4643

electrodes: AWS: A/SFA 5.1 E 7018-1
 DIN 8529: EY 46 66 MnB

Solid wire: AWS A/SFA 5.18: ER 70 S-6
 DIN 8559 SG 2

7.6 recommended Procedure for 
Welding of Highly constrained Joints, 
and Welding thicknesses > 100 mm
When welding highly constrained joints and materials 
with a thickness > 100 mm, it is best to cover the 
surfaces to be welded with weld deposit (butter 
beeading) prior to welding the actual joint. In doing 
so, the HAZ (Heat Affected Zone) of the base material 
will be annealed during the welding of the joint. This 
will reduce the hardness and the stresses in the coarse-
grained HAZ, thereby reducing the risk of hydrogen-
induced cracks (cold c racks), (see drawing 1).

It is generally beneficial to use a welding technique 
that involves first placing the weld bead on the base 
material prior to filling up with weld deposit, see 
drawing 2.

It is also beneficial here to hammer the weld using, 
for instance, a pneumatic slag pick, in order to reduce 
the shrinkage stresses in the welded joints.
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7.2 flame cutting
Material thicknesses of 45 mm and less, can be flame 
cut at room temperature (20°C).
The material must not, however, be damp, and must 
have been kept at room temperature for at least 24 
hours prior to cutting.
Material with a thickness in excess of 45 mm must be 
pre-heated to at least 150°C prior to cutting.
It is important that the material is pre-heated to the 
point that it is through heated, and in a way that 
unnecessary high thermal stresses in the material are 
avoided. It is recommended that acetylene/oxygen is 
used when flame cutting.
For plates with a thickness ≥ 50 mm, it is necessary 
to check the cut for cracks.
This check should be undertaken immediately prior 
to hardening.

7.3 Welding Procedure
In order to avoid hydrogen cracks in the coarse-
grained HAZ (heat affected zone) during welding, the 
following procedure must be followed:

The material is pre-heated to the temperature 
indicated by the curves for each type of material and 
material thickness (see diagrams 24 to 27 ).

The pre-heating must be carried out in such a way 
that unnecessarily high internal stresses do not occur 
in the material. Welding with a high heat input is 
recommended. This reduces the need for preheating.
Only deposit material with the lowest possible 
hydrogen content must be used.

It is important to maintain the pre-heating 
temperature throughout the entire welding process. 
Welding work that has been started must be completed 
before the temperature is reduced. When the welding 
is complete, the pre-heated material and welding must 
be covered with heat insulating material to enable the 
cooling to take place slowly and evenly.

This will counteract the unnecessary build up of 
internal stresses in the material during cooling. 
Additionally, any hydrogen in the welding zone will 
have time to diffuse.

In order to reduce the shrinkage stresses in the welded 
joint as much as possible, each weld bead must be 
hammered using, for in stance, a pneumatic slag pick.
The pre-heating curves are based on calculations of 
the steel’s CET-value (carbon equivalent).

The calculations are based on the material’s maximum 
analysis limits.
CET = C + (Mn + Mo)/l 0 + (Cr + Cu)/20 + Ni/40

7.4 Welding Sequence
When the material is to be welded into a complex 
compound structure, it is important to select the 
welding sequence that gives the lowest possible 
fully constrained welding joints, so that the internal 
stresses in the construction during welding and 
cooling (shrinkage stresses) are as low as possible.

A good example of this is when a cutting edge is to be 
welded into a bucket.
The cutting edge should be welded to the bottom 
plate in the bucket before welding it to the sides 
and the velding should start at middle of bucket as 
indicated by arrow 1. The cutting edge is then allowed 
to move freely during the welding, and the residual 
stresses are small.

example:

Welding Seams:
Welding joints between sides and cutting edge:

Welding joints between cutting edge and bottom plate:

The last weld bead on each side should be welded with 
a distance of 3 – 5 mm from the base material. This 
will temper the HAZ in the base material and reduce 
the risk of cracks.

7.5 deposit Material
Deposit material with a lower tensile strength than 
the base material will be used. In technical jargon 
this is called welding with under matched welding 
material.This yields at a relatively low stress level, 
thus resulting in a reduction in the internal stresses 
(the shrinkage stresses) in the weld and base material, 
after welding and cooling. This reduces the risk of 
hydrogen cracks (cold cracks).

It is also important that the welding material has as 
low a hydrogen content (water content) as possible 
(H2< 5ml/100 g welding material).

The recommended welding materials have the 
following standard descriptions:

flux cord wire: AWS A5.20: E71T-1
 DIN 8559: SG R1-CY 4643

electrodes: AWS: A/SFA 5.1 E 7018-1
 DIN 8529: EY 46 66 MnB

Solid wire: AWS A/SFA 5.18: ER 70 S-6
 DIN 8559 SG 2

7.6 recommended Procedure for 
Welding of Highly constrained Joints, 
and Welding thicknesses > 100 mm
When welding highly constrained joints and materials 
with a thickness > 100 mm, it is best to cover the 
surfaces to be welded with weld deposit (butter 
beeading) prior to welding the actual joint. In doing 
so, the HAZ (Heat Affected Zone) of the base material 
will be annealed during the welding of the joint. This 
will reduce the hardness and the stresses in the coarse-
grained HAZ, thereby reducing the risk of hydrogen-
induced cracks (cold c racks), (see drawing 1).

It is generally beneficial to use a welding technique 
that involves first placing the weld bead on the base 
material prior to filling up with weld deposit, see 
drawing 2.

It is also beneficial here to hammer the weld using, 
for instance, a pneumatic slag pick, in order to reduce 
the shrinkage stresses in the welded joints.
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FIG. 12

FIG. 9

FIG. 10

Niewystraczające wstępne 
podgrzanie

Typowe pęknięcia wynikające z zaniedbania procedur podgrzewania i sekwencji spawania.

Niewłaściwa sekwencja  
spawania

Nie podgrzane wstępnie łyżka

Konsekwencje nieprawidłowej operacji spawania:

Obszary podatne na pęknięcia zimne w spoinie z materiałem ze stali o wysokiej wytrzymałości na ścieranie.

Krawędź płyty w pobliżu spoiny W płycie blisko spawu  
po bokach i pod spodem

W spoinie wzdłuż W spoinie poprzecznie

Podczas spawania złączy silnie ograniczonych, spoin o grubości> 100 mm i / lub spawania w poprzek grubości blachy (rys.11),  
powierzchnie, które mają być zespawane, najlepiej pokryć stopiwa (spoiną czołową) przed spawaniem właściwej spoiny. W ten sposób 
strefa wpływu ciepła (HAZ) materiału podstawowego zostanie wyżarzona podczas spawania spoiny. Zmniejszy to twardość i naprężenia 
w gruboziarnistej strefie HAZ, zmniejszając w ten sposób ryzyko pęknięć wywołanych wodorem (pęknięcia zimne). Ogólnie korzystne jest 
użycie techniki spawania polegającej na umieszczeniu najpierw ściegu spoiny na materiale podstawowym przed wypełnieniem stopiwa 
(patrz rys. 11). W tym przypadku korzystne jest również młotkowanie spoiny, przy użyciu narzędzi do usuwania zgorzeliny, w celu  
zmniejszenia naprężeń skurczowych w połączeniach spawanych. Do aplikacji z spoiny czołowej EASB OK Autrod 16.95 (stal nierdzewna) 
jest najbardziej odpowiednia. 

Zalecana procedura spawania połączeń silnie ograniczonych,  
grubości spawania> 100 mm i / lub spawanie w poprzek grubości blachy

Zalecana wstępna spoina 
doczołowa

Zalecana wstępna spoina 
doczołowa

Ostatnie dwie spoiny  
2,5mm od linii przetopu 

Spawanie  
prętów 
ścieralnych

Spawanie  
odbywa się od  

środka na boki

W miarę wzrostu grubości  
płyty należy położyć  
kilka warst spoiny

a = 0.7 x t (podstawy)

t (bottomplate)

Zalecany wzór spawania

Wybór klienta
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Jeśli przestrzegane są procedury 
instalacji mocowane mechani-
cznie części eksploatacyjne  
KVX będą wytrzymywać ekstre-
malne obciążenia bez luzowania. 
Procedury mają zastosowanie  
do wszystkich rodzajów  
przykręcanych części 
zużywających się choć dla wspom-
nianych zębów, za przykręcany 
element należy rozumieć również 
części eksploatacyjne zawsze jako 
te bez dodatkowych kołków.

Wszystkie powierzchnie muszą być 
czyste i wolne od zabrudzeń: oczyścić 
powierzchnie za pomocą stalowej 
szczotki i usunąć wszelkie zadziory 
lub brud. Sprawdzić czy powierzchnie 
współpracujące są płaskie bez deformacji 
oraz czy zwoje gwintów i stożki nie są 
uszkodzone.

Używać tylko smaru zalecanego przez 
KVX: Nałożyć zalecany smar nag-
winty i stożki, jak pokazano na zdjęcia 
poniżej. Stosowanie innego smaru może 
spowodować poluzowanie śrub lub 
pękanie śrub.

Instalacja zębów:  Umieść ząb w podpow-
iednim położeniu na lemieszu i włożyć 
śruby. Aby zapewnić dobry kontakt na 
stożku należy dobrze osadzić zębą.

Dokręcić śruby określonym momentem:  Zastosować moment obrotowy podany w poniższej 
tabeli. Mniejsze śruby, do M16, można dokręcić za pomocą odpowiedniego klucza dynamometryc-
znego i siły ręcznej. Większe śruby wymagają specjalnego klucza KVX. Śruby M20 można dokręcać 
uderzając młotem 1,5 kg w klucz, aż się zatrzyma. Sprawdź tabelę dla śrub większych niż M20. 
Uderzając kluczem do końca aż się zatrzyma, daje wystarczającą wartość momentu wstępnego. 
Alternatywnie użyj klucza dynamometrycznego i zastosuj 5% końcowej określonej wartości mo-
mentu obrotowego jako wartość „wstępnego momentu obrotowego”. Określony końcowy moment 
obrotowy może osiągnąc poprzez przekręcenie śrub o dodatkowy kąt za pomocą narzędzi ręcznych, 
stojaka na klucz lub narzędzia hydraulicznego. Do śrub KVX można dostosować hydrauliczne 
narzędzia dynamometryczne różnych marek. Zawsze należy ocenić procedury w odniesieniu do 
lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.
Stojak pod klucz: W przypadku korzystania ze stojaka pod klucz KVX należy sprawdzić Instrukcję 
Obsługi KVX Spanner Stand. Postępuj zgodnie z procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi 
dokręcania śrub KVX zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.

Narzędzie  
hydrauliczne

Instalacja zębów

Stojak  
na klucz

1) Instrukcje dotyczące narzędzi hydraulicznych KVX są dostępne osobno.
2) Uzupełniające kąty dodane na podstawie zebranego  doświadczenia

Roz-
miar Narzędzie

CZĘŚCI KOŁKOWANE CZĘŚCI NIEKOŁKOWANE
Kąt 2) Moment  

obrotowy Kąt 2) Moment  
obrotowy

M16 Siła ręczna  -  -  - 250 Nm

M20 Młotek 1-2 kg  -  -  - 500 Nm

M27 Młotek 3-4 kg  -  - 60º 1500 Nm

M36 Młotek 8-10 kg/Stojak na klucz lub   -  - 60º 3000 Nm

M48 Stojak na klucz lub narzędzie hydrauliczne 1)  -  - 90º 7500 Nm

M52 Stojak na klucz lub narzędzie hydrauliczne 1) 150º 12000 Nm 105º 10500 Nm

M60 Stojak na klucz lub narzędzie hydrauliczne 1) 180º (+30º) 18000 Nm 120º (+30º) 15000 Nm

M68 Stojak na klucz lub narzędzie hydrauliczne 1) 180º (+20º) 26500 Nm 120º (+20º) 22500 Nm

M80 Stojak na klucz lub narzędzie hydrauliczne 1) 180º (+20º) 44000 Nm 150º (+20º) 37000 Nm

M90 Narzędzie hydrauliczne 1) 180º (+20º) 65000 Nm 150º (+20º) 52000 Nm

M100 Narzędzie hydrauliczne 1) 180º (+20º) 89000 Nm 150º (+20º) 73000 Nm

Wstępny moment 
obrotowy wykonać 
młotkiem. 
Zalecany jest mied-
ziany młotek.

Wszystkie powierzchnie styczne 
muszą być czyste i wolne od 
zanieczyszczeń. Zawsze używaj 
smaru zalecanego przez KVX. 
Niezastosowanie się do tego 
najprawdopodobniej spowoduje 
awarię systemu, za którą KVX nie 
ponosi odpowiedzialności.

Uwaga!

Aby uzyskać właściwy moment obrotowy podczas dokręcania śrub 
KVX, zawsze zalecamy stosowanie smaru zalecanego przez KVX. 
Nałożyć smar na gwinty i stożki, zarówno na śruby, jak i w lemieszu. 
Podczas instalacji na sprzęcie używanym i podczas obracania zębów 
/ płyt ścieralnych bardzo ważne jest, aby wszystkie powierzchnie 
były dokładnie wyczyszczone szczotką drucianą i skrobakiem.

Smar

Smar

Dokręcić 
wszystkie 
śruby zadanym 
momentem 
(patrz tabela).

*Pytka ustawiająca klucz (450010) musi 
być zawsze użyta aby zabezpieczyć 
klucz względem łba śruby oraz dla 
bezpieczeństwa operatorów.
** Więcej informacji na temat obsługi 
stojaka na klucz zawiera odrębna 
instrukcja obsługi.
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KOMATSU KVX LLC
Plogfabrikkvegen 9, 
4353 Klepp Stasjon, NORWEGIA
Tel: +47 51 78 50 80
Fax: +47 51 78 50 81
E-mail:  kvx@kvx.no  

KVX to Norweska firma, która 
zyskała uznanie na całym świecie 
dzięki bardzo odpornemu na 
ścieranie systemowi narzędzi 
przykręcanych do łyżek koparek, 
koparek górniczych i ładowarek 
kołowych. Zapraszamy do 
kontaktu w celu uzyskania 
dalszych informacji!

Wszystkie  
powierzchnie  
muszą być czyste 
i wolne od 
zanieczyszczeń.

Wstępnie dokręcić 
1-2kg młotkiem.

Narzędzie 
hydrauliczne

Dokręcić 
wszystkie śruby 
zalecanym 
momentem 
obrotowym.

Stojak  
na klucz
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