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Voor je begint...

Inleiding
Shims zijn dunne evenwijdige o[ [apse opvuiplaten die
doorgaans gebruikt worden voor toepassingen die
moe[en ondersteund worden, deze beter te laten passen
op een onetten ondergrond o[ om ver[icoal ui[ te richten.
Shims kunnen ook worden gebruik[ als a[slundhouders
om hiaten tussen onderdelen die onderworpen zijn aan
slijtage op te vullen.

Didaclische mogelijkheden
Samen met de indus[riële pomp en het asuitlijn[oestel
me[ laser kan je de shims gebruiken om de elek[romo[or
verticaal uit te richten [en opzichte von de pomp.

Onderdelen koffer

Inhoud conrroleren

Dikte Shims groot Shims klein
(aantal) (aantal)

0025 20 20
005 20 20
0,1 20 20
0,2 20 20
0,4 20 20
0,7 20 20

1 20 20
2 20 20

0
(Gebogen inbussieutel 62 7462/3)

Opgele[
Behanoel de shims met zorg

Koffer - --

Shims

Inbussieutel
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De shims gebruiken...

Industriële pomp

t,
Shims

Industriële pomp + asuilijntoestel me[ laser
Bij he gebruik van he asui[lijn[oes[el me[ aser lijn je
alleen de molor uit, aangezien spanning in he
eidingwerk zal optreden als de pomp wordt
verschoven!
De handleiding voor dit uitlijn[oes[eI bevindt zich in de
koffer van de SHAFJALIGN 0S3.

Verticale uillijning mei’ shims
De motor wordt verticaal ui[gelijnd door shims ol
opvulstukken met verschillende dik[es onder de motor
te plaa[sen.
Vervang zo mogelijk meerdere dunne vulstukken door
één dikke.

Horizontale uillijning met regeischroeven
De horizontale uiUijning kan je a[s[ellen met behulp van
de 4 regelschroeven aan voet van de motor.

Na afloop van een oefensessie
Controleer de opvulplaten en meld eventuele gebreken aan RTC Limburg

Asuitlijntoestel met laser

Regeischroef
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