Wat is een taperlock klembus?
Een taperlock klembus is een conische klembusconstructie om bijvoorbeeld een kettingwiel
of V-riemschijf op een as te bevestigen. Hierbij wordt het koppel over de gehele omtrek
overgebracht. Door het aandraaien van de stelbouten met het juiste aanhaalmoment
ontstaat er een sterke verbinding tussen de naaf en de as.
Een taperlock klembus heeft - afhankelijk van de bouwgrootte - 3 of 5 openingen aan de
buitenkant.
Bouwgrootte 1008 t/m 3030 heeft 3 openingen, 2 voor montage en 1 voor demontage.
Bouwgrootte 3535 t/m 5050 heeft 5 openingen, 3 voor montage en 2 voor demontage.
In deze handleiding gaan we uit van een taperlock klembus met een bouwgrootte 1008 t/m 3030.
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Zorg ervoor dat de taperlock klembus schoon en ontvet is. Hetzelfde geldt
voor de as en de conische boring van de schijf waarin de klembus
gemonteerd wordt.
Breng een beetje olie aan op de stelbouten.
Plaats de klembus in de schijf. Let daarbij op dat de openingen in
Buitenzijde van de klembus overeen komen met de openingen in de
boring van de schijf.
Plaats de 2 stelbouten in de juiste gaten en draai deze handvast aan. De
montagegaten hebben alleen schroefdraad in de boring van de schijf.
Plaats eventueel een spie in de spiebaan en plaats vervolgens de schijf
met klembus op de juiste positie op de as.
Draai nu om en om de stelbouten aan tot het juiste aanhaalmoment
(zie tabel) is bereikt.
Controleer na 1 draaiuur of de stelbouten nog het juiste aanhaalmoment
hebben. Indien nodig weer aandraaien tot het juiste aanhaalmoment.

Demontage
•
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Draai de stelbouten los en verwijder ze.
Breng een beetje olie aan op een stelbout en plaats deze in het
demontage gat (figuur 1). Dit gat heeft geen schroefdraad in de boring
van de schijf.
Draai deze aan totdat de klembus loskomt van de schijf en as.
Verwijder het geheel nu van de as.

