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YLEISNIVELIÄ

HENKILÖAUTOJA VARTEN

Valmistetaan kahta kokoa 6 eri mallia

Nivel Nro

Käytetään nivelissä N:o
12,13,14 22,23,2'.
Osa N:o Osa N:o

VARAOSIA

Haarukka, laipalla Kuva alla 100 200
» ilman laippaa » yllä (12 ja 22) 101 201

Keskiökuutio Viereinen kuva 2 102 202
Aluslevy » » - 104 204
laikitsemistappi » » 6 106 206
Tappilaakeri »> » 7 107 207
Suojuskansi » » 8 108 208

» nippelireijällä » » 9 109 209
Kiinnityslaippa, urilla Kuva alla 110 210

»

110 210
» hitsattava » » 111 211

Lrukutappi, hitsattava » » 112 212
Suojuskansi uralliseen laippaan... » » 113 213
Aluslevy edelliseen » » 114 214
Huopatiiviste edelliseen » » 115 215
Laakeritappi, vahva Viereinen kuva 3 1031 2031

» ohut » » 5 1052 2052

TILAUSOHJEITA'.
Asetettaessa johonkin autoon ATA-yleisnivel on parempi joko uusia kar-

daaniakseli kokonaisuudessaan allaolevan kuvan mukaisesti, tai käyttää
vanhasta vain akseliputki. Silloin on tilattaessa ilmoitettava auton
malli, kiinnityslaippojen etäisyys toisistaan (= koko kardaaniakselin pituus
nivelilleen liukuosan ollessa lyhimmässä asennossaan) ja laippojen reikä-
ympyröiden halkaisijan suuruus, reikien lukumäärä ja läpimitta. Jos nivel
alkuaan on kiinnitetty kartioreikäisellä kappaleella vaihdelaatikon akseliin
tai pieneen vetopyörään, on tilattaessa annettava tästä kappaleesta tarkka
piirros tai mieluimmin annettava vanha osa malliksi. On syytä tarkoin
lukea, mitä oikealla on mainittu ATA-nivelen kokoamisesta ja purkamisesta.

12 )I Sopivat keskikokoisiin kuorma- ja linja-
.A j autoihin sekä suuriin henkilöautoihin.
22
oq l Sopivat raskaisiin kuorma- ja linja-
na ( autoihin.

Nivelen osat.

Nivelen kokoaminen ja purkaminen.

Ennen »ATA»-SP-yleisnivelen kokoa-
mista voidellaan kaikki osat hyvin.
Tiiman jälkeen asetetaan siihen nivel-
haarukkaan, joka ylimmässä kuvassa
on merkitty nuolella, keskiökuutio (2),
niveltappi (3), ja sen jälkeen nivelhol-
kit (7).

Vastakkaiseen nivelhaarukkaan asete-
taan ensin nivelholkit (7), sen jälkeen
liitetään haarukat toisiinsa keskiökuu-
tion (2) ja niveltapin (5) avulla. Tämän
jälkeen asetetaan lukit.semistappi (6)
niveltappiin (3), jolla tavalla estetään
niveltappi (5) liikkumasta pituussuun-
nassaan.

On erikoisesti huomattava, että tappi-
laakerit (7) on lukittava haarukoiden
silmukkoihin kuten allaolevasta kuvasta
kohta »b» osoittaa.

Lopuksi asetetaan suojuskannet (8 &

9) paikoilleen ja nivel voidellaan hyvin.
HUOM.! On tarkoin katsottava, että
niveltappi (3) aina tulee siihen nivel-
haarukkaan, joka ylimmässä kuvassa
on nuolella merkitty; samoin lukitse-
mistappi (6), joka lukitsee niveltapin (5),
joka taasen on vastakkaisessa nivel-
haarukassa.

Purkaminen tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä.

y_T_k
on kestävyy-

\ /tensä ja yksinkertaisuutensa
ansiosta edullisin nivel kaik-
kiin autoihin. Toistaiseksi ei
valmisteta niveltä pieniä kuor-
ma- ja linja-autoja, eikä keski-
kokoisia henkilöautoja varten.


