Beschrijving voor het plaatsen van de pleuel met betrekking tot de figuurzaagmachines
Multicut 1, Multicut 2S, Multicut SE en de Multicut Quick.
1. De pleuel (onderdeelnr. 21/221) van de excenter verwijderen:
De oranje beschermplaat links van de machine verwijderen (nr. 355)
De excenter blokkeren. Er zit een boorgat aan de zijkant van schijf van de
excenter, gebruik hiervoor een 6x160mm inbussleutel.
Schroef (nr. 26) met vierkantsleutel of steeksleutel (SW 9mm) verwijderen.
2. De pleuel van de onderarm verwijderen:
Schroef (nr. 27) met een lange inbussleutel (SW 4mm) blokkeren. Aan de
andere zijde van de onderarm zit een moer. Deze verwijderen met een
moersleutel (SW 8mm).
3. De nieuwe pleuel bevestigen:
De nieuwe pleuel moet op dezelfde manier bevestigd worden als de oude. Dit
doet u door middel van de volgende handelingen:
- De kant met een iets grotere kogellager (17mm) moet aan onderarm bevestigd
worden. De kant met de cirkelvormige markering moet richting de onderarm
staan.
- De kant met een iets kleinere kogellager (15mm) moet aan de excenter
bevestigd worden.
4. De pleuel in het onderste gat bevestigen (zie explosietekening):
De onderdelen die aan de swingarm bevestigd worden vanaf rechts:
- Inbusbout M5 x 25:
Onderdeelnr. 27
- Veerring M5:
Onderdeelnr. 37
Aan de andere kant van de swingarm
- Afstandsring 3.2mm:
Onderdeelnr. 57
- Pleuel M-1/M-2S/SE/Quick: Onderdeelnr. 21/221
- Sluitring 1mm:
Onderdeelnr. 56
- Veerring M5:
Onderdeelnr. 37
- Moer M5:
Onderdeelnr. 46
5. De pleuel met de bout aan de excenter bevestigen:
De volgorde van hoe de onderdelen op de excenter bevestigd moeten worden vanaf de
linkerkant:
- Inbusbout M5 x 16:
Onderdeelnr. 26
- Veerring M5:
Onderdeelnr. 37
- Sluitring 1mm:
Onderdeelnr. 56
- Pleuel M-1/M-2S/SE/Quick: Onderdeelnr. 21/221
- Afstandsring 2mm:
Onderdeelnr. 60
- Excenter M1, M2 t/m Quick: Onderdeelnr. 220/320

Let op pleuel moet altijd kaarsrecht staan.

