
½”  9/16” 5/8” ¾” 7/8” 1” 1 ¼” M36x2 

Gänga 13 mm 14 mm 16mm 19 mm 22 mm 25.4 mm 32 mm

Moment Nm    100 150 200 350 400 500 800 2000

Gänga M10 M12 M16 M20 M30 M36 M42 M48

Moment Nm    47 60 175 340 500 1000 1500 2000

Gänga M12 M16

Moment Nm    60 175

INSTALLATIONS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR

Hjo Bulten Standard

                                                ANVISNINGAR TILL SAMTLIGA EXPANDERBULTAR HJO BULTEN

Du skall utrusta din maskin med en expanderbult från Hjo Bulten. För att kunna garantera en korrekt installation och en permanent åtdragning av expanderbulten Hjo Bulten, 
vg läs och respektera noga följande instruktioner.

Frågor? Kontakta din återförsäljare eller Hjo Bulten Tel : 0142 42 200   

En expanderbult Hjo Bulten består av en axelkropp som är gängad (inuti/utifrån) i båda ändarna, konhylsor och fästelement (fästbultar, stång, muttrar, brickor)

1. Tag av eventuella bussningar i fästöronen. 

2. Fila bort eventuella grader och märken i fästöronen 
innan den nya bulten monteras. Bättre förutsättningar ger 
bättre resultat.

3. Kontrollera att skillnaden mellan max- och min 
diameter (ovalitet) av de slitna hålen inte överskrider 
1.5 mm. 
Diam Max – diam min < 1.5 mm
 

4. Kontrollera att maxslitaget – skillnad mellan bultens 
diameter och max diameter av de slitna hålen – inte 
överskrider 2 mm*. Du behöver i sådant fall överdimensione-
rade hylsor.
Håldiam max – Bultdiam < 2 mm

1. Smörj axelkroppen och konhylsorna med fett före 
montering. Smörj inte gängorna, dessa är redan smor-
da med Molykote.

2. Underläggsbrickan får ALDRIG komma i kontakt med 
fästörats yttre sida. Underläggsbrickorna är antingen infällda i 
leden eller sitter med ett visst avstånd från fästöronen. 

Om underläggsbrickan är i kontakt med fästörat, är 
konhylsan inte rätt anpassad. Du behöver då en över-
dimensionerad konhylsa. Kontakta din återförsäljare 
eller Hjo Bulten Tel: 0142 42 200.

3. För att garantera en korrekt installation är det mycket VIKTIGT 
att respektera rekommenderade åtdragningsmoment 
och att efterdra under de första driftstimmarna. 
Kontrollera åtdragningsmomenten under maskinens regel-
bundna servicetillfällen.

1. Gänga loss fästbultarna eller muttrarna och tag av underläggsbrickorna på varje sida.

2. Slå växelvis på axelkroppen tills att konhylsorna 
lossnar. Använd ett verktyg mellan hammaren och axel-
kroppen. Se till att inte skada gängorna. 

För Hjo Bultens utvändigt gängade expanderbultar kan 
ett rör användas som verktyg. I sådana fall se till att röret inte 
kommer i kontakt med konhylsan och att diametern på 
röret är lite större än gängans. Fästbulten kan användas som 
verktyg för Hjo Bultens invändigt gängade expanderbultar.

OBS : Vissa av Hjo Bultens axelkroppar är invändigt gängade i båda ändarna (7/8 UNF, M30x2, 1 ½”). 
Skruva in en urdragarstång i ena änden och slå på stången.

3. Dra ut Hjo Bultens konhylsor med hjälp av  änsen.

4. Demontera axelkroppen.

1. Fäst Hjo Bulten expanderbult i sitt rätta läge, 
centrerad i lagerdelen. 

Var extra noga med att smörjspåren träffar exakt 
mot eventuella smörjhål i bulten. Montera hyl-
sorna och dra åt fästbultarna / muttrarna för 
hand.

2. Dra därefter fästbultarna / muttrarna stegvis 
och växelvis, annars riskerar man att bulten  yttar sig 
ur läget. Dra tills att rätt moment uppnåtts enligt 
tabell ovan. 

3.  Efterkontroll ! Det är mycket viktigt att
efterdra under de första driftstimmarna
och därefter under maskinens regelbundna
servicetillfällen.

* OBS : För vissa bultar konstruerade för tunna fästöron,                               
kan max expansion vara 1 mm. I detta fall skall håldiam max – bultdiam < 1 mm.

Fästbultar eller specialfästelement
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INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIE 

INSTRUCTIES VOOR HUIDIGE EXPANSIEBOUTEN HJO BOUT 

U moet uw machine uitrusten met één expansiebout van Hjo Bulten. Om een goede installatie en het permanent vastdraaien van de Hjo Bulten 
expandeerbare bout te verzekeren, dient u de volgende aanwijzingen zorgvuldig te lezen en respecteren. 
Vragen? Neem dan contact op met uw dealer of Hjo Bulten Tel: 0142 42 200 

Een Hjo Bulten expansiebout bestaat uit een aslichaam dat aan beide uiteinden is voorzien van schroefdraad (binnen/buiten), kegelhulzen en 
bevestigingsmiddelen (bevestigingsbouten, -stangen, -moeren, -ringen) 
 

 
 
1. Verwijder eventuele bussen in de bevestigingsogen. 
 
2. Verwijder alle ruwe randen en markeringen in de 
bevestigingsogen voordat u de nieuwe bout monteert. Betere 
voorbereiding geeft betere resultaten. 
 
3. Controleer of het verschil tussen de maximale en 
minimale diameter (ovaalheid) van de uitgesleten gaten 
niet groter is dan 1,5 mm. 
Diam max - diam min <1.5 mm 
 
 
4. Controleer of de maximale slijtage - verschil tussen de 
diameter van de bout en de maximale diameter van de 
uitgesleten gaten - niet meer dan 2 mm * bedraagt. Als dat 
wel het geval is, hebt u oversized hulzen nodig. 
Gatdiameter max - boutdiameter <2 mm 
 

* NB: Voor sommige bouten ontworpen voor dunne bevestigingsmiddelen, 
(minder dan 22 mm) kan de maximum expansie 1 mm zijn. In dit geval is max 
gatdiameter - boutdiameter <1 mm. 

 
 
1. Smeer het aslichaam en de kegelhulzen voor 
de montage in met vet. Smeer de schroefdraden 
niet, deze zijn al gesmeerd met Molykote. 
 
2. De sluitring mag NOOIT in contact komen met 
de buitenkant van het bevestigingsoog. De 
sluitringen zijn in de verbinding verzonken of 
bevinden zich op een bepaalde afstand van de 
bevestigingsogen. 
 
Als de sluitring in contact komt met de fitting, 
is de conushuls niet goed afgesteld. U hebt dan 
een oversized conushuls nodig. Neem dan 
contact op met uw dealer of Hjo Bulten Tel: 
0142 42 200 
 
3. Om een correcte installatie te garanderen, is het 
zeer BELANGRIJK om de aanbevolen 
aanhaalmomenten in acht te nemen en tijdens 
de eerste bedrijfsuren opnieuw aan te spannen. 
Controleer de aanhaalmomenten tijdens de 
regelmatige onderhoudsintervallen van de 
machine. 

  

Hjo Bulten Standard  

 

 

 

 
 

 
Bevestigingsbouten of speciale bevestigingsmiddelen 
 ½” 9/16” 5/8” ¾” 7/8” 1” 1 ¼” M36x2 

Gänga 13 mm 14 mm 16 mm 19 mm 22 mm 25.4 mm 32 mm  

Moment Nm 100 150 200 350 400 500 800 2000 

 

  

1. Bevestig de Hjo Bulten expansiebout in de 
juiste positie, gecentreerd in het midden van het 
lagergedeelte. 
 
Let er extra op dat de smeergroeven exact 
overeenkomen met de smeergaten in de bout. 
Monteer de hulzen en draai de 
bevestigingsbouten/moeren met de hand vast. 
 
2. Draai vervolgens de bevestigings-
bouten/moeren geleidelijk en afwisselend vast, 
anders bestaat het risico dat de bout van zijn plaats 
komt. Vastdraaien tot het juiste koppel is bereikt 
volgens bovenstaande tabel. 
 
 
3. Vervolginspecties! Het is van groot belang om 
de bouten tijdens de eerste bedrijfsuren en 
daarna tijdens de normale bedrijfstijden van de 
machine weer aan te spannen. 

 

1. Draai de bevestigingsbouten of -moeren los en verwijder de 
sluitringen aan beide zijden. 

 
2. Tik afwisselend op het aslichaam tot de 
conische hulzen loskomen. Gebruik een 
gereedschap tussen de hamer en het aslichaam. 
Let op dat u de schroefdraad niet beschadigt. 
 
Voor Hjo Bultens vanbuitendraad voorziene 
expansiebouten, kan een buis als 
gereedschap worden gebruikt. Zorg er in 
dergelijke gevallen voor dat de buis niet in  

contact komt met de conushuls  en dat de diameter van de buis iets 
groter is dan de schroefdraad. De bevestigingsbout kan worden gebruikt als 
gereedschap voor Hjo Bultens iinwendig bedrade expansiebouten. 

 
OPMERKING! Sommige Hjo Bultens aslichamen zijn aan beide uiteinden 
voorzien van inwendige schroefdraad (7/8 UNF, M30x2, 1½ "). 
Schroef een extractie-staaf in één uiteinde in en sla op de staaf. 
 
3. Trek de Hjo Bultens conussen met behulp van de flens los. 
 
4. Demonteer het aslichaam. 

  

VOORBEREIDING INSTALLATIE 

AANBEVOLEN AANHAALMOMENTEN 

INSTALLATIE INSTALLATIE 

Moeren 
Schroefdraad M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 

Koppel Nm 47 60 175 MO 500 550 1000 1500 2000 

 
Verzonken 
Draad M12 M16 

Koppel Nm 60 175 
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INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIE 

INSTRUCTIES VOOR HUIDIGE EXPANSIEBOUTEN HJO BOUT 

U moet uw machine uitrusten met één expansiebout van Hjo Bulten. Om een goede installatie en het permanent vastdraaien van de Hjo Bulten 
expandeerbare bout te verzekeren, dient u de volgende aanwijzingen zorgvuldig te lezen en respecteren. 
Vragen? Neem dan contact op met uw dealer of Hjo Bulten Tel: 0142 42 200 

Een Hjo Bulten expansiebout bestaat uit een aslichaam dat aan beide uiteinden is voorzien van schroefdraad (binnen/buiten), kegelhulzen en 
bevestigingsmiddelen (bevestigingsbouten, -stangen, -moeren, -ringen) 
 

 
 
1. Verwijder eventuele bussen in de bevestigingsogen. 
 
2. Verwijder alle ruwe randen en markeringen in de 
bevestigingsogen voordat u de nieuwe bout monteert. Betere 
voorbereiding geeft betere resultaten. 
 
3. Controleer of het verschil tussen de maximale en 
minimale diameter (ovaalheid) van de uitgesleten gaten 
niet groter is dan 1,5 mm. 
Diam max - diam min <1.5 mm 
 
 
4. Controleer of de maximale slijtage - verschil tussen de 
diameter van de bout en de maximale diameter van de 
uitgesleten gaten - niet meer dan 2 mm * bedraagt. Als dat 
wel het geval is, hebt u oversized hulzen nodig. 
Gatdiameter max - boutdiameter <2 mm 
 

* NB: Voor sommige bouten ontworpen voor dunne bevestigingsmiddelen, 
(minder dan 22 mm) kan de maximum expansie 1 mm zijn. In dit geval is max 
gatdiameter - boutdiameter <1 mm. 

 
 
1. Smeer het aslichaam en de kegelhulzen voor 
de montage in met vet. Smeer de schroefdraden 
niet, deze zijn al gesmeerd met Molykote. 
 
2. De sluitring mag NOOIT in contact komen met 
de buitenkant van het bevestigingsoog. De 
sluitringen zijn in de verbinding verzonken of 
bevinden zich op een bepaalde afstand van de 
bevestigingsogen. 
 
Als de sluitring in contact komt met de fitting, 
is de conushuls niet goed afgesteld. U hebt dan 
een oversized conushuls nodig. Neem dan 
contact op met uw dealer of Hjo Bulten Tel: 
0142 42 200 
 
3. Om een correcte installatie te garanderen, is het 
zeer BELANGRIJK om de aanbevolen 
aanhaalmomenten in acht te nemen en tijdens 
de eerste bedrijfsuren opnieuw aan te spannen. 
Controleer de aanhaalmomenten tijdens de 
regelmatige onderhoudsintervallen van de 
machine. 
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Bevestigingsbouten of speciale bevestigingsmiddelen 
 ½” 9/16” 5/8” ¾” 7/8” 1” 1 ¼” M36x2 

Gänga 13 mm 14 mm 16 mm 19 mm 22 mm 25.4 mm 32 mm  

Moment Nm 100 150 200 350 400 500 800 2000 

 

  

1. Bevestig de Hjo Bulten expansiebout in de 
juiste positie, gecentreerd in het midden van het 
lagergedeelte. 
 
Let er extra op dat de smeergroeven exact 
overeenkomen met de smeergaten in de bout. 
Monteer de hulzen en draai de 
bevestigingsbouten/moeren met de hand vast. 
 
2. Draai vervolgens de bevestigings-
bouten/moeren geleidelijk en afwisselend vast, 
anders bestaat het risico dat de bout van zijn plaats 
komt. Vastdraaien tot het juiste koppel is bereikt 
volgens bovenstaande tabel. 
 
 
3. Vervolginspecties! Het is van groot belang om 
de bouten tijdens de eerste bedrijfsuren en 
daarna tijdens de normale bedrijfstijden van de 
machine weer aan te spannen. 

 

1. Draai de bevestigingsbouten of -moeren los en verwijder de 
sluitringen aan beide zijden. 

 
2. Tik afwisselend op het aslichaam tot de 
conische hulzen loskomen. Gebruik een 
gereedschap tussen de hamer en het aslichaam. 
Let op dat u de schroefdraad niet beschadigt. 
 
Voor Hjo Bultens vanbuitendraad voorziene 
expansiebouten, kan een buis als 
gereedschap worden gebruikt. Zorg er in 
dergelijke gevallen voor dat de buis niet in  

contact komt met de conushuls  en dat de diameter van de buis iets 
groter is dan de schroefdraad. De bevestigingsbout kan worden gebruikt als 
gereedschap voor Hjo Bultens iinwendig bedrade expansiebouten. 

 
OPMERKING! Sommige Hjo Bultens aslichamen zijn aan beide uiteinden 
voorzien van inwendige schroefdraad (7/8 UNF, M30x2, 1½ "). 
Schroef een extractie-staaf in één uiteinde in en sla op de staaf. 
 
3. Trek de Hjo Bultens conussen met behulp van de flens los. 
 
4. Demonteer het aslichaam. 

  

VOORBEREIDING INSTALLATIE 

AANBEVOLEN AANHAALMOMENTEN 

INSTALLATIE INSTALLATIE 

Moeren 
Schroefdraad M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 

Koppel Nm 47 60 175 MO 500 550 1000 1500 2000 

 
Verzonken 
Draad M12 M16 

Koppel Nm 60 175 
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Gänga M16 M20 M24 M30

Moment Nm 175 340 400 500

Hjo Bulten med genomgående skruv eller med dragstång och mutter   
Denna typ av Hjo Bulten expanderbult används för leder med ett begränsat utrymme, vilket inte möjliggör åtdragning på bägge sidor.

Hjo Bulten expanderbult dras åt på ena sidan antingen med en genomgående skruv eller med en mutter på en dragstång.

1. Montera ihop samtliga Hjo Bultens delar, dra åt lätt för hand 
och montera Hjo Bulten komplett i leden.

2. Fäst bulten i sitt rätta läge och se till att bultens ände är i 
linje med fästörats yttre sida.  Var extra noga med att smörj-
spåren träffar exakt mot eventuella smörjhål i bulten. 

3. Dra åt den genomgående skruven med momentnyckeln tills 
att rätt moment uppnåtts enligt tabell nedan. För vissa fästbults-
typer skall Du använda den nyckel som levereras med bulten 
(exempelvis haknyckel).

4. Efterkontroll ! Det är mycket viktigt att efterdra under 
de första driftstimmarna och därefter under maskinens 
regelbundna servicetillfällen.

1. Behåll ledens distansring om den redan  nns. Om en distans-
ring (5) levereras med Hjo Bultens expanderbult,  placera denna 
på klackens motsatta sida mellan lagrets innerbana och fästörat. Se 
till att ringens fas vänds mot lagret. Placera även shims (11).

Montera axelkroppen (9) i sitt rätta läge genom fästörat på klack-
sidan. Se till att axels ände på klacksidan är i linje med fästörats 
yttre sida.  Var extra noga med att smörjspåren träffar exakt mot 
eventuella smörjhål i bulten. 

2. Skruva in brickan (3) i hakmuttern (8) på halva gängläng-
den. På så sätt uppstår ett spel mellan brickan (3) och fästöronen 
som möjliggör eliminering av axialglappet. Montera fästbulten (1) 
tillsammans med brickan (3) och hakmuttern (8) i axelkroppen.
Dra till rekommenderat moment enligt verkstadshandbok 
för att bli av med glappet.

3. Montera konhylsa (7), bricka (2) och fästbulten (4) på 
klacksidan. Dra åt fästbulten (4) med momentnyckeln tills att rätt 
moment uppnåtts enligt tabell bredvid.

4. Demontera brickan (3), hakmuttern (8) och fästbulten (1). 
Montera nu konhylsan (6), brickan (3), hakmuttern (8) och 
fästbulten (1). Dra åt fästbulten (1) med momentnyckeln tills 
att rätt moment uppnåtts enligt tabell nedan. Montera åter hak-
muttern (8) och dra åt den med 50 Nm. 

5. Efterkontroll ! Det är mycket viktigt att efterdra under de första driftstimmarna och 
därefter under maskinens regelbundna servicetillfällen.

1.  Montera ihop samtliga Hjo Bultens delar, dra åt lätt för 
hand och montera Hjo Bulten  komplett i leden.

2. Låt bultens ände sticka ut lite för att kunna komma åt 
stoppskruven i den inre muttern / dragstången. Kontrollera att 
stoppskruven är åtdragen.

3. Var extra noga med att smörjspåren träffar exakt mot even-
tuella smörjhål i bulten. 

4. Dra åt fästmuttern på dragstången med momentnyckeln tills 
att rätt moment uppnåtts enligt tabell nedan.

5.  Efterkontroll ! Det är mycket viktigt att efterdra under 
de första driftstimmarna och därefter under maskinens 
regelbundna servicetillfällen.

Demontera den genomgående skruven och brickan. Hjo Bultens axelkropp är invändigt gängad 
i båda ändarna (7/8 UNF, M30x2, 1 ½”). Skruva in en urdragarstång i ena änden och slå på 
stången tills att konhylsan på åtdragningssidan släpper. Dra ut konhylsan mha  änsen på 
åtdragningssidan och därefter axelkroppen.

Lossa stoppskruven. Demontera den genomgående skruven och brickan. Hjo Bultens axelkropp är 
invändigt gängad i båda ändarna (7/8 UNF, M30x2, 1 ½”). Skruva in en urdragarstång i ena 
änden och slå på stången tills att konhylsan på åtdragningssidan släpper. Dra ut konhylsan mha 
 änsen på åtdragningssidan och därefter axelkroppen.

Gänga loss fästelement (1,3,4,8) först på den sidan utan klack. Driv in axelkroppen (9) tills att 
konhylsan (6) släpper. Avlägsna konhylsan (6) mha  änsen och gör samma sak på andra sidan. 
Dra ut axelkroppen (9) genom fästörat på klacksidan.

OBS: Vissa av Hjo Bultens axelkroppar är invändigt gängade i båda ändarna (7/8 UNF, M30x2, 1 ½”). 
För att lättare driva in axelkroppen, skruva in en urdragarstång i änden. 

Muttrar

DEMONTERING DEMONTERING 

DEMONTERING 

REKOMMENDERADE
ÅTDRAGNINGSMOMENT

REKOMMENDERADE ÅTDRAGNINGSMOMENT

REKOMMENDERADE ÅTDRAGNINGSMOMENT

DEMONTERING MONTERING MED ÅTDRAGNING

SEDAN

Hjo Bulten med genomgående skruv 

Hjo Bulten Klackaxel   

Hjo Bulten med dragstång och mutter

½”  9/16” 5/8” ¾” 7/8” 1” 1 ¼” M36x2 

Gänga 13 mm 14 mm 16mm 19 mm 22 mm 25.4 mm 32 mm

Moment Nm 100 150 200 350 400 500 800 2000

½”  9/16” 5/8” ¾” 7/8” 1” 1 ¼” M36x2 

Gänga 13 mm 14 mm 16mm 19 mm 22 mm 25.4 mm 32 mm

Moment Nm 100 150 200 350 400 500 800 2000

Fästbultar och specialfästelement

Fästbultar eller specialfästelement

Hjo  Bulten AB
Idrottsvägen 7

596 34 Skänninge
Tel. 0142 42 200

Mail. info@hjobulten.se
www.hjobulten.se
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De Hjo bout met doorgaande schroef of met trekstang en moer 
Dit type Hjo Bulten expansiebout wordt gebruikt voor verbindingen met een beperkte ruimte die niet aan beide zijden kunnen worden aangehaald. 

De Hjo Bulten expansiebout wordt aan één zijde vastgedraaid met een doorgaande schroef of met een moer op een trekstang. 

Hjo-bout met doorgaande schroef Hjo bout met trekstang en moer 

  
1. Monteer alle Hjo Bulten onderdelen, draai ze licht 
aan met de hand en monteer de Hjo Bulten helemaal in 
de verbinding. 
 
2. Bevestig de bout in de juiste positie en zorg ervoor 
dat het uiteinde van de bout is uitgelijnd met de 
buitenkant van het bevestigingsoog. Let er extra op 
dat de smeergroeven exact overeenkomen met de 
smeergaten in de bout. 
 
3. Trek de doorgaande schroef aan met de 
momentsleutel tot het juiste koppel is bereikt volgens 
onderstaande tabel. Voor bepaalde soorten 
bevestigingsbouten moet u de sleutel gebruiken die bij 
de bout wordt geleverd (bijv. een hielmoersleutel). 
 
4. Vervolginspecties! Het is van groot belang om de 
bouten tijdens de eerste bedrijfsuren en daarna 
tijdens de normale bedrijfstijden van de machine 
weer aan te spannen. 

 

1. Monteer alle Hjo Bultens onderdelen, draai ze 
licht aan met de hand en monteerde Hjo Bulten 
helemaal in de verbinding. 
 
2. Laat het uiteinde van de bout iets uitsteken om 
toegang te krijgen tot de stopschroef in de binnenste 
moer / trekstang. Controleer of de aanslagschroef 
is vastgedraaid. 
 
3. Let er extra op dat de smeergroeven exact 
overeenkomen met de smeergaten in de bout. 
 
4. Trek de doorgaande schroef aan met de 
momentsleutel tot het juiste koppel is bereikt 
volgens onderstaande tabel. 
 
5. Vervolginspecties! Het is van groot belang om 
de bouten tijdens de eerste bedrijfsuren en 
daarna tijdens de normale bedrijfstijden van de 
machine weer aan te spannen. 

 

 
 

 

 

  
Verwijder de doorgaande schroef en de ring. Sommige Hjo Bultens aslichamen zijn 
aan beide uiteinden voorzien van inwendige schroefdraad (7/8 UNF, M30x2, 1½ "). 
Schroef een extractiestaaf in aan één kant en sla op de staaf tot de conushuls 
aan de aanhaalzijde loskomt. Trek de conus eerst uit met behulp van de flens 
aan de aanhaalzijde en vervolgens met behulp van het aslichaam. 

Draai de stopschroef los. Verwijder de doorgaande schroef en de ring. Sommige 
Hjo Bultens aslichamen zijn aan beide uiteinden voorzien van inwendige 
schroefdraad (7/8 UNF, M30x2, 1½ "). Schroef een extractiestaaf in aan één kant 
en sla op de staaf tot de conushuls aan de aanhaalzijde loskomt. Trek de conus 
eerst uit met behulp van de flens aan de aanhaalzijde en vervolgens met behulp 
van het aslichaam. 

  

Hjo Bulten Hielas 
4. Demonteer de ring (3), de haakmoer (8) en de 
bevestigingsbout (1).. Installeer nu de conushuls (6), de ring (3), 
de haakmoer (8) en de bevestigingsbout (1). Trek de 
doorgaande schroef aan met de momentsleutel tot het juiste 
koppel is bereikt volgens onderstaande tabel. Vervang de 
haakmoer (8) en draai deze vast met 50 Nm. 

 

1. Bewaar de afstandhouder van de verbinding als deze 
aanwezig is. Als een afstandhouder (5) wordt geleverd met de 
Hjo Bultens expansiebout, plaats hem dan aan de 
tegenovergestelde kant van de hiel tussen de binnenste baan 
van het lager en het bevestigingsoog. Zorg ervoor dat het facet 
van de ring naar het lager is gericht. Plaats ook vulplaten (11). 
 
Monteer het aslichaam (9) in de juiste positie met behulp van 
de bevestigingslus aan de hielzijde. Zorg ervoor dat het uiteinde 
van de as aan de hielzijde is uitgelijnd met de buitenzijde van 
het bevestigingsoog. Let er extra op dat de smeergroeven 
exact overeenkomen met de smeergaten in de bout. 
 
2. Schroef  de ring (3) in de haakmoer (8) tot de helft van de 
draadlengte. Op deze manier ontstaat er speling tussen de ring 
(3) en de bevestigingsogen die het mogelijk maakt om elke 
axiale opening te dichten. Monteer de bevestigingsbout (1) 
samen met de sluitring (3) en haakmoer (8) in het aslichaam. 
Haal aan tot het aanbevolen koppel volgens de 
gebruiksaanwijzing van de werkplaats om de spleet te 
dichten. 
 
 
 
 
 
 
3. Monteer de conushuls (7), sluitring (2) en 
bevestigingsbout (4) aan de hielzijde. Trek de doorgaande 
schroef aan met de momentsleutel tot het juiste koppel is 
bereikt volgens onderstaande tabel. 

 

 
   

  

   

DAN 

    

5. Vervolginspecties! Het is van groot belang om de bouten tijdens de eerste bedrijfsuren 
en daarna tijdens de normale bedrijfstijden van de machine weer aan te spannen. 

 
 

 

Draai de bevestigingsmiddelen (1,3,4,8) eerst aan de zijde zonder hiel vast. Steek de 
aslichamen (9) in totdat de conushuls (6) loslaat. Verwijder de conushuls (6) met 
behulp van de flens en doe dan hetzelfde aan de andere kant. Monteer het aslichaam 
(9) in de juiste positie met behulp van de bevestigingslus aan de hielzijde. 
 
OPMERKING! Sommige Hjo Bultens aslichamen zijn aan beide uiteinden voorzien van 
inwendige schroefdraad (7/8 UNF, M30x2, 1½ "). Om het aslichaam eenvoudig te kunnen 
plaatsen, schroeft u een uittrekstaaf in het uiteinde van de as. 

 

 

INSTALLATIE INSTALLATIE 

AANBEVOLEN AANHAALMOMENTEN 
AANBEVOLEN 
AANHAALMOMENT
EN 

 
DISASSEMBLAGE DISASSEMBLAGE 

DISASSEMBLAGE INSTALLATIE MET AANHALEN 

AANBEVOLEN AANHAALMOMENTEN 

DISASSEMBLAGE 

Hjo Bulten AB 
Idrottsvägen 7 

596 34 Skänninge 
Telefoon: 0142 42 200 

Email. info@hjobulten.se 
www.hjobulten.se 

Moeren 

Schroefdraad M16 M20 M24 M30 

Koppel Nm 175 340 400 500 

 

Bevestigingsbouten of speciale bevestigingsmiddelen 
 ½” 9/16” 5/8” ¾” 7/8” 1” 1 ¼” M36x2 

Draad 13 mm 14 mm 16mm 19 mm 22 mm 25.4 mm 32 mm  

Koppel Nm 100 150 200 350 400 500 800 2000 

 

Bevestigingsbouten of speciale bevestigingsmiddelen 
 ½” 9/16” 5/8” ¾” 7/8” 1” 1 ¼” M36x2 

Draad 13 mm 14 mm 16mm 19 mm 22 mm 25.4 mm 32 mm  

Koppel Nm 100 150 200 350 400 500 800 2000 

 

INSTALLATIE 

®

BULTEN

HJO

Hjo Bulten AB
Idrottsvägen 7

596 34 Skänninge Sweden
Mail: info@hjobulten.se

1/2” = 12,7     9/16” = 14,29    5/8” = 15,88    3/4” = 19,05    7/8” = 22,23   1” = 25,4

 

 


