
DID KM500R és Craft&Meyer lánc szerelő szerszámok
használati utasítása

Szükséges egyéb szerszámok:
- kisflex fémhez való koronggal
- 27-es csillagvillás kulcs
- 19-es csillagvillás vagy racsnis dugókulcs

1) Régi lánc leszedése:

A régi lánc leszedéséhez első lépésként lazítsuk meg a hátsó kerék csavarjait, hogy a lánc lógása a legnagyobb 
legyen. A régi láncot vagy egyszerűen flexxel szétvágjuk, vagy pedig az egyik láncszem végén lévő csap 
zárórészt kikönnyítjük vele, majd a szerszámmal a csap kiüthető. Kikönnyítés nélkül a szerszám kiütő része 
eltörhet!
Utóbbi esetben a kikönnyített szem másik oldalához tegyük a szerszám hátsó részét úgy, hogy a lyukas részéhez
essen a kikönnyített csap. A szerszámot rakjuk össze és állítsuk be „A” pozícióba. A szerszámban lévő 
kiütőcsapot a hosszabbik végével kifelé helyezzük be. A kiütő legyen a kikönnyített szem kikönnyített részén. 

Ezután a szemszámot fogjuk meg a 27es kulccsal, és a 19-es fejet kulccsal vagy racsnis kulccsal forgassuk az 
óramutatóval megegyező irányba. Ellenőrizzük, hogy a kiütő felfekszik a csapra, és azt megfelelően tolja ki.

Amennyiben lánckerekeket nem cserélünk (a cseréjük erősen ajánlott új lánc esetén) fűzzük össze a régi és az új
láncot, majd átforgatva a régi helyére az új kerül. A lánckerekek cseréje esetén cseréjük ki azokat, majd 
helyezzük vissza az új láncot.

2) Új lánc lánctányér felpréselése

Mielőtt a láncot összerakjuk a zárószemmel, a zárószemre gyűrűs lánc esetén 2x1db gyűrűt helyezzünk fel, 
majd a mellékelt zsírral jó alaposan kenjük be mint a csapokat, mint a gyűrűket. Miután a láncot 
összeakasztottuk ezzel a zárószemmel, a másik nyílt felére gyűrűs lánc esetén helyezzük fel a 2x1db gyűrűt, 
kenjük be zsírral, majd helyezzük oda a lánctányért (zárószem lapos fele).

Készítette: Frittmann Péter, Best Motor Parts Kft., https://motoralkatresz.eu , minden jog fenntartva!



A lánc szerelő szerszámot helyezzük a préselendő szemhez és állítsuk „A” pozícióba. A kiütőcsap hosszabbik 
része befelé álljon, tehát a szélesebb része látszódjon ki a szerszámból. A csap elé helyezzük fel a szerszámhoz 
tartozó tányért úgy, hogy a kör alakú mély furat a szerszám csapájához illeszkedjen, a másik fele pedig a 
láncszemhez, ügyelve nehogy 90°-kal el legyen forgatva!

A szerszámot az 1-es pontban leírtak szerint húzzuk ügyelve, hogy minden része pontosan illeszkedjen!

3) Zárószem elnittelése

A szemszámot ismét helyezzük vissza a lánc zárószemére, ezúttal „B” pozícióban. A 2-es pontnak megfelelően 
kell álljon továbbra is a kiütő csap, de a plusz lapos elem most nem szükséges. Ügyeljünk rá, hogy itt is minden 
a helyén legyen, a kiütő csap pontosan felfeküdjön a láncszem lyukas végére. Ezután a más előzőleg is 
ismertetett húzási művelet következik. A szerszámot addig szabad csak húzni, míg a csap teljesen fel nem 
fekszik a lánctányérra, utána a csap eltörhet. Fontos, hogy pontosan középre feküdjön fel a csap, különben 
félrenittelés történhet, ami csak új zárószemmel orvosolható. A nittelést a zárószem mindkét csapján szüksége 
elvégezni.

A szerszám csak DID 520, 525, 530 és 532 láncokhoz használható. Külön adapterrel alkalmas 420 és 428 
láncokhoz is. A 3-as elnittelő funkció csak ZJ (lyukas közepű, gyárilag ezt adják) zárószemekhez használható, 
FJ és PL szemekhez csak az első két pontban használható.

A szerszámot hivatalosan csak vizsgázott szerelő használhatja, egyéb esetben csak saját felelősségre.

Készítette:
Frittmann Péter
Best Motor Parts Kft.
2132 Göd, Pesti út 234.
https://motoralkatresz.eu
+36-30-3660311

A leírás csak az általunk értékesített vagy bérbe adott szerszámokhoz használható, további felhasználása, 
sokszorosítása nem engedélyezett! Minden jog fenntartva! A képek a DID gyári szerszám leírásából 
származnak!

Készítette: Frittmann Péter, Best Motor Parts Kft., https://motoralkatresz.eu , minden jog fenntartva!


