
 
 

Montážní kužel  
Pro posunování osových/ nápravových  manžet 
přes klouby náprav s max. průměrem 95 mm, 
bez jejich demontáže.  
 
Id. číslo ∅ x délka mm Obj. č.  bal. 
5 95 x 320   3100 5   1 
 
 

Pomoc při montáži 
S pomocníkem při montáži se přetáhnou 
manžety os přes kužel. 
 
Id. číslo Provedení Obj. č.  bal. 
11 Základní deska s 2 držadly 3100 11    1 
                    s ocelovými pružinami          
 
 

Silikonový sprej 
S vysokou mazací účinností. Snižuje vysoký 
třecí odpor mezi malým manžetovým otvorem a 
kuželem při přetahování. 
 
Id. číslo Obsah  Obj. č. bal. 
1500 500 ml  6530 1500      12/ 24 
 
 

Napínací kleště 
Bezpečné napínání a jednoduché odstřižení  
ocelové napínací pásky 6 x 480 mm. 
 
Id. číslo Označení  Obj. č. bal. 
10 S ráčnou a zařízením 3100 10   1 
 na odstřižení 
 
 

Rychlé čištění při montáži 
Odstraňuje rychle a důkladně starý mazací tuk  
a zašpinění souběžných kloubů před novým  
namazáním a montáží manžet. 
 
Id. číslo Balení Obsah Obj. č. bal. 
0950 Sprej 500 ml 6110 0950      12/ 24  
 
 

Gumové „O“ kroužky 
Zabraňují u kloubů s kolovací drážkou sklouznutí  
manžety: 
„O“ kroužek vložíme do drážky, manžetu přetáhneme  
přes „O“ kroužek a potom nasadíme napínací pásku. 
 
Id. číslo Rozměr  Obj. č.  bal. 
3 70 3 x 70 mm  2650 3 70     25/ 50/ 100 

 



 
 

Förch- universální systém nápravových manžet 
Pro efektivní výměny nápravových manžet: 
Základní dílenské vybavení s 12 sadami neoprénových nápravových manžet 
Id. číslo   Obsah                                                Obj. č.           bal. 
13   1 ks   montážní kužel 95x320 mm    3100 13           1 

  1 ks   montážní pomůcka  
  1 ks   napínací kleště s ráčnou a stříhacím zařízením 
  1 ks   silikonový sprej 500 ml 
12 ks   universální neoprénové nápravové manžety 
12 ks   napínací páska krátká 
12 ks   napínací páska dlouhá 
12 ks   originální mazací tuk na souběžné klouby 90 g 

 
 

Förch – universální nápravové manžety 
Neoprén, černé 
Pro vnitřní i vnější klouby 
Id. číslo   Obsah                                                Obj. č.           bal. 
1              Po 1 ks universální neoprénové          3100 1             1 
                nápravové manžety  
 Napínací páska krátká 

Napínací páska dlouhá 
                Mazací tuk na klouby 90 g 
12 Nápravové manžety                            3100 12           1 
                – balení s příslušenstvím po 12 ks 
24 Nápravové manžety – balení              3100 24            1 
                s příslušenstvím po 24 ks 
               (obsah viz nahoře)  
6 Nápravové manžety – balení               3100 6              1 
                s příslušenstvím po 6 ks 
               (obsah viz nahoře)  
 
 

Förch – universální nápravové manžety 
Silikon, šedé (odolné vysokým teplotám) 
Pro použití tam, kde se v blízkostí nachází výfuk nebo katalyzátor 
Id. číslo   Obsah                                                Obj. č.           bal. 
2 Universální nápravová silikonová       3100 2           1 

manžeta  
Napínací páska krátká 
Napínací páska dlouhá 

                Mazací tuk na klouby 90 g  
 
 

Napínací pásky 
Nerezavějící ocelové pásky 
Id. číslo          Označení                    Š x D mm   Obj. č.           bal. 
3752 46 200    Krátká, samoaretovací  4,6 x 200   73752 46 200  1 
                        (napínání bez nářadí)  
3100 8         Dlouhá, malá závěrná   6,0 x 480   3100 8             1 
                        hlava (napínání pomocí  
                        nářadí 3100 10)  
 

 

Originální mazací tuk na souběžné 
klouby s MoS2
Odpovídá následující specifikaci: 
BMW  1 225.051 
Ford  WSD-M1 C 230 A 
Lobro  TL 4.9.06.00347 
Mercedes DBL  6811.30 
Opel  B 040 0265  
Id. číslo          Balení                            Obsah      Obj. č.          bal. 
5250                Tuba – umělohmotná      90 g          6540 5250    1 

 


