
SERVICE-INFO

Снимка 1:   Ремонтен комплект колесен лагер (RIU)

Производител: 
DAF

Модели:  65CF, 75CF, 85CF, CF65, 
CF65II, CF65IV, CF75, CF75II, 
CF75IV,CF85, CF85II, CF85IV, 
LF55, LF55IV, XF95, XF95II, 
XF105, 

Артикулни номера: 
566074.H195   
566834.H195

OE номера: 1691621, 1699327  
1388905, 1391615 

Класификация на FAG ремонтните комплекти колесни 
лагери (RIU) с номера 566074.H195 и 566834.H195

Посоченият по-горе комплект колесен 
лагер (RIU) на FAG може да бъде използван 
за ремонт на различни колесни главини на 
DAF.
По този начин се избягва подмяна на цялата 
главина. Това прави възможно извършва-
нето на своевременен ремонт на превозно-
то средство срещу оптимална цена.

Следната информация трябва да се вземе 
предвид при класифицирането на двата 
ремонтни комплекта колесни лагери (RIU).

Ако няма оригинален DAF номер върху гла-
вината, определянето на правилния ком-
плект лагери става по следните размери:

FAG RIU 566074.H195

Външен диаметър на вътрешния •	
лагер (INBOARD) 125.000 mm
Външен диаметър на външния лагер •	
(OUTBOARD) 125.000 mm

FAG RIU 566834.H195

Външен диаметър на вътрешния •	
лагер (INBOARD) 124.700 mm
Външен диаметър на външния лагер •	
(OUTBOARD) 119.700 mm

Ако има оригинален DAF номер върху 
главината, тогава използвайте следната 
информация:

•	 на	 артикулни	 номера	 1691621	 
и 1699327 по DAF съответства артику-
лен номер 566074.H195 по FAG

•	 на	 артикулни	 номера	 1388905	 
и 1391615 по DAF съответства артику-
лен номер 566834.H195 по FAG

Ако от преставителството на DAF посочат 
оригинален номер 1697346 за вашия 
тежкотоварен автомобил (ремонтен ком-
плект с включена нова главина в него), 
моля обърнете внимание на следното:

В зависимост от главината, която  •	
е монтирана на вашия автомобил, 
възможно е използването както на 
FAG RIU 566074.H195, така и на FAG 
RIU 566834.H195
Единствено по размерите на глави-•	
ната може да определите правилния 
комплект колесни лагери на FAG
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