
Instrukcja  
montażu i demontażu 
rozpylaczy zamiennych  
do wtryskiwaczy typu CR Delphi



Wszystkie prace dotyczące przezbrojeń  
(montaż, demontaż rozpylacza) wyko-
nujemy na odpowiedniej prasie w za-
leżności od producenta. 

Do dokręcania / odkręcenia śruby uchwy-
tu przytrzymującego rozpylacz, nakrętek 
rozpylaczy używamy klucza dynamome-
trycznego i / lub tarczy kątowej. 

W czasie dokręcania nakrętki wtryski-
wacza należy bezwzględnie przestrze-
gać parametrów dostarczonych przez 
producenta układu wtryskowego.
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demontaż

Wykorzystać odpowiednią 
przekładkę mocującą i umie-
ścić ją w uchwycie stanowi-
ska.
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MONTAŻ / DEMONTAŻ ROZPYLACZA 3

Pobrać odpowiednią końców-
kę uchwytu przytrzymujące-
go rozpylacz i zamontować na 
stanowisku.



Dokręcić śrubę górną od 
uchwytu przytrzymującego 
rozpylacz aż do zaciśnięcia 
się z częścią czołową rozpy-
lacza. 

Śrubę dokręcić momentem 
30 Nm, wykorzystując do 
tego nasadkę 30 mm i klucz 
dynamometryczny.
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MONTAŻ / DEMONTAŻ ROZPYLACZA 4

Odkręcić nakrętkę rozpylacza 
z wykorzystaniem klucza dy-
namometrycznego z nasadką 
15 mm.

demontaż



Odkręcić śrubę uchwytu 
przytrzymującego rozpylacz 
i wycofać ją do pozycji umoż-
liwiającej wyjęcie nakrętki.
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MONTAŻ / DEMONTAŻ ROZPYLACZA 5

Wyciągnąć nakrętkę, a na-
stępnie korpus rozpylacza ra-
zem z igłą. 

UWAGA: 

Przy demontażu zachować 
ostrożność, aby nie pogubić 
elementów składowych wtry-
skiwacza znajdujących się pod 
rozpylaczem.

demontaż



montaż

Włożyć rozpylacz w część 
czołową wtryskiwacza, 
ustawiając jego pozycję od-
powiednio na kołkach bazo-
wych.

2

1

MONTAŻ / DEMONTAŻ ROZPYLACZA 6

Dokręcić wstępnie nakrętkę 
wtryskiwacza bez użycia klucza 
dynamometrycznego. 

Następnie śrubę uchwytu 
przytrzymującego rozpylacz 
dokręcić momentem 30 Nm. 



Dokręcić wstępnie nakręt-
kę za pomocą rowkowanej 
przejściówki z wykorzysta-
niem klucza dynamome-
trycznego z nasadką 15 mm 
momentem o wartości zale-
canej przez producenta ukła-
du wtryskowego, a następ-
nie odkręcić do całkowitego 
poluzowania gwintu.
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MONTAŻ / DEMONTAŻ ROZPYLACZA 7

Dokręcić nakrętkę pośrednio 
momentem o wartości zaleca-
nej przez producenta układu 
wtryskowego w celu ułożenia 
gwintu.

montaż

5 Dokręcić nakrętkę końco-
wym momentem o wartości 
zalecanej przez producenta 
układu wtryskowego.



WARSZAWSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE 
„PZL - WZM” W WARSZAWIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

05-850 Jawczyce  
ul. Piastowska 67

centrala: 22 841 32 01
fax: 22 841 85 68
e-mail: wuzetem@wuzetem.pl

www.wuzetem.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  

w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego 

Numer KRS: 0000320810

Kapitał zakładowy: 20 000 000,00 zł

Kapitał wpłacony: 20 000 000,00 zł

NIP: 525-000-08-60

REGON: 012078978


