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Z-LYFTEN PRODUKTION AB

Servicemeddelande
2018-06-21

Gällande: Vippcylinder Z3N modeller

Äldre modell t.o.m
Prodnr på lyft: - 336665
serienr på cyl: - 117460456

Ny modell fr.o.m
Prodnr på lyft: 336666 Serienr på cyl: 117460457 -

Två varianter av vippcylinder.
För en tid sedan designades vippcylindern till Z3N om. Den fick bl.a längre slaglängd (5mm). Detta gör att vi har två
modeller av vippcylindrar ute på marknaden. Ändringen är dock minimal och inget man tänker på eller ser med blotta
ögat.
Bra att veta: om man vid byte av en cylinder upptäcker att den man fått som reservdel är olik den man har, så kan man
ändå justera in den så den passar ihop med den man har.
Om man har än äldre variant och får en nyare variant så ska man rent teoretiskt justera ut den nyare modellen 8 mm mer
än den äldre varianten.
Om man har en nyare variant och får den äldre modellen så ska man på samma sätt justera ut den, teoretiskt, 8 mm
mindre än den man redan har.
En annan sak att tänka på: Den äldre varianten ska räcka att justeras ut 2,5 mm vid max C-mått och 5-6 mm vid min
C-mått. se datablad. Det ska vara tillräckligt för att få bryggan att täta mot skåp. Om man justerar ut för mycket är
risken stor att man pressar för hårt med överdelen av bryggan mot påbyggnadsskåpet och pressar därmed ut hörnen
av bryggan nertill istället. Lika gäller att den nyare varianten inte bör justeras ut mer än 10,5 mm vid max C-mått
och 13-14 mm vid min C-mått för att få samma resultat. Tänk på att ju mer man justerar ut en cylinder desto mindre
nedtiltningsvinkel får man. Naturligtvis kan det i vissa fall vara befogat att justera ut cylindrarna längre.
För information: Tidigare utskickade servicemeddelanden finns att hämta/läsa på vår hemsida och i C-files.
www.zepro.se, www.c-office.com
Med vänliga hälsningar,
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