
WESZTI

Írja be a külső (1) és belső (2) átmérőt. 
A két átmérőnek (1) és (2) ugyanannak 
az értéknek kell lennie. 

20”-os kerekek esetében  = 500 mm
19” –os kerekek esetében = 475 mm 

Indítsuk el a gépet. A pörgetés után 

a gép beállítja a kiegyensúlyozatlan 
pontot, 180 fokkal a megadott helyhez 
képest jelöljük meg a féktárcsát.

Jelöljük meg a féktárcsa jelölt részéhez 
legközelebb eső csavart. Helyezzük 
vissza a féktárcsát.

Helyezzük vissza a kereket (abroncs 

plusz felnit) úgy hogy a jelölt részhez 
legközelebb kerüljön a keréken lévő 
legnehezebb kiegyensúlyozó súly.

Mind a négy féktárcsával és kerékkel  
végezzük el a műveletet. A munka  
végeztével a fékezéskor megjelenő  
kormányrázkódást megszüntettük.

Jó utat Mr. Bond.

A GSP 9700-as vibráció diagnosztikai 
és kerékkiegyensúlyozógép kizáróla-
gos magyarországi forgalmazója:

Weszti Kft.
1115 Budapest Kelenföldi út.2.
www.weszti.hu – www.hunter.co.hu
06-1-208-50-36 – 06-30-28-38-159

Kormány rezgés 
féKezésKor a 

megoldás neve 
9700... gsP 9700

Az Aston Martin járműveket, ha 
máshonnan nem de a James Bond 

filmekből mindenki ismeri. Ez a 
tradicionális angol márka a 

luxus gépjárművek egyik ékessége.  
Kizárólag a tökéletességre 
törekszenek és ez a jármű

 szervizelése esetén is igaz.

Egy titkos ügynök nem engedheti 
meg, hogy üldözés közben a kormány 
rázkódjon. Aki ezért felelős lehet, az 
a királynő haragját szítja fel. És ami 
James Bond  szerelőinek segítségére 
siet ebben a már- már lehetetlen akci-
óban az a GSP 9700 azaz a 0097-es. 
Nézzük milyen fortélyokat használ az 
Aston Martin szerviz csapata Bond 
azaz James Bond Aston Martinjánál.

A probléma ismert.  
Rázkódó kormány-
kerék. Amit okoz-
hat az abroncs 
öntéséből adódó 
legkeményebb 
pontja, amely 

forgás közben 
enyhe ütésként 

jelenik meg. A 
GSP 9700-as 
vibráció di-
agnosztikai 
és kiegy-
e n s ú l y o -
zó géppel 
ezen legke-

ményebb pont egy terhelő görgővel 
kereshető. A felnit is lemérhetjük a 
mérőkarok segítségével. Azonban mi 
történik akkor, ha a kormány fékezés 
közben kezd el rázkódni? Azaz a 
kiegyensúlyozatlanság a féktárcsában 
van. Erre is megoldást ad a Hunter 
GSP 9700. (Ezen eljárást az Aston 
Martin szerviz leírásban adták először  
közre. Az angol járműgyártó és a Hunter  
közös fejlesztésének köszönhetően.)

Első lépésként a féktárcsát fel kell he-
lyezni a kiegyensúlyozóra. A Hunter 
speciális kúpokat fejlesztett a féktárcsa 
tökéletes felfogásához.

Második lépés. Válasszuk ki a „Balance 
Bare Rim” funkciót.

A belső távolság mérő karral adjuk meg 
a féktárcsa távolságát a vibráció diag-
nosztikai és kiegyensúlyozó géptől.
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