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Eixos Traseiros
FORD-VW-GM-MBB-IVECO-VOLVO
RS 220 / 230 / 240

IMPORTANTE

O produto que você acaba de adquirir foi fabricado dentro do padrão de qualidade MOTO PEÇAS.
Antes de iniciar a montagem efetuar a lavagem para remover o óleo protetivo, não utilizar líquidos corrosivos como
gasolina, tinner, etc.
(Continuação)
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Antes de desmontar ou montar, marque com tinta não
lavável ou faça novas marcas usando punção e martelo, nas
duas metades da caixa e na cruzeta ou acompanhe a
gravação do logotipo Moto Peças gravado no diâmetro
externo da caixa .
Marcação da caixa

4

NOTA: Antes de montar o eixo da engrenagem verifique
se não existem rebarbas nos furos da caixa que possam
danificar o diâmetro do eixo.
Monte os eixos com cuidado para evitar danos nas áreas de
contato dos roletes ou amassamento das arruelas.
IMPORTANTE:
Após a montagem verificar se as engrenagens estão
girando livremente antes de bater o pino de trava.

Marcação da cruzeta
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Antes de iniciar a montagem, lavar todos os componentes
com liquido desengraxante.
Executar inspeção visual em todos os componentes quanto
a danos, desgastes ou trincas, antes de iniciar a montagem.
Substitua os componentes danificados, desgastados ou
trincados. Aplique óleo lubrificante em todos os
componentes da Caixa de Satélites antes de iniciar a
montagem.
NOTA: Inicie a montagem pelas engrenagens.
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3
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Aplique graxa ou vaselina no diâmetro interno das
engrenagens. Monte os roletes e o espaçador em cada
engrenagem.
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Posicione as engrenagens (com os roletes e o espaçador) e
as arruelas (interna e externa), na Caixa de Satélites
(metade planetária) alinhando os furos dos pinos com os
furos da caixa para facilitar a montagem do pino trava.

7

Monte os demais componentes, observando a posição das
Planetárias (Cubo curto e Cubo longo), Cruzeta, Satélites e
Arruelas.

Cubo longo
Cubo curto

Monte (04) quatro parafusos de fixação da Caixa de
Satélites, usando como referência as hastes da cruzeta.
Torque dos parafusos de fixação da Caixa de Satélites.
Eixos RS220 / RS230 / RS240
Torque de 125 a 150Nm (92 a 110 lbf.pé)

IMPORTANTE:
Após a montagem verificar se as Planetárias e Satélites
estão girando livremente.
Aplique trava líquida (Loctite 271 ou THREE BOND
1305), nas roscas dos demais parafusos e monte na Caixa
de Satélites com o torque recomendado acima.

LIMITES LEGAIS DE PESO

A Legislação Brasileira estabelece Limites Máximos para os valores de peso bruto por eixo de
veículos de carga. A MOTO PEÇAS somente aceitará as devoluções em garantia dos seus produtos
quando os veículos estiverem sendo utilizados respeitando-se o Limite de Carga recomendado pelo
fabricante do veículo.

