
Servisní příručka Šok ventily typ KPDRH… a KPEA(B)RH- serie 2  
(Euro a SAE provedení) 
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Servisní příručka Šok ventily typ KPDS… a KPEA(B)S- serie 2  
(Euro a SAE provedení) 
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Servisní příručka Šok ventily typ  KPDSH… a KPEA(B)SH- serie 2  
(Euro a SAE provedení) 
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Servisní příručka  KP…RH a KP…S(H)…-serie 2 Demontáž 
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Poz. Demontovaný díl Popis 

8 
7 

Krycí deska, 
O-kroužky 

Demontujte krycí desku poz. 8 a O-kroužky poz.7.  

6, 
11 

Zátky a těs. kroužky, 
závitové zátky 6 
[pro KP … RH]  

Upevněte těleso ventilu poz. 5 do svěráku s měkkými čelistmi. 
Vyšroubujte zátky poz. 6 imbus klíčem S5. Šroubovákem nebo 
ručně demontujte těsnící kroužky. 
Pouze pro KP…RH 
Zátky poz. 11 provrtejte vrtákem ø4,5mm a vymontujte pomocí 
šroubováku. Zátky nedemontujte, není-li to nezbytné! 

1 
5 

Šok ventil, 
těleso 

Upevněte těleso ventilu poz. 5 do svěráku s měkkými čelistmi. 
Vyšroubujte šok ventily klíčem S30.  

3 
2, 4 

Opěrné kroužky, 
O-kroužky 

Vymontujte O-kroužky poz. 2 a 4 a opěrné kroužky poz. 3 z drážek 
šok ventilu. 

 
 
1. ČIŠTĚNÍ: Všechny díly (kromě těsnění) umyjte ve slabém rozpouštědle a odmastěte. 

2. MĚŘENÍ A 
VÝMĚNA: 

Všechny díly proměřte a aktuální hodnoty porovnejte s nominálními 
hodnotami danými technickou dokumentací. Vyměňte opotřebené díly za 
nové. Vyměňte všechny pryžové a plastové díly. 

3. MAZÁNÍ: Namažte všechny díly, které budou montovány tenkým filmem oleje nebo 
vazelíny. 

 



Servisní příručka  KP…RH a KP…S(H)…-serie 2 Montáž 
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Poz. Montovaný díl Popis 

1 
5 
3 

2, 4 

Šok ventil, 
Těleso 
opěrné kroužky, 
O-kroužky 

Namontujte opěrné kroužky poz. 3 a O-kroužky poz. 2 a 4 do 
příslušných drážek ventilu poz. 1.  
Namontujte namazaný šok ventil do tělesa a utáhněte imbus klíčem  S30 
utahovacím momentem 5÷6daNm. 

6 
 

Těsnící kroužek, 
zátka  

Pouze pro  KP…S  
Namontujte těsnící kroužky na zátky. Upevněte těleso poz. 5 do svěráku 
s měkkými čelistmi a  natočte je do montážní polohy. Našroubujte zátky 
do tělesa pomocí imbus klíče S4 utahovacím momentem 1÷1,5daNm.  

11 
5  

Závitová zátka 6 
těleso  

Pouze pro KP…RH 
Vložte závitové zátky 6 poz. 11 s kuličkami do příslušných komor 
tělesa. Zatlučte kuličky pomocí kladiva G=0,150kg a razníku.  

* Nastavení 
šok ventilu 

Upevněte sestavený ventil na zkušební stav. Nastavte odpovídající tlak 
šok ventilu při průtoku Q= 5dm3/min.  

8  
5 

Krycí deska,  
těleso 

Krycí desku poz. 8 namontujte na těleso ventilu poz. 5 po předchozím 
vložení O-kroužků poz. 7.  

 


