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We try to make things better !We try to make things better !



Side 2

Montage og Service vejledningMontage og Service vejledning

Skævhed i Tandremtræk
giver

forskellig spænding i rembredden
og dermed

et meget stærkt
påløb

mod sidestyret på Tandremskiven

Skævhed i Tandremtræk
giver

forskellig spænding i rembredden
og dermed

et meget stærkt
påløb

mod sidestyret på Tandremskiven



Side 3

Vertikal opretningVertikal opretning

Vinkel 
fejl

Vinkel 
fejl

Max. 1/8° pr.  ø100 mm
remskive diameter

Max. 1/8° pr.  ø100 mm
remskive diameter

Diameter ~ 1/8 º

ø 32 mm          0.062 mm
ø 63 mm          0.125 mm
ø 112 mm         0.250 mm
ø 224 mm         0.500 mm
ø 315 mm         0.750 mm
ø 450 mm         1.000 mm
ø 550 mm         1.250 mm
ø 700 mm         1.500 mm

Diameter ~ 1/8 º

ø 32 mm          0.062 mm
ø 63 mm          0.125 mm
ø 112 mm         0.250 mm
ø 224 mm         0.500 mm
ø 315 mm         0.750 mm
ø 450 mm         1.000 mm
ø 550 mm         1.250 mm
ø 700 mm         1.500 mm



Side 4

GOODYEAR Eagle Vertikal opretningGOODYEAR Eagle Vertikal opretning

Vinkel 
fejl

Vinkel 
fejl

Max. ¼° pr. ø100 mm
remskive diameter

Max. ¼° pr. ø100 mm
remskive diameter

Diameter ~ 1/4 º

ø 32 mm           0.12 mm
ø 63 mm           0.25 mm
ø 112 mm           0.50 mm
ø 224 mm           1.00 mm
ø 315 mm           1.50 mm
ø 450 mm           2.00 mm
ø 550 mm           2.50 mm
ø 700 mm           3.50 mm

Diameter ~ 1/4 º

ø 32 mm           0.12 mm
ø 63 mm           0.25 mm
ø 112 mm           0.50 mm
ø 224 mm           1.00 mm
ø 315 mm           1.50 mm
ø 450 mm           2.00 mm
ø 550 mm           2.50 mm
ø 700 mm           3.50 mm



Side 5

Horisontal opretningHorisontal opretning

Vinkel 
fejl

Vinkel 
fejl

Max. ¼° pr. 1000
mm akselafstand
Max. ¼° pr. 1000
mm akselafstand

Akselafstand ~ ¼ º ~ 1/8 º
112 mm 0.5 mm 0.25 mm
224 mm 1.0 mm 0.50 mm
450 mm 2.0 mm 1.00 mm
630 mm 3.0 mm 1.50 mm
900 mm 4.0 mm 2.00 mm

1100 mm 5.0 mm 2.50 mm
1400 mm                    6.0 mm                     3.00 mm
1600 mm 7.0 mm 3.50 mm

Akselafstand ~ ¼ º ~ 1/8 º
112 mm 0.5 mm 0.25 mm
224 mm 1.0 mm 0.50 mm
450 mm 2.0 mm 1.00 mm
630 mm 3.0 mm 1.50 mm
900 mm 4.0 mm 2.00 mm

1100 mm 5.0 mm 2.50 mm
1400 mm                    6.0 mm                     3.00 mm
1600 mm 7.0 mm 3.50 mm



Side 6

Horisontal opretning fortsatHorisontal opretning fortsat

Akselafstand ~ ½ % ~ ¼ %
112 mm 0.60 mm 0.30 mm
224 mm 1.20 mm 0.60 mm
450 mm 2.40 mm 1.20 mm
630 mm 3.15 mm 1.57 mm
900 mm 4.80 mm 2.40 mm

1100 mm 5.50 mm 2.75 mm
1400 mm                   7.00 mm                     3.50 mm
1600 mm 8.00 mm 4.00 mm

Akselafstand ~ ½ % ~ ¼ %
112 mm 0.60 mm 0.30 mm
224 mm 1.20 mm 0.60 mm
450 mm 2.40 mm 1.20 mm
630 mm 3.15 mm 1.57 mm
900 mm 4.80 mm 2.40 mm

1100 mm 5.50 mm 2.75 mm
1400 mm                   7.00 mm                     3.50 mm
1600 mm 8.00 mm 4.00 mm

Parallel 
fejl

Parallel 
fejl

Max. ½ % af 
akselafstanden

Max. ½ % af 
akselafstanden



Side 7

Montage af sidestyrMontage af sidestyr

På den mindste TandremskivePå den mindste Tandremskive

Modsat monteredeModsat monterede

På 2 TandremskiverPå 2 Tandremskiver



Side 8

Montage af sidestyr fortsatMontage af sidestyr fortsat

På vertikale tandrem træk På vertikale tandrem træk 

Sidestyr på alle tandremskiverSidestyr på alle tandremskiver



Side 9

Indvendig strammerulle i slappe rempartIndvendig strammerulle i slappe rempart

ProfilProfil Mindste TandantalMindste Tandantal

3 M3 M

8 M8 M

5 M5 M

14 M14 M

10 tænder10 tænder

12 tænder12 tænder

22 tænder22 tænder

28 tænder28 tænder

~ 1/3 ~ 2/3

Løbsretning
Motor Anlæg

Indvendig strammerulle er altid en Tandremskive
Skal altid Monteres tæt på den største Tandremskive

Giver reduceret indgreb på den lille Tandremskive

Indvendig strammerulle er altid en Tandremskive
Skal altid Monteres tæt på den største Tandremskive

Giver reduceret indgreb på den lille Tandremskive



Side 10

Indvendig strammerulle i slappe rempartIndvendig strammerulle i slappe rempart

GOODYEAR  EagleGOODYEAR  Eagle

ProfilProfil

14M14M

8M8M

Mindste TandantalMindste Tandantal

22 tænder22 tænder

28 tænder28 tænder

~ 1/3 ~ 2/3

Løbsretning
Motor Anlæg

Indvendig strammerulle er altid en Tandremskive
Skal altid Monteres tæt på den største Tandremskive

Giver reduceret indgreb på den lille Tandremskive

Indvendig strammerulle er altid en Tandremskive
Skal altid Monteres tæt på den største Tandremskive

Giver reduceret indgreb på den lille Tandremskive



Side 11

Udvendig strammerulle i slappe rempartUdvendig strammerulle i slappe rempart

ProfilProfil Mindste skivediameterMindste skivediameter

3 M3 M

8 M8 M

5 M5 M

14 M14 M

ø 14 x 1,5 = ø 21 mmø 14 x 1,5 = ø 21 mm

ø 27 x 1,5 = ø 41 mmø 27 x 1,5 = ø 41 mm

ø 85 x 1,5 = ø 128 mmø 85 x 1,5 = ø 128 mm

ø 185 x 1,5 = ø 278 mmø 185 x 1,5 = ø 278 mm

~ 1/3~ 2/3

Løbsretning
Motor Anlæg

Udvendig strammerulle giver forøget bøjefrekvens
Strammerulle, min. 1,5 x mindste skivediameter

Skal altid Monteres tæt på den mindste Tandremskive

Udvendig strammerulle giver forøget bøjefrekvens
Strammerulle, min. 1,5 x mindste skivediameter

Skal altid Monteres tæt på den mindste Tandremskive



Side 12

Udvendig strammerulle i slappe rempartUdvendig strammerulle i slappe rempart

GOODYEAR  EagleGOODYEAR  Eagle

ProfilProfil

14 M14 M

8 M8 M

Mindste skivediameterMindste skivediameter

ø 85 x 1,5 = ø 128 mmø 85 x 1,5 = ø 128 mm

ø 185 x 1,5 = ø 278 mmø 185 x 1,5 = ø 278 mm

~ 1/3~ 2/3

Løbsretning
Motor Anlæg

Udvendig strammerulle giver forøget bøjefrekvens
Strammerulle, min. 1,5 x mindste skivediameter

Skal altid Monteres tæt på den mindste Tandremskive

Udvendig strammerulle giver forøget bøjefrekvens
Strammerulle, min. 1,5 x mindste skivediameter

Skal altid Monteres tæt på den mindste Tandremskive



Side 13

MontagevejledningMontagevejledning

Der må ikke bruges vold ved montage

Tandremmen lægges løst om remskiverne
Kontroller om Tandremmen er i indgreb

på alle remskiver, før opspænding

Montage med værktøj ødelægger Korden i remmen

Der må ikke bruges vold ved montage

Tandremmen lægges løst om remskiverne
Kontroller om Tandremmen er i indgreb

på alle remskiver, før opspænding

Montage med værktøj ødelægger Korden i remmen



Side 14

Remspændingen kontrolleres med 
følgende værktøj !

Remspændingen kontrolleres med 
følgende værktøj !

VSM – 1/2 Infrarød frekvens måler



Side 15

Dynamisk finish- set fra ovenDynamisk finish- set fra oven

Transmissionen startes og remmen forskydes til højre      
indtil den berører sidestyret.

Transmissionen skal rotere i min. 60 sek. uden Tandremmen       
flytter sig fra sidestyret.

Tandremmen forskydes nu til venstre                             
indtil den berører sidestyret.

Kører Tandremmen også her i min. 60 sek. uden at flytte     
sig fra sidestyret er der oprettet korrekt ! 

Kører Tandremmen ikke som ovenfor beskrevet, skal der 
oprettes under rotation, indtil Tandremmen kører korrekt !

Den her angivne metode, gælder ikke for Eagle tandremme !

Transmissionen startes og remmen forskydes til højre      
indtil den berører sidestyret.

Transmissionen skal rotere i min. 60 sek. uden Tandremmen       
flytter sig fra sidestyret.

Tandremmen forskydes nu til venstre                             
indtil den berører sidestyret.

Kører Tandremmen også her i min. 60 sek. uden at flytte     
sig fra sidestyret er der oprettet korrekt ! 

Kører Tandremmen ikke som ovenfor beskrevet, skal der 
oprettes under rotation, indtil Tandremmen kører korrekt !

Den her angivne metode, gælder ikke for Eagle tandremme !



Side 16

We try to make things better !We try to make things better !

JENS S. TRANSMISSIONER A/SJENS S. TRANSMISSIONER A/S

som oplyser
Dem om den nærmeste

JENS S. Specialist
eller 

JENS S. Forhandler

som oplyser
Dem om den nærmeste

JENS S. Specialist
eller 

JENS S. Forhandler

Tlf. 7013 8333       Fax. 4373 1911Tlf. 7013 8333       Fax. 4373 1911


