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Vážený zákazníku, 
stal jste se majitelem vylepšeného montážního p�ípravku �Z – VZR – 4, který slouží k rozpojování a spojování 
�et�z� �Z 530, 525, 520 SDZ,  520–ORM, ORH, ORMX, ATV, RDO. Dále jej lze použít k montáži desti�ky 
vn�jší na osazené �epy s drážkou pro spojky s pružnou pojistnou desti�kou u celé �ady �et�z� �Z 520.  
 
Popis p�ípravku VZR 4.3                                                         Lisovací šroub s otvorem pro vytla�ovací trn a  
        utužovací �elisti. Klí� rozm�r 22. (poz.1) 

 
Oto�ná �elist, klí� rozm�r 16 (poz.2) 
 
Utužovací / op�rná �elist „SDZ“ s p�esnou hloubkou 
drážky pro pevné spojení �et�z� 530, 525, 520 SDZ 
(poz.3) 
 
Utužovací / op�rná �elist „OR“ s p�esnou hloubkou 
drážky pro pevné spojení �et�z� �ady 520 ORM, 
ORH, ATV, ORMX, RDO (poz.4) 
 
Utužovací �elist „SPO“ s p�esnou hloubkou drážky 
pro nalisování spojovací desti�ky �et�z� �ady  
520 ORM, ORH, ATV, ORMX, RDO, H, MX 
(poz.5) 
 
Rozválcovávací vložka – nýtova� (poz.6) 
 
Oboustranný vytla�ovací trn (poz.7) 

T�leso p�ípravku                                  
                                                
                                P�i práci s p�ípravkem doporu�ujeme používat ochranné brýle! 
 
ROZPOJENÍ �ET�ZU  
   
1.  Do otvoru lisovacího šroubu (poz.1) nasadit vytla�ovací trn (poz.7) tak, aby 

vy�nívala jeho krátká �ást. 
Usadit rozpojovaný �et�z do drážky v oto�né �elisti (poz.2). �ep, který 
hodláme vytla�it, musí sm��ovat do otvoru uvnit� této �elisti. 
Klí�em 22 otá�et lisovacím šroubem (poz.1), dokud nedojde k utržení 
zaválcovaného konce �epu �et�zu a jeho povysunutí. POZOR – k utržení 
hlavy �epu je nutná zna�ná síla, asi 22 kg na konec b�žného o�kového klí�e 
o délce 250 mm  (odpovídá  55 Nm). 
 
 
 
 

 
 

2. Povolí se lisovací šroub (poz.1) a vytla�ovací trn (poz.7) se obrátí o 
180� (dlouhá �ást musí vy�nívat z lisovacího šroubu) a otá�ením 
lisovacího šroubu se dokon�í vytla�ení �epu ven z �et�zu. 
Po navrácení lisovacího šroubu (poz.1) do výchozí polohy a po 
vyjmutí vytla�ovacího trhu (poz.7) je možno �et�z rozpojit. 
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POSTUP SPOJENÍ NOVÉHO �ET�ZU VN�JŠÍM �LÁNKEM - PEVNÉ SPOJENÍ 
 

1. �et�z nasazený na �et�zová kola motocyklu se spojí „vn�jším spojovacím �lánkem“ (sou�ást balení) – 
navléká se z vnit�ní strany od kola. Tento �lánek musí mít nasazeny t�snicí kroužky, musí být dokonale 
promazán a p�ed jeho nasazením se také musí promazat koncové otvory pouzder �et�zu. Na vy�nívající konce 
�ep� se nasadí t�snicí kroužky a musí se zaplnit mazivem. Na 
mazání se používá mazivo ur�ené k mazání t�sn�ných �et�z� 
doporu�ené výrobcem. 

       Poz 7 
 

2. Zajistí se oto�ná �elist p�ípravku VZR4 (poz. 2)  
      vsunutím vytla�ovacího trnu (poz.7). 

 
3. Dle spojovaného typu �et�zu se nasadí p�íslušná utužovací �elist 

(poz.3) nebo (poz.4) do otvoru lisovacího šroubu (poz.1) a do �elisti 
se vloží vn�jší desti�ka (drží pomocí zmagnetizování �elisti). Pozor 
u �et�zu 520 SDZ je formát desti�ky v �elisti voln�, nutno dbát na 
vyst�ed�ní p�ed dokon�ením slisování. 

 
4. P�ípravek VZR 4 se nasadí na �et�z tak, aby od výrobce 

rozválcované hlavy �ep� vn�jšího �lánku zapadly do drážky v oto�né 
�elisti (poz.2) a volným otá�ením (rukou) lisovacím šroubem (poz.1) 
se p�isune �elist s vn�jší desti�kou na �epy spojky tak, aby jejich 
konce byly navedeny do otvor� v desti�ce. 

 
5. Klí�em 22 se otá�í lisovacím šroubem (poz.1) tak dlouho, dokud 

�epy neprojdou otvory v desti�kách a jejich konce se neop�ou o dno 
drážky v �elisti (poz.3), (poz.4). �et�z je nyní spojen, ale není ješt� 
zanýtován.  

  
       Pro kontrolu se zm��í rozm�r slisovaného vn�jšího �lánku: 

- pro 530 SDZ – 22,45 ± 0,13 mm 
- pro 525 SDZ – 20,08 ± 0,10 mm 
- pro 520 SDZ – 18,2 ± 0,10 mm 
- pro 520 ORM/RDO – 18,1 ± 0,1 mm 
- pro 520 ORH/ATV – 18,2 ±0,1 mm 
- pro 520 ORMX – 17,85 ±0,1 mm 

 
6. V dalším kroku se na p�ípravku VZR 4 odaretuje oto�ná �elist 

vyjmutím vytla�ovacího trnu (poz.7) a do oto�né �elisti se vloží 
nýtova� (poz.6). P�ípravek je nyní p�ipraven k nýtování. 

 
7. Celý p�ípravek VZR 4 se oto�í o 180 stup�� od p�vodní polohy a 

nasadí se na �et�z tak, aby utužovací �elist (poz.3 nebo poz.4) 
dosedla na desti�ku vn�jšího �lánku na opa�né stran� �et�zu, kde 
jsou konce �ep� zanýtované výrobcem �lánku. Celý �et�z posuneme 
v drážce utužovací �elisti (poz.3 nebo poz.4) do polohy, kdy je jeden 
z nezanýtovaných �ep� proti nýtova�i (poz.6).  Otá�ením lisovacím 
šroubem (poz.1) rukou se op�e nýtova� (poz.6) o konec 
nezanýtovaného �epu. 
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8. Otá�ením lisovacího šroubu (poz.1) pomocí klí�e 22 (délka asi 250 
mm) zatížením asi 5 – 6 kg na konec klí�e se vytvo�í p�edp�tí pro 
rozválcování �epu.  

 
9. Klí�em 16 se oto�í oto�nou �elistí (poz.2) asi 2x 360 stup��. Teprve 

rotací nýtova�e (poz.6) dochází k rozválcování hlavy �epu. B�hem 
rozválcování dochází k poklesu p�edp�tí.  

 
10. Klí�em 22 se op�t p�itáhne lisovací šroub (poz.1) zatížením 5 – 6 kg 

na konec klí�e délky 250 mm. 
 

11. Klí�em 16 se op�t otá�í oto�nou �elistí (poz.2) 2x 360 stup�� a tvo�í se 
hlava �epu. Tento postup je nutno opakovat min. 5x. Nýtování nelze 
urychlit použitím v�tší síly, než která je doporu�ená, protože hrozí 
nebezpe�í neúplného zanýtování �epu a následn� zni�ení p�ípravku. 

 
12. Z �et�zu se uvolní p�ípravek VZR 4 zp�tným otá�ením lisovacího 

šroubu (poz.1) a zm��í se pr�m�r roznýtování �epu. Pro �et�zy �ady 
520/525/530 je tento rozm�r min. 5,6 mm. 

 
13. Pokud je roznýtování malé, p�ípravek se op�t nasadí na �et�z a 

postup nýtování se opakuje. Pokud je roznýtování dostate�né, 
provede se stejným zp�sobem nýtování druhého �epu. 

 
Pro snadn�jší rozválcování �epu je vhodné p�ed válcováním �ep pomazat 
nap�íklad mazacím tukem. 
 
 
SPOJENÍ �ET�ZU SPOJOVACÍM �LÁNKEM S DESTI�KOU POJISTNOU 
 
Provádí se u �et�z�, které jsou spojovány pomocí spojovacího vn�jšího 
�lánku s pružnou pojistnou desti�kou. Jde o �et�zy �ady �Z 520 MX a 
všechny �et�zy �ady 520 s „O“ a „X“ kroužky. Postup spojování je 
obdobný jako p�i použití vn�jšího �lánku. K nalisování spojovací desti�ky 
se používá �elist ozna�ená „SPO“ (poz.5). U tohoto typu spojky se nenýtují 
konce �ep�, ale k zajišt�ní se používá desti�ka pojistná. Je nutné dát pozor 
na její správné nasazení do drážek �ep�!  
 
       
 
 
 
 
KDY JE �ET�Z SPRÁVN� SPOJEN: 
 
�� spojení je provedeno s použitím originálních díl� 
�� došlo k bezvadnému nalisování �epu do vn�jší desti�ky (bez poškození �ep�, otvor� desti�ek nebo t�snících 

kroužk�) 
�� klouby jsou dokonale promazané a pohyblivé 
�� je dodržen rozm�r slisování vn�jšího �lánku 
�� je dodržen rozm�r roznýtování obou �ep� 
�� oba spojované konce �et�zu – vnit�ní �lánky jsou nepoškozeny a mají správné rozm�ry sestavení (nejsou 
      poškozeny neodborným zkracováním �et�zu) 


