
Vervangen van afdichtsring van Peugeout 404 achteras met code nr 3345,10

Probleem : er hangt olie aan de zijkant van het wiel , dit zou een probleem kunnen zijn voor de remmen 



Oorzaak de dichtingsring met code nr 3345,10 is versleten ,

Ondersteun de as 

spuit de bouten een paar dagen van te voren in 

met WD 50 zo gaan ze gemakkelijk los 

bij het verwijderen van de remmen sluit de 

remleiding goed af bv met dop 

leiding met blauwe plakband 



De trommel remmen worden los gemaakt , de as die naar het diffentieel gaat 

kan er uit getrokken worden ,

Hier ziet u de krimprin zitten , daarna de rollager en dan daarachter de dichtringsring 

de bouten zijn draadeinde ( langs 2 kanten draad)



1 : verwijderen van krimpring , wij hebben de ring ingeboord en daarna met een beitel open 

geklopt  

2 : Verwijderen van rollager , wij hebben de geharde buiten ring van de rollager met 2 hamers 

gebroken    1 hamer omgedraaid en met de 2 de hamer er op  geklopt 

Daarna is de binnenste ring van de rollager ingeslepen ( voorzichtig voor de as ) en zo is hij met 

veel tegenwerking er af gekomen ,



3 :  daarna hebben we dichtingsrin verwijderd 

Vergeet niet alles goed zuiver ta maken 

Terug monteren 

1  : monteerd de dichting  , let op de goede richting 

2:  we hebben de rollager met een hulpstuk gemonteerd , een zelfgemaakte pers 

3 : monteren van krimpring 

we hebben de ring warm 

gemaakt en dan met een buis 

er snel op geklopt 



Alle onderdelen zijn in een set verkrijgbaar 

Vergeet niet te ontluchten ,



2x dichtring bij bestellen 

nr : 4222,06 

wij hebben deze met een vloeibare 

pakking gemonteerd 

loctite 5926  silicone blue 

mechanische assemblage ,vlakkenafdichting 

oliecarter , klepdeksel , inlaatspruitstuk

disstibutiekettingdeksel 
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