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Wymiana ślizgów tylnych podpór CAT 428D 

 

1. Opuszczamy 

podpory na ziemię. 

2. Ścigamy Seger  

nr 1. 

3. Wybijamy 

sworzeń nr 2. 
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1. Teraz wyciągamy 

siłownik na maksa do góry 

(później łatwiej go wyjąć a 

jednocześnie  

wypompowujemy z niego 

olej hydrauliczny przez co 

podczas demontażu 

siłownik mniej go 

utracimy). 

UWAGA! 

Podczas wyciągania 

siłownika wewnętrzna 

podpora nr 1 może 

wypaść – uwaga na ręce i 

nogi! 

2. Odkręcamy przewody 

hydrauliczne nr 2. 

3. Podwieszamy siłownik i 

wybijamy sworzeń nr 3. 

4. Gdy sworzeń wyjdzie, 

siłownik wyciągamy do 

góry. 

5. Odkręcamy śruby nr 4 

trzymające ślizgi. 
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1. Na poprzedniej stronie 

pisałem aby uważać na 

wewnętrzna podporę 

gdyż może wylecieć – tak 

stało się u mnie z lewa, 

prawa siedziała dość 

mocno więc 

postanowiliśmy wycisnąć 

ja w górę za pomoc 

klocka nr 1.  

 

2. W tym celu unieśliśmy 

koparkę na tylnej łyżce, 

podłożyliśmy klocek pod 

podporę opierając go na 

wcześniej wsadzonym 

sworzniu. Opuszczaliśmy 

pomału koparkę by 

wycisnąć podporę do 

góry. 
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1.  Tak wygląd 

wyciśnięta 

podpora, 

wystarczy aby 

wyszła na tyle by 

móc wsadzić 

nowe ślizgi.  

2. Nr 1 i nr 2 to 

gniazdo ślizgu. 

3. Gdy mieliśmy 

wsadzone 4 ślizgi, 

na podporę 

położyliśmy 

klocek po to by 

wbić wewnętrzna 

podporę w 

środek. 

Wystarczy tyle by 

ślizgi weszły do 

połowy. Nie 

polecam więcej 

gdyż musimy 

mieć miejsce na 

dole by wymienić 

dolne ślizgi. 
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1. Nr 1 i nr 2 to stare ślizgi. Musimy je wydłubać i oczyścić gniazda pod nowe ślizgi. 

2. W gnieździe nr 3 nie montujemy teraz ślizgu. 
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1. Nr 1 i 2 to nowe ślizgi – przed montażem wystarczy użyć trochę smaru od wewnętrznej strony by przyssały się i nie 

wypadły. 

2. Wbijamy z góry podporę wewnętrzna nr 3. Wsuwamy j na tyle by zakryło ślizgi nr 1 i 2. Montujemy dwa ostanie 

ślizgi nr 4 i 5. 

3. Przykręcamy blaszki zabezpieczające które odkręciliśmy na samym początku. Montujemy siłownik, przewody 

hydrauliczne, dolna łapę i to by było na tyle.  
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