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MELLÉKELT ELEMEK 

32A Jobb térdhüvely
32B Jobb felső „A” 

térdízület elem
32C Jobb alsó „B” 

térdízület elem

BP Csavarok
EP Csavarok
EM Csavarok

JOBB TÉRDÍZÜLET [2]
Az e számhoz mellékelt elemek alapján tovább végezhető annak 
a mechanizmusnak az összeszerelése, amely lehetővé teszi a jobb láb hajlítását, 
a térdízületet működtető belső elemekkel. 

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.
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A 32A hüvelyt egy kicsit csúsztassa lefelé, hogy a 
31 térdízületdarab kiálljon a hüvely felső pereme fölé.

A 32B (R jelzésű) felső „A” térdízület elemet illessze 
rá a 31E felső részére, annak derékszögű hajlítása alá. 

Amikor a 32B „A” térdízület elem a helyére kerül, 
rögzítse két BP csavarral.

Térjen vissza a 31. szám alapján összeszerelt 
jobb térdízülethez. Az 31 térdízületet a 32A jobb 
térdhüvelybe az alsó nyílásán keresztül helyezze be.

A 31. SZÁM ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTT MUNKADARAB

A 31. SZÁM ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTT MUNKADARAB
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Rögzítse a 32C jobb felső „B” térdízület elemet 
a 31E- és 32B elemhez két EP csavarral.

A 32A hüvelyt egy kicsit felfelé mozgassa, amíg 
a térdízületdarab láthatóvá válik a hüvely alsó 
pereme alatt.

Vegye elő a 30. szám alapján összeszerelt jobb 
lábszár darabot és a térdízületet helyezze a jobb 
lábszár belsejébe. Az alsó hornyolt rész illeszkedik 
a 29A (R jelzésű) vádli belsejébe, ahogy ez a részletes 
képen látható.

Illessze rá a 32C jobb felső „B” térdízület elemet 
a 31E a jobb felső térdízületre, a 32B-hez képest 
a másik oldalon.

A 30. SZÁM ALAPJÁN 
ÖSSZEÁLLÍTOTT MUNKADARAB
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A térdízületet rögzítse a 29A vádlihoz két EM csavarral. A 31B felső és alsó mélyedésébe illessze a csavarokat. 
Húzza meg jól.

JOBB TÉRDÍZÜLET

ÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBANÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBAN
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