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Reikä kesk
kitystapille
Kierrejousi
Merkintä kytkinkotelos
k
ssa
Kaksilevyk
kytkin
Merkintä kaksimassava
k
auhtipyörässä
Kuljetusva
armistin, rauttalanka

Kaksilevykytki
K
n (12) on teh
htaalla tasapa
ainotettu tarkkasti. Kaksile
evykytkimen eri
e osat on assennettu, me
erkitty (11) ja
kiinnitetty kuljjetusvarmistim
mella (1) tähän asentoon
n. Kaksilevykyytkimen merk
kinnässä (11)) ja kaksimasssavauhtipyörrän
merkinnässä
m
((13) on oltava 180° siirtym
mä.
Mikäli
M
yksikin seuraavista kohdista
k
on voimassa,
v
ei kaksilevykytkkintä saa ase
entaa:
 Kaksilevykkytkimen (12
2) osat ovat irrrallaan.
 Kuljetusva
armistin (1) puuttuu.
p
 Kuljetusva
armistin (14) puuttuu.
 Merkintä (11) ei täsmä
ää (kuva 6).
Irrrota ja asenn
na kaksilevykkytkin ainoasttaan erikoistyyökalulla (3) (tuotenumero
o BMW 2123300).
Avaa
A
ja kiristä
ä kaksilevykyttkin (12) oike
eassa kiristysjjärjestyksessä (kuva 5).
Kiristä
K
ruuvit o
oikealla kiristyysmomentilla
a. Huomioi ajjoneuvovalmistajan ilmoitttamat tiedott.

Ka
aksilevykytk
kimen irrotus

1. Paina eriko
oistyökalua (3
3) kaksilevykyytkimen (12) napaan, kun
nnes kaksilevy
ykytkimen lu kitus (4) men
nee kiinni.
2. Jäljennä merkinnät (11)) ja (13).
3. Välttääksessi vääntymise
en avaa kaksiilevykytkimen
n ruuvit oikea
assa järjestyk
ksessä (kuva 5) aina puolii kierrosta
kerrallaan, kunnes kalvo
ojousien esijä
ännitys ei enäää vaikuta.
4. Poista kakssilevykytkin (1
12) ja kiinnitä
ä erikoistyökaalulla (3) ruuvvipuristimeen
n (5) (kuva 3 ).

Erikoisstyökalua (3
3) ei saa irro
ottaa, jos ka ksilevykytkintä käytetää
än jälleen (kkatso ohjetta
a)!

Ka
aksilevykytk
kimen asen
nnus
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Aseta kaksilevykytkin (12) kytkinlevyy ylöspäin työ
öpenkille (kuvva 1).
Kiinnitä erikkoistyökalu (3
3) ruuvipuristtimeen (5) (kkuva 2).
Poista kulje
etusvarmistim
mena oleva nippuside (1) (kuva 1).
Vedä veton
nupista (2) avvataksesi erik
koistyökalun (3) lukituksen (4).
Paina kaksiilevykytkintä navasta eriko
oistyökaluun (3), kunnes lukitus (4) kiinnittää kakssilevykytkimen (kuva 3).
Suuntaa ka
aksilevykytkin
n (12) oikein kaksimassavvauhtipyörään
n (6) (kuva 4)):
 Kaksile
evykytkimessä
ä olevassa merkinnässä
m
( 11) ja kaksim
massavauhtip
pyörässä olevvassa merkinnässä (13) on
oltava 180° siirtymä
ä.
 Keskityystappien (8) on mentävä oikeisiin reikkiin (9).
 Kierrejo
ousien (10) on
o mentävä oikeisiin
o
reikiiin (7).
Kiinnitä kakksilevykytkin (12) ruuveilla
a oikeassa jä rjestyksessä (kuva 5) kaksimassavauhhtipyörään (6
6) ja kiristä
ruuvit ohjee
enmukaisella
a kiristysmom
mentilla. Huom
mioi ajoneuvovalmistajan ilmoittamat tiedot.
Poista kulje
etusvarmistim
mena oleva ra
autalanka (14
4).
Vedä veton
nupista (2) avvataksesi erik
koistyökalun (3) lukituksen (4) (kuva 5).
Poista eriko
oistyökalu (3)).

w.zf.com/service
einformation
www

ZF Friedrichshafen AG ▪ ZF Services
ere Weiden 12, 97424 Schwein
nfurt, Germany
Obe
Tec
chnical Support Phone: +49 972
21 4755555
Fax
x: +49 9721 475
55556
techsupport.zf-servvices@zf.com
ww.zf.com
ww

© ZF Friedrichsshafen AG

Printed in Germ
many
1208
88 FI
08.2
2013
2/2

