Informações de serviço
Embreagem de discos duplos
MF2 - 228
BMW M5 (E60, E61) / M6 (E63, E64)

Fig. 1: Proteção para transporte

Fig. 2: Apertar ferramenta especial

Fig. 4: Alinhar componentes antes da montagem

Fig. 3: Encaixar ferramenta especial

Fig. 5: Sequência

Fig. 6: Marcação na carcaça da embreagem
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A embreagem
m de discos duplos
d
(12) fo
oi equilibradaa com precisão na fábrica
a. Os compo nentes indiviiduais da
embreagem d
de discos dup
plos estão prré-montados,, marcados (11) e fixadoss com a proteeção para tra
ansporte (1)
nesta posição
de discos du
o. As marcaçõ
ões (11) da embreagem
e
d
uplos e do volante de duaas massas (13
3) devem terr
uma deslocaçção de 180°.
A embreagem
m de discos duplos
d
não deve ser monttada caso se
e aplique um dos seguintees pontos:
 A embrea
agem de disc
cos duplos (12) está desm
montada.
 A proteçã
ão para transporte (1) não
o está presen
nte.
 A proteçã
ão para transporte (14) nã
ão está preseente.
 A marcaçção(11) não coincide
c
(fig. 6).
Desmontar
D
e montar a em
mbreagem de discos duplo
os exclusivam
mente com a ferramenta especial (3) (Art. n.º BMW
W
212300).
Soltar e apertar a embreag
gem de disco
os duplos (12
2) na sequên
ncia de aperto correta (figg. 5).
Apertar
A
os parafusos com o torque de aperto correeto. Observarr os dados técnicos do fabbricante do veículo.
v

De
esmontagem
m da embrreagem de discos dup
plos

1. Pressionar a ferramenta
a especial (3) no cubo daa embreagem
m de discos duplos
d
(12), aaté o retentor (4) fixar a
embreagem
m de discos duplos.
d
marcações (11) e (13).
2. Copiar as m
3. Para evitar estiramento, soltar gradu
ualmente os parafusos da
a embreagem
m de discos dduplos na sequência correta
(fig. 5) em meia rotação
o, até a pré-c
carga da mo la de diafragma deixar de
e atuar.
m de discos duplos (12) e fixar com a ferramenta
f
especial
e
(3) nno torno (5) (fig. 3).
4. Remover a embreagem

Não so
oltar a ferramenta espe
ecial (3), ca so a embreagem de discos duploss deva ser reutilizada
(consu
ultar a observação)!
Mo
ontagem da
a embreagem de disc
cos duplos

1. Colocar a e
embreagem de
d discos duplos (12) na bancada de trabalho com
m o disco de embreagem
m para cima
(fig. 1).
erramenta esspecial (3) no
o torno (5) (f ig. 2).
2. Apertar a fe
p
parra transporte (1) (fig. 1).
3. Remover a abraçadeira plástica da proteção
4. Puxar o bottão de puxarr (2) para solttar o retento r (4) da ferra
amenta espec
cial (3).
5. Pressionar a embreagem de discos duplos com o cubo na fe
erramenta especial (3), atté o retentor (4) fixar a
embreagem
m de discos duplos
d
(fig. 3).
3
6. Colocar a e
embreagem de
d discos duplos (12) na posição corrreta no VDM (6) (fig. 4):
 A marccação (11) na
a embreagem
m de discos d
duplos e a marcação
m
(13) no VDM deevem ter um deslocamentto
de 180
0°.
 Os pino
os de centragem (8) deve
em estar alin
nhados com os
o orifícios co
orrespondenttes (9).
 As mollas helicoidaiis (10) devem
m estar alinhaadas com oss orifícios correspondentees (7).
7. Aparafusarr a embreage
em de discos duplos (12) na sequênciia correta (fig
g. 5) ao VDM
M (6) e aperta
ar com o torq
que
de aperto p
prescrito. Ob
bservar os dados técnicoss do fabricantte do veículo.
8. Remover o anel metálic
co da proteçã
ão para transsporte (14).
9. Puxar o bottão de puxarr (2) para solttar o retento r (4) da ferra
amenta espec
cial (3) (fig. 55).
10. Remover a ferramenta especial
e
(3).
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