Informaţii de service
Volantă cu masă dublă cu placă de
antrenare - Demontare cutie de viteze
Audi A4 / A5 / A6 / Q5 / …

Fig. 1: Demontare capac (5)

Fig. 2: Ambreiaj, volantă cu masă dublă (7) şi planetară (6)

Fig. 3: Desfacerea plăcii de antrenare (3)
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Planetara (6) se află între placa de antrenare (3) şi volanta cu masă dublă (7). Placa de antrenare (3) şi
volanta cu masă dublă (7) sunt îmbinate rigid.

O şaibă de antrenare (4) deteriorată la demontare oscilează şi face zgomote şi vibraţii. Acest lucru
poate duce la defectarea prematură a volantei cu masă dublă.
 Înaintea demontării cutiei de viteze (1) trebuie desfăcute şi îndepărtate şuruburile de fixare ale volantei cu masă dublă (2) la placa de antrenare (3).
 Respectaţi instrucţiunile de asamblare ale producătorului autovehiculului.
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Informaţii de service
Volantă cu masă dublă cu placă de
antrenare - Demontare cutie de viteze
Unelte de montaj

Fig. 4: Unelte de montaj
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Unelte de montaj pentru susţinerea radială a
modulului de ambreiaj. Poziţionaţi înainte de
montare, pentru a asigura poziţia.
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Mâner de montaj

2

Unelte de montaj pentru susţinerea axială a modulului de ambreiaj. Poziţionaţi înainte de montare, pentru a împiedica răsturnarea şi deplasarea
axială.

La vehiculele cu cutii de viteză DVK (diferenţial înaintea ambreiajului), modulul de ambreiaj trebuie poziţionat exact înainte de montarea cutiei de viteză, pentru a evita problemele la montare şi în timpul
funcţionării. Poziţionarea este posibilă numai cu unelte de montaj speciale.
Respectaţi specificaţiile producătorului vehiculului.
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