Servisná informácia
Dvojkotúčová spojka MF2 - 228
BMW M5 (E60, E61) / M6 (E63, E64)

Obr. 1: Transportná poistka

Obr. 2: Upnutie špeciálneho nástroja

Obr. 4: Vyrovnanie konštrukčných dielov pred montážou

Obr. 3: Zaaretovanie špeciálneho nástroja

Obr. 5: Poradie

Obr. 6: Značka na telese spojky
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Dvojkotúčová
D
á spojka (12) bola jemne vyvážená vo
o výrobe. Jed
dnotlivé komponenty dvoj
ojkotúčovej sp
pojky sú vopred zmontovvané, označe
ené (11) a v tejto
t
polohe ffixované tran
nsportnou po
oistkou (1). Z
Značky (11) dvojkotúčove
d
ej
z
(13) musia byyť posunuté o 180°.
spojky a dvojttelesového zotrvačníka
Ak
A nastane je
eden z nasled
dujúcich bod
dov, dvojkotú
účovú spojku nesmiete montovať:
 Dvojkotúččová spojka (12) je rozlož
žená.
ansportná po
oistka (1).
 Chýba tra
ansportná po
oistka (14).
 Chýba tra
11) nesúhlassí (obr. 6).
 Značka (1
Dvojkotúčovú
D
ú spojku dem
montujte a mo
ontujte výlučn
ne len špeciá
álnym nástro
ojom (3) (Č. vvýr.: BMW 212300).
Dvojkotúčovú
D
ú spojku (12) uvoľnite a do
otiahnite v sp
právnom porradí doťahov
vania (obr. 5)).
Skrutky
S
doťah
hujte správnyym uťahovac
cíím momenttom. Rešpek
ktujte údaje výrobcu
v
motoorových vozid
diel.
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1. Špeciálny n
nástroj (3) za
atlačte do ná
áboja dvojkottúčovej spojk
ky (12), až sa
a fixuje zaisteenie (4) dvojjkotúčovej
spojky.
2. Dokreslite značky (11) a (13).
bránilo skrive
eniu, uvoľnite
e skrutky dvo
ojkotúčovej spojky v správ
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stupne o vždyy
3. Aby sa zab
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p
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dvojkotúčovú
ú spojku (12) a upnite ju ššpeciálnym nástrojom
n
(3)) do zverákaa (5) (Obr. 3).
Špeciá
álny nástroj (3) neuvoľňujte, keď má b
byť dvojkotúč
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z
použitáá (pozri upoz
zornenie)!
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Dvojkotúčo
ovú spojku (1
12) uložte s kotúčom
k
spo
ojky smerom hore na prac
covný stôl (O
Obr. 1).
Špeciálny n
nástroj (3) up
pnite do zverráka (5) (obrr. 2).
Odstráňte káblový viazzač transportnej poistky (1
1) (obr. 1).
a uvoľnilo zaiistenie (4) šp
peciálneho nástroja (3).
Potiahnite ťažné tlačidllo (2), aby sa
ovú spojku s nábojom za
atlačte na špe
eciálny nástrroj (3), až zaistenie (4) fixxuje dvojkotú
účovú spojku
u
Dvojkotúčo
(obr. 3).
ovú spojku (1
12) vyrovnajtte na DTZ (6 ) (obr. 4).
Dvojkotúčo
 Značka
a (11) na dvo
ojkotúčovej spojke
s
a značčka (13) na DTZ
D musia mať
m posunutiie 180°.
 Centro
ovacie kolíky (8) musia líc
covať s príslu
ušnými otvorrmi (9).
 Vinuté pružiny (10)) musia lícovať s príslušn
nými otvormi (7).
ovú spojku (1
12) zaskrutku
ujte v správn
nom poradí (o
obr. 5) na DT
TZ (6) a pevnne dotiahnite
e predpísaným
Dvojkotúčo
uťahovacím
m momentom
m. Rešpektujjte údaje výro
obcu motoro
ových vozidie
el.
Odstráňte zzvitok drôtu transportnej poistky (14) .
Potiahnite ťažné tlačidllo (2), aby sa
a uvoľnilo zaiistenie (4) šp
peciálneho nástroja (3) (oobr. 5).
ástroj (3)
Odstráňte ššpeciálny ná
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