Szervizinformáció
MF2 - 228 kéttárcsás kuplung
BMW M5 (E60, E61) / M6 (E63, E64)

1. ábra: Szállítási biztosíték

2. ábra: Különleges szerszám befogása

4. ábra: Az alkatrészek beállítása összeszerelés előtt

3. ábra: Különleges szerszám bereteszelése

5. ábra: Sorrend

6. ábra: Jelölés a kuplung házán
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Kéttárcsás kuplung
Jelölés a kéttömegű lenddkeréken
Szállítási biztosíték,
b
dróttgyûrû

A kéttárcsás kkuplung (12) gyárilag fino
oman ki van egyensúlyoz
zva. A kéttárcsás kuplungg egyes alko
otó elemei
előzetesen fe
el vannak sze
erelve, meg vannak
v
jelölvve (11) és sz
zállítási biztos
sítékkal (1) rrögzítve vann
nak ebben a
k
jelölésének (11) és a kéttömegű lendkeré
ék (13) jelöléésének egym
máshoz vishelyzetben. A kéttárcsás kuplung
k lenniük.
zonyítva 180°°-kal eltolva kell
Amennyiben
A
a
az alábbi pontok valamelyike fennáll,, a kéttárcsás
s kuplungot nem
n
szabad beszerelni.
 A kéttárcssás kuplung (12) szét van szerelve.
 A szállítássi biztosíték (1) hiányzik.
k.
 A szállítássi biztosíték (14) hiányzik
ál (6. ábra).
 A jelölés (11) nem talá
A kéttárcsás kkuplungot kizzárólag a küllönleges sze
erszámmal (3
3) szabad les
szerelni és beeszerelni
(C
Cikkszám: BMW 212300).
A kéttárcsás kkuplungot (12) a helyes meghúzási
m
ssorrendben (5
5. ábra) kell kioldani és m
meghúzni.
A csavarokat a helyes me
eghúzási nyo
omatékkal ke
ell meghúzni. Tartsa be a járműgyártóó utasításait!

Ké
éttárcsás ku
uplung lesze
erelése

1. A különlege
es szerszám
mot (3) nyomjja a kéttárcsá
ás kuplung agyába
a
(12), míg a reteszzelés (4) rögzíti a
kéttárcsás kuplungot.
2. A (11) és (13) jelölésekket rajzolja uttána.
3. Az elhúzód
dás elkerülésse érdekében
n a kéttárcsá
ás kuplung cs
savarjait a he
elyes sorrenddben (5. ábra) fokozatossan,
félfordulato
onként kell kiioldani, míg a membránru
ugó előfeszíttése már nem
m hat.
4. A kéttárcsá
ás kuplungott (12) vegye le és a külön
nleges szersz
zámmal (3) fogja
f
be a saatuba (5) (3. ábra).
á
Ha a kkéttárcsás kuplungot újra használni szzeretné, a kü
ülönleges sze
erszámot (3)) ne oldja ki (lásd
(
az
ást)!
utasítá

A kéttárcsás
k
kkuplung besszerelése
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

A kéttárcsá
ás kuplungott (12) a kuplu
ungtárcsával felfele helye
ezze a munka
apadra (1. ábbra).
A különleges szerszám
mot (3) fogja be
b a satuba (5) (2. ábra).
A szállításii biztosíték kábelkötegelő
őt (1) távolítssa el (1. ábra
a).
A speciáliss szerszám (3
3) reteszelés
se (4) kioldássa érdekében húzza meg
g a húzógom
mbot (2).
A kéttárcsá
ás kuplungott nyomja az aggyal
a
a külö
önleges szerrszámra (3), míg a reteszzelés (4) rögz
zíti a kéttárcssás
kuplungot ((3. ábra).
A kéttárcsá
ás kuplungott (12) állítsa be
b a kéttöme
egű lendkeré
éken (6) (4. ábra):
á
 A kéttá
árcsás kuplun
ng jelöléséne
ek (11) és a kéttömegű le
endkerék (13
3) jelöléséneek egymásho
oz viszonyítva
a
180°-kkal eltolva kelll lennie
 A közp
pontosító csa
apoknak (8) egyvonalban
e
n kell lenniük a megfelelő furatokkal (99).
 A spirá
álrugóknak (1
10) egyvonallban kell lenn
niük a megfe
elelő furatokk
kal (7).
A kéttárcsá
ás kuplungott (12) a helye
es meghúzássi sorrendben
n (5. ábra) cs
savarozza a kéttömegű lendkerékre (6)
(
és a csava
arokat húzza meg a mega
adott meghúzzási nyomaté
ékkal. Tartsa
a be a járműggyártó utasíttásait!
Távolítsa e
el a szállítási biztosíték drótgyűrűt (14
4).
A speciáliss szerszám (3
3) reteszelés
se (4) kioldássa érdekében húzza meg
g a húzógom
mbot (2). (5. ábra)
á
Távolítsa e
el a különlege
es szerszám
mot (3).
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