Informaţii de service
Ambreiaj vehicule utilitare
XTend
Transportul şi manevrarea ambreiajului

Sunt posibile pagube materiale.
Mecanismul de compensare a uzurii XTend poate fi deteriorat sau dereglat în mod neintenţionat.
 Nu lăsaţi în niciun caz placa de presiune să cadă sau să se răstoarne.

 La montarea unui nou disc de ambreiaj înlocuiţi întotdeauna şi placa de presiune.
Mecanismul automat de compensare a uzurii (fig. 1) nu poate fi pus la loc.

 Verificaţi înainte de montare: bătaia laterală a discului de ambreiaj (max. 0,5 mm) şi lagărul
pilot.

 Verificaţi întregul sistem de debreiere în privinţa funcţionării, deplasării uşoare şi uzurii.
Îndepărtaţi complet unsoarea, uleiul şi murdăria de pe suprafeţele de frecare ale plăcii de presiunii şi ale volantei, folosind o lavetă înmuiată în lichid de curăţare.
Pentru a evita deteriorările (de ex. deformare, ruptură, repoziţionare neintenţionată), strângeţi
şuruburile, în cruce, cu cuplul de strângere prescris. Respectaţi specificaţiile producătorului
vehiculului.
Când refolosiţi placa de presiune montaţi exclusiv discul de ambreiaj folosit anterior.
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Informaţii de service
Ambreiaj vehicule utilitare
XTend
Placa de presiune XTend cu şurub opritor (Fig. 1)

Fig. 1: Placa de presiune XTend cu şurub opritor
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Utilizarea unui nou kit de ambreiaj
Instalaţie
Şurubul opritor (4) este deja strâns din fabrică cu cuplul de strângere prescris. După montarea la volantă, şurubul opritor (4) nu trebuie desfăcut!
Refolosirea plăcii de presiune şi a discului de ambreiaj
Demontare şi montare
1. Înainte de demontare desfaceţi şurubul opritor (4) cu circa două rotaţii, pentru a bloca mecanismul
de compensare a uzurii. Nu deşurubaţi complet şurubul opritor.
2. Desfaceți şuruburile de fixare ale plăcii de presiune în cruce.
3. La montarea plăcii de presiune asiguraţi-vă că pinul de poziţie (3) al opritorului se află în orificiul de
fixare al plăcii de presiune.
4. După montare strângeţi şurubul opritor (4) cu 39 ± 4 Nm.
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Informaţii de service
Ambreiaj vehicule utilitare
XTend
Placa de presiune XTend fără şurub opritor (Fig. 2)

Fig. 2: Placa de presiune XTend fără şurub opritor
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Utilizarea unui nou kit de ambreiaj
La înşurubarea plăcii de presiune pe volantă, mecanismul de compensare a uzurii XTend se activează
automat.
Refolosirea plăcii de presiune şi a discului de ambreiaj
La demontare asiguraţi-vă că limita (2) se desface şi se poate mişca liber. Limita (2) nu trebuie să se
teşească. La demontarea plăcii de presiune, mecanismul de compensare a uzurii XTend se blochează
automat. De aceea o repoziţionare neintenţionată nu este posibilă.
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Informaţii de service
Ambreiaj vehicule utilitare
XTend
Placă de presiune XTend la ambreiaj cu disc dublu (Fig. 3)

Fig. 3: Placă de presiune XTend cu şuruburi de legătură
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La plăcile de presiune XTend ale ambreiajelor cu disc dublu şuruburile de legătură (2) nu trebuie desfăcute.
Utilizarea unui nou kit de ambreiaj
La înşurubarea plăcii de presiune pe volantă, mecanismul de compensare a uzurii XTend se activează
automat.
Refolosirea plăcii de presiune şi a discului de ambreiaj
La demontare asiguraţi-vă că limita (2) se desface şi se poate mişca liber. Limita (2) nu trebuie să se
teşească. La demontarea plăcii de presiune, mecanismul de compensare a uzurii XTend se blochează
automat. De aceea o repoziţionare neintenţionată nu este posibilă.

 Respectaţi Informaţiile de service: Twin plate clutch commercial vehicles – Push-off devices
(12004 EN)
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