Service information
Dobbeltpladekobling MF2 - 228
BMW M5 (E60, E61) / M6 (E63, E64)

Fig. 1: Transportsikring

Fig. 2: Ispænd specialværktøjet

Fig. 4: Juster komponenterne inden montering

Fig. 3: Lad specialværktøjet gå i hak

Fig. 5: Rækkefølge

Fig. 6: Markering på koblingshuset
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Dobbeltplad
D
ekoblingen (12) er finafbalancerett fra fabrik. De enkelte komponent er på
dobbeltplade
ekoblingen er formonte
eret, markerret (11) og fikseret
f
i denne positionn med transsportsikringen
(1
1). Dobbeltp
pladekoblingens og tom
massesving hjulets (13) markeringe
er (11) skal have en forrskydning på
å
180°.
Hvis
H et af de
e følgende punkter
p
passser, må dob
bbeltpladeko
oblingen ikk
ke monteress:
 Dobbeltp
pladekobling
gen (12) er skilt ad.
 Transporrtsikringen (1) mangler.
 Transporrtsikringen (14) mangle
er.
 Markerin
ngen (11) stemmer ikke
e overens (fiig. 6).
ekoblingen må kun afm
Dobbeltplad
D
monteres og
g monteres med specialværktøjet ((3) (art.-nr. BMW
212300).
2
Dobbeltplad
D
ekoblingen (12) skal lø
øsnes og tilsspændes i den
d rigtige ræ
ækkefølge ((fig. 5).
plysningern
Spænd
S
skrue
erne med det korrekte tilspænding
gsmoment. Vær opmærksom på op
ne fra
bilproducent
b
ten.

Afmonter dob
bbeltpladek
koblingen
1. Tryk speciialværktøjet (3) ind i do
obbeltpladekkoblingens nav (12), indtil låsningeen (4) fikserer
dobbeltpla
adekoblinge
en.
2. Eftertegn markeringerne (11) og (13).
3. For at und
dgå skævheder skal dob
bbeltpladekkoblingens skruer
s
trinvist løsnes enn halv omdrejning i den
n
rigtige rækkefølge (fig
g. 5), indtil membranfjeederens forsspænding ik
kke virker m
mere.
4. Tag dobbe
eltpladekob
blingen (12) af og spæn
nd den i skruestikken (5
5) med speccialværktøje
et (3) (fig. 3).
Specia
alværktøjet (3) må ikke
e løsnes, hviis dobbeltpladekoblingen skal gen bruges
(se varsel)!

Mo
onter dobb
beltpladeko
oblingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Læg dobbe
eltpladekoblin
ngen (12) med koblingss kiven op ad på arbejdsbæ
ænken (fig. 1 ).
Spænd spe
ecialværktøje
et (3) fast i sk
kruestikken (5
5) (fig. 2).
Fjern transp
portsikring ka
abelholder (1
1) (fig. 1).
Træk i trækkafbryderen (2)
( for at løsn
ne specialvæ
ærktøjets (3) lå
åsning (4).
Tryk dobbe
eltpladekoblin
ngens nav på
å specialværkktøjet (3), ind
dtil låsningen
n (4) fikserer dobbeltplade
ekoblingen (ffig.
3).
Juster dobb
beltpladekob
blingen (12) på
p tomassesvvinghjulet (6) (fig. 4).
 Markerringen (11) på
p dobbeltpla
adekoblingen
n og markerin
ngen (13) på tomassesvinnghjulet skal have en
forskyd
dning på 180
0°.
 Centreringsstifterne
e (8) skal flug
gte med de p
passende borringer (9).
 Skruefjjedrene (10) skal flugte med
m de passeende boringe
er (7).
Dobbeltpladekoblingen (12) skal skrues på tomaassesvinghjulet (6) i den rigtige
r
rækkeefølge (fig. 5)) og tilspænd
des
med det fo
oreskrevne tilsspændingsm
moment. Vær opmærksom
m på oplysnin
ngerne fra bil producenten
n.
Fjern transp
portsikringen
n stålring (14
4).
Træk i trækkafbryderen (2)
( for at løsn
ne specialvæ
ærktøjets (3) lå
åsning (4) (fig. 5).
Fjern specialværktøjet (3).
(
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