Service-informatie
Dubbele plaatkoppeling
MF2 - 228
BMW M5 (E60, E61) / M6 (E63, E64)

Illustr. 1:

Transportborging

Illustr. 2:

Illustr. 4:

Onderdelen vóór montage uitlijnen

Illustr. 6:

Markering op het koppelingshuis
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Speciaal gereedschap vastzetten

Illustr. 3:

Illustr. 5:
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De
D dubbele plaatkoppeling
g (12) is af fa
abriek fijn uittgelijnd. De afzonderlijke
a
componenteen van de dubbele
plaatkoppeling zijn voorge
emonteerd, gemarkeerd
g
( 11) en met de
d transportb
borging (1) vaastgezet in deze
d
positie. De
markeringen
m
((11) van de dubbele
d
plaatkoppeling een van het du
ubbele vliegw
wiel (13) moeeten 180° ten
n opzichte va
an
elkaar verplaa
atst zijn.
Wanneer
W
één van de volge
ende punten van toepasssing is, mag de
d dubbele plaatkoppelin
p
ng niet worden
gemonteerd:
 De dubbe
ele plaatkopp
peling (12) is gedemonteeerd.
 De transp
portborging (1) ontbreekt..
 De transp
portborging (14) ontbreek
kt.
 De marke
ering (11) kom
mt niet overe
een (illustr. 6)).
De
D dubbele plaatkoppeling
g mag uitsluiitend met heet speciale ge
ereedschap (3) (art.nr. BM
MW 212300)) worden
gemonteerd e
en gedemontteerd.
De
D dubbele plaatkoppeling
g (12) moet in de correctte aantrekvolgorde (illustrr. 5) worden losgemaakt en
va
astgedraaid.
Draai
D
de schro
oeven met he
et correcte aanhaalmomeent vast. Nee
em de gegevens van de vvoertuigfabrik
kant in acht.

Du
ubbele plaa
atkoppeling
g demonterren

1. Druk het sp
peciale geree
edschap (3) in de naaf vaan de dubbele
e plaatkoppe
eling (12), tottdat de vergrrendeling (4) de
dubbele pla
aatkoppeling
g vastzet.
markeringen (11) en (13) na.
2. Teken de m
3. Om vertrag
ging te voorkomen, moete
en de schroeeven van de dubbele
d
plaatkoppeling inn de correcte
e volgorde
(illustr. 5) trapsgewijs te
elkens een halve slag wo
orden losgedrraaid, totdat de voorspan ning van de membraanve
eer
niet meer w
werkt.
4. Verwijder d
de dubbele plaatkoppelin
p
g
(3) in de ban
nkschroef (5))
g (12) en zett deze met het speciale gereedschap
(illustr. 3) vvast.

Maak het speciale
e gereedsch
hap (3) niett los, wanne
eer de dubb
bele plaatko ppeling opn
nieuw moet
worde
en gebruikt (zie aanwijzzing)!

Du
ubbele plaa
atkoppeling
g monteren
1. Leg de du
ubbele plaattkoppeling (12) met de koppelingssplaat naar boven
b
op dee werkbank
k (illustr. 1).
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Zet het spe
eciale gereed
dschap (3) in de banksch roef (5) vast (illustr. 2).
Verwijder d
de transportb
borging, de kabelbinder
k
( 1) (illustr. 1)..
Trek aan de
e trekknop (2
2) om de verg
grendeling (4
4) van het sp
peciale gereedschap (3) loos te maken..
Druk de du
ubbele plaatkkoppeling me
et de naaf op
p het speciale
e gereedscha
ap (3), totdatt de vergrend
deling (4) de
dubbele pla
aatkoppeling
g vastzet (illustr. 3).
Lijn de dub
bbele plaatko
oppeling (12) uit t.o.v. hett dubbele vlie
egwiel (6) (illustr. 4):
 De markering (11) op de dubbe
ele plaatkopp
peling en de markering (13) op het duubbele vliegw
wiel moeten
180° te
en opzichte van
v elkaar ve
erplaatst zijn.
 De cen
ntreerpennen
n (8) moeten in één lijn lig
ggen met de desbetreffen
nde openingeen (9).
 De sch
hroefveren (10) moeten in
n één lijn ligg
gen met de desbetreffend
de openingenn (7).
Schroef de dubbele pla
aatkoppeling (12) in de co
orrecte volgo
orde (illustr. 5)
5 op het dubbbele vliegwiel (6) vast en
n
draai met h
het voorgeschreven aanhaalmoment vvast. Neem de
d gegevens van de voerttuigfabrikant in acht.
Verwijder d
de transportb
borging, de draadring
d
(14
4).
Trek aan de
e trekknop (2
2) om de verg
grendeling (4
4) van het sp
peciale gereedschap (3) loos te maken (illustr. 5).
Verwijder h
het speciale gereedschap
g
p (3).
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