Informacja serwisowa
Dvoukotoučová spojka MF2 - 228
BMW M5 (E60, E61) / M6 (E63, E64)

obr. 1: transportní pojistka

obr. 2: upnutí speciálního nástroje

obr. 4: polohování součástí před montáží

obr. 3: zacvaknutí speciálního nástroje

obr. 5: pořadí

obr. 6: značka na tělese spojky
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Středící kolík
Vrtání pro
o středící kolíík
Šroubová pružina
Značka na
a tělese spojjky
Dvoukotoučová spojkaa
Značka na
a DHS
Transporttní pojistka - drátěný krou
užek

Dvoukotoučov
D
vá spojka (12
2) je z výrobního závodu
u jemně vyvá
ážena. Jedno
otlivé díly dvooukotoučové spojky jsou
předem namo
ontovány, označeny (11) a pomocí tra
ansportní pojjistky (1) ve své
s poloze zzafixovány. Značky
Z
(11)
d
ého setrvačn
níku (13) mus
sí být přesaz
zeny o 180°.
dvoukotoučovvé spojky a dvouhmotové
Pokud
P
nastan
ne jeden z ná
ásledujících bodů,
b
nesmíí být dvoukottoučová spojka namontovvána:
 Dvoukoto
oučová spojkka (12) je rozložena.
 Chybí transportní pojistka (1).
 Chybí transportní pojistka (14).
11) neodpovídá (obr. 6).
 Značka (1
Dvoukotoučov
D
vou spojku demontovat
d
a montovat vvýhradně pom
mocí speciáln
ního nástrojee (3)
(č
čís.mat. BMW
W 212300).
Dvoukotoučov
D
vou spojku (12) utahovatt a povolovatt se správným
m pořadím šroubů (obr. 55).
Šrouby
Š
dotahovat správnýým momente
em. Dbát úda
ajů výrobce vozidla.
v

De
emontáž dvoukotoučovvé spojky
1. Speciální n
nástroj (3) za
atlačit do náb
boje dvoukoto
oučové spojk
ky (12) tak, až
a je zafixováána blokován
ním (4).
1) a (13) obnovit.
2. Značky (11
oučila deform
mace, povolo
ovat šrouby d
dvoukotoučové spojky ve
e správném ppořadí (obr. 5)
5 postupně
3. Aby se vylo
vždy o půl otáčky tak, až
a přestane působit
p
před pětí vyvolané membráno
ovou pružinoou.
učovou spojku (12) sunda
at a pomocí sspeciálního nástroje
n
(3) upnout
u
do svvěráku (5) (ob
br. 3).
4. Dvoukotou

d má být dvo
oukotoučov
vá spojka zn
novu použitta, speciálníí nástroj (3)) neuvolňov
vat (viz
Pokud
pokyn)!
Mo
ontáž dvoukkotoučové spojky
s
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Dvoukotou
učovou spojku (12) položiit na pracovn
ní stůl spojko
ovým kotouče
em nahoru (oobr. 1).
Speciální n
nástroj (3) up
pnout do svěráku (5) (obrr. 2).
Odstranit trransportní po
ojistku tvořen
nou stahovaccími páskam
mi na kabely (1)
( (obr. 1).
Vytahovací knoflík (2) vytáhnout,
v
ab
by bylo uvoln
něno bloková
ání (4) speciá
álního nástrooje (3).
učovou spojku natlačit nábojem na sp
peciální nástrroj (3) tak, až
ž je zafixovánna blokováníím (4) (obr. 3).
3
Dvoukotou
Dvokotouččovou spojku (12) napolohovat na DH
HS (6) (obr. 4):
4
 Značka
a (11) na dvo
oukotoučové
é spojce a zn
načka (13) na
a DHS musí být navzájem
m natočeny o 180°.
 Středíccí kolíky (8) musí
m
být v os
se odpovídajjících vrtání (9).
(
 Šroubo
ové pružiny (10)
(
musí zapadat do odp
povídajících vrtání (7).
Dvoukotou
učovou spojku (12) přišroubovat se sp
právným pořa
adím dotaho
ování šroubů (obr. 5) na DHS
D
(6) a
dotáhnout předepsaným
m momentem
m. Dbát údajjů uvedených
h výrobcem vozidla.
v
ojistku - drátě
ěný kroužek (14).
Odstranit trransportní po
Zatáhnout za vytahova
ací knoflík (2)), aby bylo uvvolněno zabllokování (4) speciálního nnástroje (3) (obr. 5).
Odstranit sspeciální násstroj (3).
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