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Termékhelyettesítés a 400 0072 10 cikkszámú SAC műhelykoffer
helyett a 400 0237 10 cikkszámú bővített tartalommal

1. ábra: 400 0072 10 - eddigi koffer
Az eddigi 400 0072 10 cikkszámú SAC
műhelykoffer már nem szállítható és egy
bővített tartalmú új kofferrel (400 0237 10
cikkszámú) helyettesítik.
Az új SAC tengelykapcsolók
következményeként a szállítási
terjedelem szükséges bővítése miatt
a Schaeffler Automotive Aftermarket
oHG-nek is módosítania kellett a szállítási
programjában a hozzá tartozó koffert.
A kiegészítő szerszámok (lásd 3., 5. és
7. ábra) az eddigi koffer kiegészítéseként
külön is kaphatók.

2. ábra: 400 0237 10 - Az új koffer bővített tartalommal
A koffer a következő szerszámokat tartalmazza:
•
•
•
•

Szerszám az SAC tengelykapcsolók ki- és beszereléséhez 6 ill. 8 felcsavarozási
furattal
Központosító tüske készlet az SAC tengelykapcsolók számára
Központosító tüske SAC tengelykapcsolók számára olyan modelleknél, amelyek
forgattyútengely-furatának az átmérője nagyobb, mint a tengelykapcsolóagy
átmérője, valamint a vezetőcsapágy nélküli modelleknél
Kibiztosító-szerszám az előfeszített tengelykapcsolókhoz
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Termékhelyettesítés a 400 0072 10 cikkszámú SAC műhelykoffer
helyett a 400 0237 10 cikkszámú bővített tartalommal
Új: 400 0238 10
Itt egy kibiztosító szerszámról van
szó a reteszelőidommal szállított új
generációs SAC tengelykapcsolókhoz,
amelyeket a VW/Audi/Seat és Skoda
gyárak különböző modelljeiben
alkalmaznak.

3. ábra: 400 0238 10

4. ábra: Reteszelőidom
Új: 400 0111 10
Ezt a központosító tüskét olyan
modellekhez szánták, amelyeknél
a forgattyútengely-furat átmérője
(vezetőcsapágy fészke) nagyobb, mint
a tengelykapcsolóagy átmérője, valamint
a vezetőcsapágy nélküli modellekhez.

5. ábra: 400 0111 10

6. ábra: 400 0111 10 alkalmazásban
Az eddigi kofferben már meglévő központosító tüskéhez kiegészítőleg egy további tüske
érkezett. Az egyes tüskék méretei a következők:
•
•
•
•

7. ábra:

400 0069 10
400 0045 10
400 0110 10
400 0046 10

15 mm/34 mm
15 mm/28 mm
15 mm/26,5 mm (új)
15 mm/23 mm

400 0069 10
400 0045 10
400 0110 10 (új)
400 0046 10

A műhelykoffer ill. a szállítási programba
felvett egyedi szerszámok a Schaeffler
Automotive Aftermarket cég kereskedelmi
partnerétől szerezhető be.

Megfelelő alkatrészeket az online
katalógusunkban talál
a www.Schaeffler-Aftermarket.com vagy
a RepXpert-en a www.RepXpert.com
honlapokon.
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