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A 415 0377 10 cikkszámú DMF (kettős tömegű lendkerék)
szerelési utasítása
Gyártó:		BMW
Modellek:		
E82: 135i
E88: 135i
E90: 335i, 335xi, 335i xDrive
E91: 335i, 335xi, 335i xDrive
E92: 335i, 335xi, 335i xDrive
E93: 335i
OE számok:21 20 7 542 984
7 542 984
Cikksz.:		 415 0377 10 (DMF)
400 0076 10 (Zentrierhülse)

Eddig a legtöbb esetben a kézi kapcsolású
sebességváltóval szerelt olyan járműveknél
alkalmazták, amelyeknél a sebességváltó
bemeneti tengelyét a forgattyútengelyben
egy pilotcsapággyal vezették meg.
A szereléskor a tengelykapcsoló
központosítása ezeknél
a sebességváltóknál alapvetően egy
központosító tüskével történik.
A fent nevezett járműveknél olyan
sebességváltót alkalmaznak, amelynél
a vezetőcsapágy a sebességváltó bemenő
tengelyében ül és azt a kettős tömegű
lendkeréken egy vezetőcsapon (lásd
1.+2. ábra) vezetik meg.
A tengelykapcsoló központosításakor
ezért nem központosító tüskét, hanem egy
központosító hüvelyt (lásd 3. ábra) kell
alkalmazni.

1. ábra: Vezetőcsap a 415 0377 10 cikkszámú DMF-en
A 400 0076 10 cikkszámú központosító
hüvely a szokásos értékesítési
útvonalakon szerezhető be.
Jelen szerviz információ 2. oldala írja
le, hogy hogyan kell a tengelykapcsolót
beszerelni és központosítani.

3. ábra: A központosító hüvelyt
(400 0076 10) a vezetőcsappal
szerelt kettős tömegű
lendkerekeknél alkalmazzák

2. ábra: 415 0377 10 szerelt
tengelykapcsolóval (SAC)
Amennyiben hivatkozás történik
a járműgyártó alkatrészszámára, akkor az
csak összehasonlításra szolgál.
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4. ábra: A központosító hüvelyt
a tengelykapcsoló szerelése
előtt helyezze fel (ügyeljen
a ráhelyezett csavarra)

5. ábra: Helyezze fel a tengelykapcsolótárcsát

6. ábra: Távolítsa el a csavart
a központosító hüvelyből

7. ábra: Helyezze fel a tengelykapcsoló
nyomólapot és húzza
meg a csavarokat a gyártó
által megadott meghúzási
nyomatékkal

8. ábra: Egy alkalmas szerszámmal
csavarja ki a reteszelőidomot és
távolítsa el. Arra már nem lesz
szükség

9. ábra: Húzza ki a központosító hüvelyt
a csavar segítségével

Figyelem:
A reteszelőidomot csak akkor
távolítsa el, ha a tengelykapcsoló
rögzítőcsavarjait már meghúzta.

Ügyeljen a jármű gyártójának
előírásaira!

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