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Sada nářadí k seřízení spojky SAC

Návod k použití

1. Obsah:

1. Adaptér spojkové lamely ( 22mm / 20mm / 15mm)

2. Adaptér spojkové lamely (19mm / 15mm /14mm)

3. Rukojeť upínacího nástroje (2 ks)

4. Závitové šrouby M6 (4 ks)

5. Závitové šrouby M7 (4 ks)

6. Závitové šrouby M8 (4 ks)

7. Sada spojkových trnů (BMW) (6 ks)

8. Šroub M8 (4 ks)

9. Modrý: Průměr 19,75 mm
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10. Růžový: Průměr 20,75 mm

11. Upínací nástroj pro spojky SAC s roztečí 6 děr

12. Stavitelný klíč na čepy

13. Nástroj pro seřízení spojky

14. Kompresní vzpěra

15. Držák čepu adaptéru (4 ks)

2. Úvod:

※ Tato sada umožňuje odbornou demontáž a montáž všech

samonastavovacích spojek (SAC).

※ Při montáži a demontáži je nutné předběžné utažení

přítlačného kotouče tak, aby se zabránilo deformacím

spojky.

※ 6ramenná  deska  byla  navržena  k  použití  se  3  a  4

upevňovacími body u spojek s 6 nebo 8 zajišťovacími otvory.

※ Použití: VW, Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Renault,

Vauxhall/Opel, Volvo...atd.

3. Postup:

※ Před demontáží nebo montáží je nutné zajistit předpětí

samonastavovacích  spojek.  Zabraňuje se  tím  deformací

lamel, což by mohlo vést k vypnutí nebo drhnutí spojky.

※ Postupujte podle pokynů níže ve spojení s montážní ilustrací

na obr.1.

※ Ze sady vyberte požadované čepy adaptéru, viz obr. 1 (4 až

6), podle velikosti závitu a stoupání šroubu setrvačníku.

※ Vyberte požadovaný adaptér podle čepu ložiska vozidla
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a spojkové lamely.

※ Otáčejte přítlačným šroubem (14) tak, aby se dostal do

kontaktu s membránou spojkové sestavy.

※ Opatrným otáčením přítlačným šroubem ve směru

hodinových ručiček (pomocí ráčny nebo klíče) přitlačte

membránu  na  spojku  tak,  aby  sestava  krytu  spojky  tahem

dosedla na setrvačník.

※ Uvolněte tlak otáčením přítlačným šroubem (14) proti směru

hodinových ručiček.

※ Po odlehčení odstraňte upevňovací matice čepů (15),

stavěcí desku (11) a čepy adaptéru (4 až 6).

※ Demontáž spojky se provádí v opačném sledu montáže, a to

tehdy, pokud se má sestava spojky znovu použít.
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