SERVICE-INFO
Rozlišení čísel podvozku u Mercedes-Benz Sprinter
Výrobce vozidla:
Mercedes-Benz
Model:		

Sprinter BM 90#.6##

Podvozek č.:

è R 636764
R 636765 è
A 901274 è

LuK-AS-č.:

415 0239 10 (OM611)
415 0243 10 (OM612)

OE-č.:		

611 030 2005
612 030 0705
612 030 1005

V rámci technického vývoje se pro Mercedes-Benz Sprinter od března 2004 používá
nová optimalizovaná spojka se zlepšeným
přenosem tepla. Vzhledem ke geometrickým odlišnostem od „staré“ spojky je nutné
dbát na několik důležitých bodů.

„Stará“ spojka se nesmí montovat na dvouhmotový setrvačník
415 0239 10!
Kombinace „nového“ dvouhmotového
setrvačníku a „staré“ spojky způsobí při
prvním vyšlápnutí spojky úplné uvolnění automatického nastavování.
V tomto stavu spojky nemá vozidlo
žádný tah!

Obrázek 1: 415 0151 10
(stará verze ZMS)

Obrázek 2: 415 0239 10
(nová verze ZMS)

Originálně montovaný dvouhmotový
setrvačník
Již se nedodává!

Modifikovaný dvouhmotový setrvačník

Rozměr od plochy pro přišroubování spojky (obrázek 1, šipka nahoře) k třecí ploše
(obrázek 1, šipka dole) je 7,8 mm.
Ve spojení se „starým“ dvouhmotovým setrvačníkem je možné použít pouze následují RepSety:
• 624 3148 09
• 624 3148 33
Před výměnou spojky je proto nutné překontrolovat, která verze dvouhmotového
setrvačníku je na vozidle namontována.
Jednoznačné přiřazení podle roku výroby
není možné, protože vozidla è 03/2004
s vyšším kilometrovým proběhem již mohou mít vyměněný dvouhmotový setrvačník za „nové“ provedení.

Rozměr od plochy pro přišroubování spojky (obrázek 2, šipka nahoře) k třecí ploše
(obrázek 2, šipka dole) je 11,8 mm.
Ve spojení s „novým“ dvouhmotovým setrvačníkem je možné použít pouze následující
RepSety:
• 624 3182 09
• 624 3182 33
Přestavba vozidel è 03/2004 na „novou“
verzi spojky je všeobecně možná, přitom
je nutné použít v závislosti na motoru odpovídající dvouhmotový setrvačník.
Centrální vypínací ložisko 510 0035 10
popř. 510 0034 10 je možné montovat i nadále.
Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese
www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo
v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.
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