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SERVICE INFO – LuK 0016

Produkterstatning SAC-verktøysett 400 0072 10
til 400 0237 10 med ekstra innhold

Figur 1: 4
 00 0072 10 - tidligere sett

Figur 2: 400 0237 10 - Det nye settet med ekstra innhold

Det tidligere SAC-verktøysettet med delnr. 400 0072 10
er ikke lenger tilgjengelig, og vil bli erstattet med en
nytt sett (400 0237 10) som er utstyrt med ekstra innhold.

Spesialverktøysettet inneholder følgende verktøy:

Status pr. 02.2009 LuK 0016 Retten til tekniske modifikasjoner er forbeholdt
Kjøretøysprodusentenes angitte reservedelsnumre tjener kun til sammenlikning
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

Som følge av kjøretøyprodusenters økende bruk av
Schaeffler-gruppens SAC, har det blitt nødvendig
å utvide innholdet i SAC-verktøysettet.
De ekstra verktøyene (se bilde 3, 5 og 7) kan også
kjøpes enkeltvis for å legge til den tidligere kassen.

• V
 erktøy til montering/demontering av SAC clutcher med 6 eller
8 skruehull
• Sentreringspinnesett til SAC clutcher
• Sentreringspinne til modeller der diameteren til hullet på veivakselen er større enn diameteren til clutch-splinen, og til modeller uten
støttelager
• Løsneverktøy til forspente clutcher
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Produkterstatning SAC-verktøysett 400 0072 10
til 400 0237 10 med ekstra innhold
Ny: 400 0238 10
Dette er et løsneverktøy til siste generasjon SAC clutcher
med låseelement som brukes i ulike modeller fra VW/
Audi/Seat og Skoda.

Figur 3: 400 0238 10

Figur 4: L åseelement

Ny: 400 0111 10
Dette sentreringsverktøyet er utformet til modeller der
diameteren til hullet på veivakselen (til å holde støttelagret) er større enn diameteren til clutch-splinen, og til
modeller uten støttelager.

Figur 5: 400 0111 10

Figur 6: 4
 00 0111 10 i bruk

I tillegg til sentreringspinnene som er inkludert i det tidligere settet, kommer den nye versjonen
med en ekstra pinne. Målene til de individuelle pinnene er:

•
•
•
•

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 (ny)
15 mm/23 mm

Verktøysettet og enkeltverktøyene
som er nye i utvalget kan kjøpes fra
distribusjonspartnerne til Schaeffler
Automotive Aftermarket.

Vær nøye med kjøretøysprodusentenes angivelser!
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Figur 7: 4
 00 0069 10, 400 0045 10
400 0110 10 (ny), 400 0046 10

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen
www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

