
Nowy zestaw do montażu SAC 400 0237 10, 
zastępujący zestaw 400 0072 10

Fot. 1: Kołeczek ustalający na wale korbowym 
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Fot. 1: 400 0072 10 – dotychczasowy zestaw 

Fot. 2: 400 0237 10 – nowy zestaw z rozszerzoną zawartością

Oferowany dotychczas zestaw 400 0072 10 
do montażu SAC został zastąpiony nowym 
(400 0237 10) o poszerzonej zawartości.  

Wskutek wprowadzenia do oferty sprzedaży 
nowych typów sprzęgieł SAC, poszerzono 
zawartość zestawu narzędzia do ich montażu.  
 
Dodatkowe elementy (fot. 3, 5 i 7), są 
dostępne również osobno jako uzupełnienie 
do poprzedniej wersji zestawu.

W nowym zestawie zawarte są następujące narzędzia:

•    narzędzie główne do montażu / demontażu SAC z 6 lub 8 otworami mocującymi
•    zestaw trzpieni centrujących do sprzęgieł SAC
•    trzpień centrujący do modeli o średnicy otworu w wale korbowym większej od średnicy  
      piasty, jak i modeli bez łożyska pilotującego wałka sprzęgłowego
•    przyrząd do demontażu elementu ryglującego, wstępnie naprężonych sprzęgieł SAC
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Fot. 3:  400 0072 10 – dotychczasowy zestaw Fot. 4 :  Element ryglujący

Fot. 5:  400 0111 10 Fot. 6:   400 0111 10 w zastosowaniu 

Fot. 7:  400 0069 10 
              400 0045 10
              400 0110 10 (nowość)
              400 0046 10 

Nowość: 400 0238 10

Dotyczy narzędzia do demontażu elementu 
ryglującego w sprzęgłach SAC najnowszej 
generacji, w modelach VW/Audi/Seat oraz 
Skoda.

Nowość:  400 0111 10
Ten trzpień centrujący ma zastosowanie  w 
modelach, w których średnica otworu w wale 
korbowym (gniazdo łożyska pilotującego 
wałka sprzęgłowego) jest większa od 
średnicy piasty tarczy sprzęgła, oraz modeli 
bez łożyska pilotującego.

Do kompletu trzpieni centrujących z poprzedniego zestawu dodano kolejny trzpień.  
Poszczególne trzpienie mają następujące wymiary:

•     400 0069 10   15 mm/34 mm
•     400 0045 10   15 mm/28 mm
•     400 0110 10    15 mm/26,5 mm (nowość)
•     400 0046 10   15 mm/23 mm

Zestaw narzędzi, jak i pojedyncze nowości, 
są dostępne w sieci partnerów handlowych 
Schaeffler Polska Sp. z o.o.


