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SAC speciální přípravek – nahrazení položky 

400 0072 10 za 400 0237 10 s rozšířeným obsahem

Obrázek 2:   400 0237 10 - nový kufr s rozšířeným obsahem

Obrázek 1:   400 0072 10 - stávající kufr

Do současné doby nabízený kufr č. dílu 
400 0072 10 se speciálním přípravkem pro 
montáž SAC spojky není nadále k dodání. 
Je nahrazen přípravkem pod číslem 400 
0237 10 s rozšířeným obsahem.

Vzhledem k rozšíření dodávaného sorti-
mentu Schaeff ler Automotive Aft ermarket 
oHG o nové typy SAC spojek musel být do-
plněn také obsah kufru.

Dodatečné přípravky (viz obrázek 3, 5 a 7) 
jsou k dodání také jednotlivě jako doplněk 
stávajícího kufru.

Kufr obsahuje následující přípravky: 

přípravek pro montáž / demontáž SAC spojek s 6 příp. 8 upevňovacími otvory• 
středící trn pro SAC spojky - sada • 
středící trn pro SAC spojky u typů, kde je průměr vrtání v klikové hřídeli větší než • 
průměr náboje spojkové lamely.
deblokovací přípravek pro předepnuté spojky• 
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Obrázek 3:   400 0238 10

Obrázek 5:   400 0111 10

Obrázek 7: 400 0069 10
 400 0045 10
 400 0110 10 (nový)
 400 0046 10 

Nový: 400 0238 10

Je přípravek na deblokování (odstranění 
aretačního dílu) nové generace SAC spo-
jek, které jsou montovány do různých mo-
delů vozidel VW/Audi/Seat a Škoda.

Nový: 400 0111 10

Tento univerzální středící trn umožňuje 
vystředit spojkovou lamelu také u vozidel, 
u kterých je průměr vrtání v klikové hřídeli 
větší než průměr náboje spojkové lamely.

Středící trny obsažené ve stávajícím kufru byly doplněny o nový rozměr středícího trnu. 
Rozměry jednotlivých trnů jsou:

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

Obrázek 4:   aretační díl

Obrázek 6:   400 0111 10 při použití

Kufr i jednotlivé přípravky nově přijaté do 
sortimentu je možné zakoupit u distribuč-
ních partnerů fi rmy Schaeff ler Automotive 
Aft ermarket.
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