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Задвижване за горивонагнетателна помпа 2.5 TDI от Volkswagen 
AG — инструкции за монтаж на обтяжна ролка 531 0573 30
Автомобилен производител:
    Audi, Skoda, Volkswagen 

Модел: 
 Audi:  A4, A6, A8 
 Skoda:  Superb 
 VW:  Passat 

Двигатели: 2.5 TDI 

OE номера: 059 109 243 F (заменен)
    059 109 243 G (заменен)
    059 109 243 L (нов)

Артикулни номер:
    531 0573 30

Бележки по монтажа на обтяжната 
ролка:
1)  Монтирайте ролката 531 0573 30 за 

обтегач към точката на присъединява-
нето й.

2)  Позиционирайте ангренажния ре-
мък (имайте предвид работната му 
посока!)

3)  Поставете 22-милиметровото срязано 
шестоъгълно гнездо (виж информаци-
ята за инструмента) и ключ за глухи 
глави, тип Allen (виж Илюстрация 1, 
точка 2).

4)  Завъртете ключа Allen обратно на 
часовниковата стрелка, докато беле-
зите са един над друг (виж подробния 
изглед 1 от Илюстрация 1). 

Информация за инструмента:  
За монтажа на обтяжната ролка 
използвайте специализиран инструмент 
(22-милиметрово срязано шестоъгълно 
гнездо, например Klann KL-0369-10)

Снимка 1:    Общ изглед на задвижването, на обтяжната ролка и на специализирания 
инструмент.

Снимка 2:    Шестоъгълният фитинг на 
гърба на обтяжната ролка 
няма никаква функция.

5)  Задръжте ключа Allen в това положе-
ние и затегнете фиксиращата гайка 
с помощта на срязаното шестоъгълно 
гнездо (въртящ момент на затягане: 
37 Nm ± 3 Nm) 

6)  След приключване на работата по ан-
гренажния ремък, завъртете коляновия 
вал на най-малко 2 оборота и проверете 
отново белезите за Горна Мъртва Точка.

  Възможно е да се наложи повторно 
обтягане на ремъка.

Забележка:   
Обтегачът 531 0573 30 се монтира зад 
монтажната скоба. Шестоъгълният 
фитинг на гърба не е предназначен за 
целите на монтажа или за настройки.


