
SERVICE-INFO

Εικόνα 1: Συνοπτική εικόνα μετάδοσης κίνησης και θέσης τοποθέτησης για τον εντωτήρα 
και ειδικό εργαλείο

Συγκρότημα αντλίας ψεκασμού 2.5 TDI της Volkswagen AG - 
Οδηγίες τοποθέτησης για τον τεντωτήρα 531 0573 30
Κατασκευαστής: 

Audi, Skoda, Volkswagen

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

Κινητήρας:  2.5 TDI

Κωδικοί OE:  059 109 243 F 
(αντικαταστάθηκε)

    059 109 243 G 
(αντικαταστάθηκε)

    059 109 243 L  
(τρέχων)

Κωδ. ΙΝΑ:  531 0573 30

Προσοχή στις οδηγίες του 
κατασκευαστή του οχήματος!

Υποδείξεις:  
Ο τεντωτήρας 531 0573 30 τοποθετείται 
από την πίσω πλευρά.
Το εξάγωνο στο μπροστινό μέρος δεν χρη-
σιμεύει στην τοποθέτηση ή ρύθμιση του 
τεντωτήρα.

Υπόδειξη για το εργαλείο:  
Χρησιμοποιήστε ειδικό εργαλείο για 
την τοποθέτηση του τεντωτήρα (καρυ-
δάκι μεγέθους 22 mm, π.χ. Klann KL-
0369-10)

Εικόνα 2: Το εξάγωνο στον τεντωτήρα δεν 
έχει καμία λειτουργία

Οδηγίες για την τοποθέτηση του τεντωτήρα:
1) Τοποθετήστε τον τεντωτήρα 531 0573 30 

στο σημείο στήριξης
2) Τοποθετήστε τον οδοντωτό ιμάντα (προ-

σοχή στη φορά περιστροφής!)
3) Χρησιμοποιήστε καρυδάκι 22mm (βλέπε 

υποδείξεις για το εργαλείο) και άλεν 
(βλέπε εικόνα 1 σημείο 2)

4) Περιστρέψτε το άλεν προς τα αριστερά 
τόσο, έως ότου τα δύο σημάδια να βρί-
σκονται το ένα επάνω στο άλλο (βλέπε 
σημείο1 στην εικόνα 1)

5) Κρατήστε σταθερά το άλεν σ’ αυτή τη 
θέση και σφίξτε το παξιμάδι στήριξης 

με το καρυδάκι (ροπή σύσφιγξης: 37 Nm 
± 3 Nm) 

6) Μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασι-
ών στο σύστημα μετάδοσης κίνησης με 
οδοντωτό ιμάντα περιστρέψτε το στρο-
φαλοφόρο άξονα τουλάχιστον κατά 2 
περιστροφές με το χέρι και στη συνέχεια 
ελέγξτε ξανά τα σημάδια του ΑΝΣ. Αν 
χρειάζεται επαναλάβετε τη ρύθμιση.
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