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Piesele de schimb potrivite pot fi găsite în 
catalogul on-line la adresa  
www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la  
www.RepXpert.com.

Respectaţi specificaţiile produ-
cătorului autovehiculului!

Referirea la numerele de identificare ale 
pieselor de schimb este făcută în scop 
strict comparativ.

Pompă de injecţie pentru motoare Volkswagen AG  2,5 TDI 
– instrucţiuni de montare a rolei întinzătoare 531 0573 30
Producător auto:
    Audi, Skoda, Volkswagen

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

Motorizare: 2.5 TDI

Nr. OE:   059 109 243 F (înlocuieşte)
    059 109 243 G (înlocuieşte)
    059 109 243 L (nou) 

Nr. identificare piesă.:
    531 0573 30

Observaţii cu privire la montarea rolei 
întinzătoare:
1)  Montaţi rola întinzătoare 531 0573 30 

pe punctul de prindere
2)  Poziţionaţi cureaua de distribuţie 

(atenţie la direcţia de rotire!)
3) Fixaţi cheia hexagonală imbus de 22 

mm (vezi informaţiile privitoare la in-
strumente) şi o cheie hexagonală allen 
(vezi Fig. 1 punctul 2)

4)  Rotiţi cheia allen în sens antiorar până 
ce marcajele se suprapun (vezi detaliul 
1 din Fig. 1)

Informaţii privitoare la instrumentele 
de montare:
Utilizaţi un instrument special de mon-
tare a rolei întinzătoare (cheie hexa-
gonală imbus de 22 mm, de ex. Klann 
KL-0369-10)

Fig. 1:    Privire de ansamblu asupra sistemului, rolei şi a instrumentului special de montare

Fig. 2:    Forma hexagonală de pe partea 
dorsală a rolei nu are nicio funcţie

5)  Ţineţi cheia în această poziţie şi strân-
geţi piuliţa cu cheia imbus (forţă de 
strângere: 37 Nm ± 3 Nm)

6)  După finalizarea procedurilor de mon-
tare a curelei de distribuţie, rotiţi ma-
nual arborele cotit de cel puţin două ori 
şi verificaţi marcajele TDC încă o dată.

 Este posibil să fie nevoie de o nouă 
întindere.

Notă:  
Întinzătorul 531 0573 30 se află în spa-
tele suportului de montare. Forma he-
xagonală de pe partea dorsală nu are 
niciun rol la montare sau întindere.


