
SERVICE-INFO
Instrucţiuni pentru testarea fuliilor de alternator cu 
sistem de rolă liberă (OAP/OAD)
Înlocuirea şi/sau testarea  fuliei de alternator 
cu sistem de rolă liberă (OAP/OAD) este difi-
cil de realizat cu echipamentul ce se găseşte 
în comerţ.

Pentru a veni în întâmpinarea acestei situa-
ţii, Departamentul post-vânzare al Schaeffler 
Automotive propune un kit de instrumente 
INA alcătuit din 12 piese (nr. identificare 
piesă) 400 0241 10), ce pot fi utilizate pen-
tru înlocuirea sau verificarea tuturor fuliilor 
de alternator cu sistem de rolă liberă (OAP) 
şi a dispozitivelor de decuplare cu sistem de 
rolă liberă (OAD) disponibile pe piaţă în acest 
moment.

Legendă fig. 1: 
(1) Adaptor multipunct, 17 x 20 cu 33 de 

dinţi, cheie de 21 mm
(2) Adaptor hexagonal, cheie de 21/28 mm
(3) Cap de şurubelniţă Torx cu tijă hexago-

nală TX50, cheie de 12 mm, lungime 53 
mm

(4) Cap de şurubelniţă hexagonal şi suport 
cu tijă, cheie de 10 mm, lungime 40 
mm

(5) Cap şurubelniţă multipunct cu tijă 
hexagonală, XZN M10, cheie de 12 mm, 
lungime 53 mm

(6) Adaptor cu 3 pini, cheie de 21 mm 
(7) Adaptor hexagonal, cheie de  

17/21 mm
(8) Vârf multipunct  cu corp de 1/2 inch, 

XZN M10, lungime 73 mm
(9) Cap şurubelniţă multipunct cu adaptor 

multipunct 12 x 14 (31 dinţi, cheie de 
21 mm) şi tijă de 1/2-inch, XZN M10, 
lungime 75 mm

(10) Vârf multipunct  cu corp de 1/2 inch, 
XZN M10, lungime 103 mm

(11) Cap de şurubelniţă Torx cu adaptor 
multipunct 12 x 14 (31 dinţi, cheie de 21 
mm) şi tijă de 1/2-inch, TX50, lungime 
75 mm

(12) Vârf şurubelniţă Torx  cu corp de 1/2 
inch, TX50, lungime 73 mm

Fig. 1:    Imagine de ansamblu a conţinutului trusei de scule 400 0241 10 

Notă:  
Funcţionarea unei fulii de alternator 
cu sistem de rolă liberă este dificil de 
evaluat când aceasta este montată. De 
aceea se recomandă demontarea fuliei 
anterior testării.

Instrucţiuni:

Adaptorul corespunzător va fi selectat din 
kit-ul de scule în vederea demontării sau 
testării OAP sau OAD.

Fig. 2:    OAP (Fulie de alternator cu sistem 
de rolă liberă) şi OAD (Dispozitiv 
de decuplare cu sistem de rolă li-
beră) vor fi protejate de praf cu aju-
torul unui capac

Fig. 3:    Adaptorul corespunzător este 
inserat în fulie.
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Respectaţi specificaţiile produ-
cătorului autovehiculului!

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

Instrucţiuni pentru testarea fuliilor de alternator cu 
sistem de rolă liberă (OAP/OAD)

Notă:  
Un număr redus de fulii de alternator 
cu sistem de rolă liberă sunt prevăzute 
cu filet pe stânga, nu pe dreapta. Func-
ţiile fuliilor cu filet pe stânga sunt ace-
leaşi ca şi cele cu filet pe dreapta, doar 
că sunt inversate. 

În cazul în care cel puţin una din-
tre cele două funcţii – descrise în 
imaginile 4 - 7 – nu este evidentă 
în timpul testării, OAP/OAD tre-
buie înlocuit(ă)!

Se recomandă utilizarea unui instrument 
pentru a efectua mai uşor testarea cu 
adaptor. Astfel veţi realiza un efect de pâr-
ghie mai eficient.

Prindeţi inelul exterior al fuliei cu o mână.
Rotiţi instrumentul cu cealaltă mână (vezi 
figurile 4 - 7).

Caracteristici de urmărit când se testează Fulia de alternator cu sistem de rolă liberă (OAP):

Fig. 4:    Instrumentul se va bloca imediat şi 
nu va mai putea fi rotit dacă efectu-
aţi mişcarea în sens antiorar.

Fig. 5:    Instrumentul poate fi rotit continuu 
în direcţie orară. Veţi simţi o uşoa-
ră rezistenţă.

Caracteristici de urmărit când se testează Dispozitivul de decuplare cu sistem de rolă liberă (OAD):

Fig. 6:    Rotirea instrumentului în sens 
antiorar va genera o rezistenţă 
crescândă a arcului.

Fig. 7:    Instrumentul poate fi rotit continuu 
în direcţie orară. Veţi simţi o uşoa-
ră rezistenţă.


