
SERVICE-INFO
Navodila za preskus prostotečnih jermenic 
alternatorja (OAP/OAD)
Menjava in/ali preskus prostotečne jer-
menice alternatorja (OAP/OAD) s pomočjo 
splošno dostopne delavniške opreme sta 
zelo zahtevna. 

Zato Schaeffler Automotive Aftermarket 
ponuja 12-delni komplet orodij proizva-
jalca INA (št. dela 400 0241 10) namenjen 
pravilni menjavi oziroma preskusu vseh 
jermenic OAP in OAD, ki so trenutno na 
tržišču.

Legenda k sliki 1: 
(1) večzobi adapter, 17 x 20 s 33 zobmi, 

zev ključa 21 mm 
(2) 6-robi adapter, zev ključa 21/28 mm 
(3) Vijačni nastavek za vijake z zvezdasto 

glavo s šesterorobnim steblom, ključ 
velikosti 12 mm, dolžine 53 mm

(4) Šestkotni vijačni nastavek z notranjim 
šesterorobom, ključ velikosti 10 mm, 
dolžine 40 mm

(5) Večtočkovni vijačni nastavek s še-
sterorobim steblom, XZN M10, ključ 
velikosti 12 mm, dolžine 53 mm

(6) Nastavek s tremi zatiči, ključ velikosti 
21 mm 

(7) 6-robi adapter, zev ključa  
17/21 mm

(8) Večzobi nastavek z 1/2-colskim drža-
lom, XZN M10, 73 mm dolg

(9) Večtočkovni vijačni nastavek s 12 x 
14 večtočkovnim nastavkom (31 zob, 
ključ velikosti 21 mm) in 1/2-palčnim 
steblom, XZN M10, dolžine 75 mm

(10) Večzobi nastavek z 1/2-colskim drža-
lom, XZN M10, 103 mm dolg

(11) Vijačni nastavek za vijake z zvezdasto 
glavo z večtočkovnim nastavkom 12 
x 14 (31 zob, ključ velikosti 21 mm) in 
1/2-palčnim steblom, TX50, dolžine 
75 mm

(12) Vijačni nastavek za vijake z zvezdasto 
glavo s 1/2-palčnim steblom, TX50, 
dolžine 73 mm

Slika 1:    Pregled vsebine škatle z orodjem 400 0241 10 

Pozor:  
Ko je prostotečna jermenica že name-
ščena, je njeno delovanje težko oceni-
ti. Zato je priporočljivo, da prostotečno 
jermenico pred preskusom odstranite 
iz vozila.

Navodila za preskus:

Pri odstranjevanju ali preskušanju jerme-
nic OAP ali OAD je treba ustrezen nastavek 
izbrati iz kompleta orodja.

Slika 2:    Jermenice OAP in OAD morajo biti 
opremljene z zaščitnim pokro-
vom, ki jih varuje pred umazanijo.

Slika 3:    Ustrezen nastavek vstavite v pro-
stotečno jermenico.
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Ustrezne rezervne dele boste našli 
v našem on-line katalogu na spletnih 
straneh www.Schaeffler-Aftermarket.com 
ali v RepXpert na naslovu 
www.RepXpert.com.
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Upoštevajte podatke 
proizvajalca vozila!

Navodila za preskus prostotečnih jermenic 
alternatorja (OAP/OAD)

Pozor:  
Manjše število prostotečnih jermenic 
ima namesto desnega levi navoj. Levi 
navoji delujejo popolnoma enako kot 
desni, a v obratni smeri. 

Če ste med preskušanjem v dvo-
mih o delovanju enega od delov 
— glede na opis na slikah 4 do 
7 — je treba jermenico OAP/OAD 
zamenjati!

Za olajšanje preskusa z nastavkom se pri-
poroča uporaba ustreznega orodja. S tem 
boste zagotovili boljši vzvod.

Z eno roko primite zunanji obroč prosto-
tečne jermenice. Orodje zasukajte z vašo 
drugo roko (glejte slike 4 do 7).

Na kaj je treba biti pozoren pri preskusu prostotečne jermenice alternatorja (OAP):

Slika 4:    V nasprotni smeri urinega kazal-
ca se orodje takoj zaskoči in ni ga 
mogoče več sukati.

Slika 5:    Orodje lahko z rahlim uporom ne-
prekinjeno sukate v smeri urine-
ga kazalca.

Na kaj je treba biti pozoren pri preskusu razklopnika alternatorja (OAD):

Slika 6:    Pri sukanju orodja v nasprotni 
smeri urinega kazalca boste ob-
čutili naraščajočo silo vzmeti.

Slika 7:    Orodje lahko z rahlim uporom ne-
prekinjeno sukate v smeri urine-
ga kazalca.

Vsaka navedba številk nadomestnih delov 
proizvajalcev vozil se uporablja izključno 
za namene primerjave. 


