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naar 400 0237 10 met extra gereedschap
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Figuur 1: 400 0072 10 oud model

De oude SAC-gereedschapskoffer met 
artikelnummer 400 0072 10 is niet langer 
verkrijgbaar en is vervangen door de nieu-
we gereedschapskoffer met artikelnummer 
400 0237 10 met extra onderdelen.

Vanwege de sterke stijging van het gebruik 
van SAC koppelingen bij autoconstructeurs 
en de uitbreiding van het type SAC-kop-
pelingen dat daarmee gepaard gaat, bleek 
het noodzakelijk de gereedschapskoffer uit 
te breiden.

De bijkomende onderdelen (zie Figuur 3, 5, 
7), om de oude gereedschapskoffer aan te 
vullen, zijn apart verkrijgbaar.

De nieuwe gereedschapskoffer bevat:
• Gereedschap voor het monteren en 

demonteren van een SAC-koppeling 
met 6 of 8 montagebouten.

• Centreerdoorn voor SAC-koppelingen
• Centreerdoorn voor SAC-koppelingen 

waar de diameter van de krukasbo-
ring groter is dan de diameter van de 
koppelingsnaaf alsook bij modellen 
zonder toplager.

• Ontspangereedschap voor voorge-
spannen koppelingen.

Figuur 2: 400 0237 10 – De nieuwe gereedschapskoffer met extra onderdelen
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Figuur 3: 400 0238 10 

Figuur 5: 400 0111 10 

Figuur 7: 400 0069 10
 400 0045 10
 400 0110 10 (nieuw)
 400 0046 10 

Nieuw: 400 0238 10

Dit is het ontspangereedschap voor de 
laatste generatie SAC-koppelingen met 
blokkeerelement, gebruikt in verschillende 
VW/Audi/Seat of Skoda modellen.

Nieuw: 400 0111 10

Dit centreergereedschap is ontwikkeld voor 
modellen waar de diameter van de krukas-
boring (zitting toplager) groter is dan de 
diameter van de koppelingsnaaf, alsook 
voor modellen zonder toplager.

Zoals bij de oude gereedschapskoffer be-
vat de nieuwe koffer centreerpinnen, de 
nieuwe koffer bevat een extra pin.

De afmetingen van deze centreerpinnen 
zijn:

400 0069 10 15/34 mm• 
400 0045 10 15/28 mm• 
400 0110 10 15/26,5 mm (nieuw)• 
400 0046 10 15/23 mm• 

Figuur 4: Blokkeer element 

Figuur 6: 400 0111 10 in gebruik 

Deze gereedschapskoffer en de individuele 
nieuwe gereedschappen zijn verkrijgbaar 
bij de verkoopspartners van de Schaeffl er 
Automotive Aftermarket groep.

Pagina 2 / 2

22
43

/0
.3

/4
.2

00
9/

O
D
-D

SERV ICE - INFO


