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1 Itsesäätyvä kytkin (SAC)

1 Itsesäätyvä kytkin (SAC)

SAC aktivoi voima-anturin (lautasjousi) kulumisen 
kompensoinnin kiertämällä viistoilla portailla 
varustettua rengasta. Tämän kompensointimekanismin 
ansiosta on mahdollista käyttää pienempää 
poljinvoimaa. Kytkimen kulumisen kompensoinnin 
ansiosta on myös mahdollista pidentää kytkimen 
käyttöikää noin 1,5-kertaiseksi ilman poljinvoiman 
merkittävää muutosta koko käyttöiän aikana. SAC-
kytkimen kulumisen valvonnan säädölle – joka 
koostuu sensorilautasjousesta (voima-anturi) ja 
syvälle asetetusta teräksisestä säätörenkaasta 
– on ominaista erittäin hyvä toimintatarkkuus. 
Koska kytkimen käyttömukavuuteen vaikuttaa käytön 
keveyden lisäksi myös poljinvoiman harmonisuus, 
on SAC-kytkimissä mahdollisuus sen ominaisuuksien 
sovittamiseen erilaisiin ajoneuvoihin. Esimerkkinä on 
kompensaatiojousi, jolla voidaan muodostaa käytössä 
tarpeelliset tasaiset ominaisuudet.

Uudessa SAC II järjestelmässä ei voima-anturiin vaikuta 
toinen lautasjousi, vaan päälautasjousen muodostamat 
sensorit ja erityiset tangentiaaliset lehtijouset, joilla on 
degressiiviset ominaisuudet.

Koska autojen kytkimet kuluvat voimakkaasti, alkoi 
LuK ensimmäisenä kytkinten valmistajana kehittää 
ratkaisua kytkimen kulumisen kompensointiin ja otti 
sen sarjatuotantoon vuonna 1995.

Itsesäätyvä kytkin SAC (Self Adjusting Clutch) on 
osoittautunut erinomaiseksi jo monissa ajoneuvoissa. 
Varsinkin tehokkailla moottoreilla varustetuissa 
ajoneuvoissa on SAC-järjestelmällä varustetun kytkimen 
käyttö huomattavasti mukavampaa.

1.2 Kytkimen pitempi käyttöikä 
sensorilautasjousen ansiosta

1.3 Järjestelmän optimointi uuden SAC II 
kytkimen avulla

1.1 Lisää mukavuutta SAC-kytkimen ansiosta 

Uusi SAC II kytkimen irroitinlaakerilla 

Itsesäätyvä kytkin (SAC)
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Useissa tapauksissa voi tämän sensorilautasjousen 
muodostaa myös itse lautasjousi sensoreina toimivien 
kielten muodossa. Niin toinen sensorilautasjousi jää tar-
peettomaksi. Tällä SAC II järjestelmällä voidaan poljin-
voimaa alentaa jopa 15 % siirrettävän vääntömomentin 
pysyessä samana. Vaihtoehtoisesti voidaan poljinvoima 
jättää alkuperäiselle maksimitasolle ja käyttää vapaa 
potentiaali ominaisuuksien optimointiin.

Poljinvoiman edelleen alentamiseksi ja sen käytön op-
timoimiseksi on SAC II konsepti hieman poikkeava. Tä-
män tyypin kytkimessä on voima-anturin ominaisuuksia 
muutettu niin, että kytkimen suurilla liikeradoilla vaatii 
kytkin vähemmän hienosäätöä. Tämä on aikaansaatu 
degressiiviset ominaisuudet omaavien lehtijousien ja 
päälautasjousen kiertopisteen ohittavan lineaariset 
ominaisuudet omaavan sensorilautasjousen avulla. 
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Tavanomainen kytkin 

1.4 Järjestelmän optimointi erityismallien ansiosta 

SAC I polkimen jalalla hallintaa varten
SAC II polkimen jalalla hallintaa varten
SAC II automaattista kytkintä varten
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2 Kytkimien kurssi 

Tästä seuraa seuraavia etuja:

•	 Yksinkertaisempi irrotusjärjestelmä
•	 polkimen lyhyempi liikerata
•	Mahdollisuus kytkimen halkaisijan pienentämiseen 

(vääntömomentin siirto)
•	 painelaakerin pienempi liike koko käyttöiän ajan

Lautasjousella varustettu itsesäätyvä kytkin (SAC)

1 Kytkimen runko
2 Säätörengas
3 Painejousi
4 Lautasjousi
5 Sensorilautasjousi
6 Tappi
7 Tappi
8 Tangentiaaliset 

lehtijouset
9 Painelevy
10 Kannen rajoitin

Viime vuosina suurempien vääntömomenttien ja suurempaa kulumisvaraa vaativia sovelluksien yhteydessä 
käytetään yhä useammin SAC-kytkimiä.

Tämän rakenteen tärkeimmät edut nykyisiin malleihin 
verrattuna ovat:
•	 Pieni irrotukseen tarvittava voima, joka pysyy koko 

käyttöiän ajan vakiona
•	 Tämän ansiosta korkea ajomukavuus koko käyttöiän 

ajan
•	 Suurempi kulumisvara ja siten pitempi käyttöikä 

kulumisen mukaisen automaattisen säädön ansiosta
•	 Painelaakerin liikettä rajoittaa lautasjousen rajoitin

2 Kytkimien kurssi 

109 8 5 6 4 2 1 3 7

Moottorin 
puolelta 

Vaihteiston 
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Moottorin 
puolelta 

Vaihteiston 
puoli
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Kiilat, jotka suorittavat varsinaisen säädön, on keski-
pakovoiman vuoksi järjestetty kehän suuntaisesti. Sen 
lisäksi pyörii teräksinen säätörengas kannen vastak-
kaisissa rampeissa. Teräksinen säätörengas on esijän-
nitetty painejousien avulla kehäsuunnassa niin, että 
se sensorilautasjousen ollessa kääntynyt voi täyttää 
lautasjousen kiinnityksen ja kannen välisen raon. 

Kuvassa  on esitetty tavanomaisen kytkimen irrotus-
voima osan ollessa uusi ja myös pinnoitteen ollessa 
kulunut. Vertailun vuoksi on kuvassa  itsesäätyvän 
kytkimen (SAC) paljon pienempi tarvittava irrotusvoima, 
jonka ominaisuuskäyrä ei käyttöiän aikana myöskään 
juuri muutu. Etuna on myös parempi kulumisvara, joka 
ei tavanomaisten kytkimien tapaan riipu lautasjousen 
ominaisuuskäyrän pituudesta, vaan rampin korkeudes-
ta, ja siten sitä voidaan ilman muita muutoksia nostaa 
noin 3 mm arvoon pienemmillä ja noin 10 mm arvoon 
hyvin suurilla kytkimillä. Tämä merkitsee olennaista 
askelta kytkimien pitemmän käyttöiän suuntaan.

Lautasjousella varustetun itsesäätyvän kytkimen (SAC) 
monilamellinen malli.
Tehokkaat moottorit 500 Nm vääntömomenttiin saakka 
tarvitsevat myös suuremmalla vääntömomentin siirrolla 
varustetut kytkimet. Tämän seurauksena huolimatta 
itsesäätyvien kytkinjärjestelmien käytöstä on kasvanut 
myös vaadittava poljinvoima. Tämä kasvu on tosin eri 
toimenpiteiden (esim. parempien irrotusjärjestelmien) 
ansiosta pidetty määrätyissä rajoissa, mutta silti kytkimi-
en poljinvoimalle asetetaan yhä suurempia vaatimuksia.

Voima-anturi
Kulumisen säädöllä varustettu kytkin havaitsee ku-
lumisen aiheuttaman irrotusvoiman tarpeen kasvun 
ja suorittaa kompensoinnin pinnoitteen tarvittavaan 
paksuuteen. Olennainen ero tavanomaiseen kytkimeen 
verrattuna on päälautasjousen kiinnitys, sillä sitä ei ole 
niitattu kiinteästi kanteen, vaan se on tuettu ns. sen-
sorilautasjousen avulla. Näillä sensorilautasjousilla on 
lähes vakiona pysyvä voima riittävän laajoissa rajoissa 
erona huomattavan degressiivisestä päälautasjouses-
ta. Sensorilautasjousen vaakasuora alue säädetään 
hieman korkeammalle tasolle kuin vaadittava irrotus-
voima. Irrotusvoiman ollessa pienempi kuin sensorijou-
sen pidätysvoima, pysyy päälautasjousen laakerointi 
paikallaan. Mutta jos tarvittava irrotusvoima pinnoitteen 
kulumisen seurauksena kasvaa, vaikuttaa sensorilau-
tasjousen voima vastakkaiseen suuntaan ja laakerointi 
kääntyy vauhtipyörän suuntaan juuri sen verran, että 
irrotusvoima laskee taas tarvittavalle tasolle. Laake-
roinnin ja kannen väliin jää sensorilautasjousen ollessa 
kääntynyt väli, jonka voi tasoittaa kiilalla.

Kulumisen mukaisella säädöllä ja voima-anturilla 
varustettu kytkimen malli
Voima-anturi ja kiilojen avulla tapahtuva paksuuden 
kompensointi on ratkaistu hyvin yksinkertaisesti. 
Tavanomaiseen kytkimeen verrattuna on käytetty vain 
sensorin jousitusta (oranssi) ja aste/säätörengasta (kel-
tainen). Sensorilautasjousi on kiinnitetty ulkopuolelta 
kanteen ja se muodostaa sisäpuolisten kielten kanssa 
kiinnityksen päälautasjouselle. 

2.1 Itsesäätyvän kytkimen (SAC) periaate
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Monilevyisen SAC-kytkimen etuna on se, että liikevoiman 
mahdollista alenemista tai liikevoiman ollessa vakio 
moottorin siirrettävää momenttia voidaan nostaa. Niiden 
moottorien tapauksessa, joissa suuri momentti syntyy kor-
keilla kierroksilla, tarjoaa monilamellinen SAC myös mah-
dollisuuden pinnoitteen ulkohalkaisijan pienentämiseen ja 
siten kytkinlevyjen maksimikierrosten nostamiseen. Lisäksi 
on mahdollista kytkinlevyjen downsizingin avulla säilyttää 
hitausmomentti yksilevyiseen kytkinmalliin tarvittavan kyt-
kinlevyn kokoon verrattuna neutraalilla tasolla, määrätyis-
sä olosuhteissa sitä voidaan jopa hieman alentaa.

1 Kytkimen runko
2 Säätörengas
3 Painejousi
4 Lautasjousi
5 Sensorilautasjousi
6 Tappi
7 Tappi
8 Tangentiaaliset lehtijouset
9 Painelevy
10 Kannen rajoitin
11 Lisäpainelevy
12 Vetoniitti
13 Kytkinlamelli 1
14 Kytkinlamelli 2

Pääerona yksilevyiseen malliin verrattuna on SAC-kytki-
meen lisätty painelevy ja kolme tangentiaalisten lehtijous-
ten lisänippua lisäpainelevyn nostamisen varmistamiseksi. 
Jotta molempien kytkinlamellien kuluminen olisi mahdolli-
simman tasaista, varmistavat ns. vetoniitit lisäpainelevyn 
ohjauksen. Ne huolehtivat siitä, että lisäpainelevyn liike 
on puolet painelevyn liikkeestä. Niissä ajoneuvoissa, jotka 
eristyksestä johtuen tarvitsevat vaimennetun kytkinlevyn, 
voidaan myös tämä toteuttaa erikoismallisen kytkinlevyn 
avulla.

2.2 Itsesäätyvän kytkimen (SAC) monilamellinen malli 
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2 Kytkimien kurssi 
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SAC-kytkimiä tai vastaavaa työkalua  
(til.nro 400 0237 10) koskevien kysymysten 
tapauksessa ota yhteyttä teknisen tuen kuumaan 
linjaan, puhelinnumero: +49 (0)1 801-753-333*.

SAC-kytkimen asennukseen tarvitaan välttämättä 
erikoistyökalu. Se on asennettava ilman vastavoimaa, 
muuten voi kytkimen painelevyssä oleva asetusrengas 
kääntyä liian aikaisin.

1 Kuusi erilaista kartiomaista holkkia molempien 
valkoisten kiristys/keskitysosien (15 – 28 mm) 
levittämiseen kytkinlamellin kiinnitystä varten

2 Ohjaus- ja kiristysosalla varustettu yleiskäyttöinen 
keskitystuurna

3 Kolme ruuvattavaa keskitystuurnaa eri läpimitoilla 
(12, 14 ja 15 mm) ohjainlaakeria varten

4 Paineosa ja karan pidike 3 tai 4 aukon jaotuksella 
5 Keskitysholkki (BMW)

3 SAC-kytkimen asennus ilman vastavoimaa erikoistyökalun avulla

6 Aina neljä pulttia M6, M7 ja M8
7 Neljä pyällettyä mutteria
8 Sisäkierteen suojakansi:
9 Kaksi kiristys/keskitysosaa (12 – 28 mm ja mm) 

ohjainlaakeria ja kampiakselin aukkoa varten
10 Neljä erityistä keskitystuurnaa (BMW) eri läpimitoilla 

ja vastaavat ruuvit
11 Päätyaukoilla varustettu avain/lukituksen poistolaite 

esijännitettyjä kytkimiä varten (Audi, Seat, Skoda ja VW) 

Laukun sisältö

3 SAC-kytkimen asennus ilman vastavoimaa erikoistyökalun avulla
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4 Kytkinlamellin keskitys

Keskitystuurnan käytettävä kokoonpano riippuu toisaalta ohjainlaakerin tai kampiakselin aukon sisäläpimitasta, 
toisaalta ohjainlaakerin tai kampiakselin aukon etäisyydestä kytkinlevyn navan profiilista. Toisaalta se riippuu 
ohjainlaakerin tai kampiakselin aukon etäisyydestä kytkinlevyn navan profiiliin. 

4 Kytkinlamellin keskitys

4.1 Yleiskäyttöisen keskitystuurnan yhdistelmämahdollisuudet 

Kytkinlamellin keskityksellä on olennainen merkitys 
vaihteiston asennukselle ja kytkimen toiminnalle. 
Oikein tehty keskitys varmistaa vaihteiston tuloakselin 
helpon paikalleen asettumisen asennuksessa ja sen, 
että kytkinlamellin navan profiili tulee tälle akselille. 
Näin minimoidaan kytkinlamellin tai navan profiilin 
vioittumisen vaara. 

Jotta kytkinlamellin keskitys voitaisiin tehdä 
lähes kaikissa ajoneuvotyypeissä, kehitettiin 
modulaarirakenteinen yleiskäyttöinen keskitystuurna. 
Siten on mahdollista koota keskitystuurna eri osia 
käyttämällä jokaista erillistä tapausta varten.

Yleiskäyttöinen keskitystuurna sopii yleisesti käyttöön kaikissa ajoneuvotyypeissä. Kampiakselin aukossa on 
yleensä ohjainlaakeri. Sen sisäläpimitta on pienempi kuin navan. Yleiskäyttöisen keskitystuurnan erikoisuutena 
on se, että sitä voi käyttää myös ohjainlaakerittomassa sovelluksessa. Tässä tapauksessa voi kampiakselin aukon 
sisäläpimitta olla suurempi kuin navan läpimitta.

Keskitystuurnan kiinnikkeen valinta riippuu siksi 
kahdesta eri kiinnitystavasta:

•	 Sisäläpimitaltaan 12, 14 tai 15 mm ohjainlaakereiden 
tapauksessa käytetään vastaavia ruuvattavia 
keskitystuurnia.

•	 Kaikissa muissa tapauksissa käytetään muunneltavia 
kiristys/keskitysosia läpimitoiltaan 12 - 28 mm

Komponentteja voi vapaasti yhdistellä sopivan 
keskitystuurnan kokoonpanemiseksi. On kuitenkin 
otettava huomioon osien seuraava järjestys

Kuvassa on esitetty järjestys, jossa komponentit 
kierretään tai työnnetään keskitystuurnaan. Ellei käytetä 
mitään kolmesta kierrettävästä keskitystuurnasta, 
on ainakin kierteen kansi kiinnitettävä paikalleen. 
Se suojaa kierrettä likaantumiselta ja vioittumiselta.

1 Sisäkierteen suojakansi:
2 Kaksi kiristys/keskitysosaa (12 - 28 mm ja 15 - 28 mm) 

ohjainlaakeria ja kampiakselin aukkoa varten
3 Ohjaus- ja kiristysosalla varustettu keskitystuurna
4 Kolme kierrettävää keskitystuurnaa eri läpimitoilla 

ohjainlaakeria varten
5 Kuusi erilaista kartiomaista holkkia molempien 

valkoisten kiristys/keskitysosien (15 - 28 mm) 
levittämiseen kytkinlamellin kiinnitystä varten

1
2

3

3
3

4

5

5

Tarkoitukseen sopivan yleiskäyttöisen keskitystuurnan 
kokoonpanon jälkeen se johdetaan kytkinlevyn navan 
kautta kampiakselin johteille. Kiristys/keskitysosien 
täytyy olla kampiakselin johteiden ja kytkinlevyn navan 
akselin korkeudella. Kiristettäessä tuurnan päässä 
olevaa kiristysosaa levittyvät tuurnan osat, jolloin 
tapahtuu keskitys.
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Erikoistyökalulaukun sisältöön kuuluvat yleiskäyttöisen 
keskitystuurnan erilaisten yhdistelmämahdollisuuksien 
lisäksi myös BMW: n uusimmalle sukupolvelle 
tarkoitetut erikoistuurnat.

Näihin sovelluksiin tarkoitetut SAC painelevyt, 
jotka toimitetaan esijännitettyinä, on varustettu 
varmistusosalla, joka asennuksen jälkeen kierretään 
irti kuusiokoloruuvin avulla.

Keskitystyökalu on valittava kytkinlevyn navan profiilin 
läpimitasta riippuen. Työkalulaukussa ovat seuraavat 
komponentit:

•	 Tuurna 15 mm/34 mm
•	 Tuurna 15 mm/28 mm
•	 Tuurna 15 mm/26,5 mm
•	 Tuurna 15 mm/23 mm
•	 ja keskitysholkki

Tällaisen SAC mallin asennusta näitä keskitystyökaluja 
käyttäen on kuvattu erillisessä luvussa (ks. luku 5.3).

4.2 Keskitys BMW: tä varten 
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5 SAC-kytkimen asennus

5.1 Asennusesimerkki – karan pidike 3-reikäisellä jaotuksella

Vauhtipyörän liitoksen kehästä (kuudella tai 
kahdeksalla ruuvilla) riippuen on paineosa varustettava 
vastaavalla karan kannattimella.

Kuudella kiinnityskierteellä varustetuissa vauhtipyörissä 
käytetään karan pidikettä 3-reikäisellä jaotuksella, 
8 kiinnityskierteen tapauksessa 4-reikäistä jaotusta.

SAC-kytkimen asennus suoritetaan seuraavien 
vaiheiden mukaan:

•	 Kokoa keskitystuurna tarkoitusta vastaavalla tavalla – 
ks. luku 4.1

•	 Työnnä keskitystuurna kytkinlamellin navan profiilin yli
•	 Esijännitä keskitystuurna sen päässä olevan 

kiristysosan avulla 
•	 Työnnä tuurna ja kytkinlamelli ohjainlaakeriin tai 

kampiakselin aukkoon
•	 Kiristä keskitystuurnaa, kunnes keskitys on 

täydellinen

•	 Aseta painelevy vauhtipyörään ottaen huomioon 
keskitystapit ja reiät

•	 Kierrä kolme 120 asteen välein olevaa tukitappia 
kytkimen painelevyn ruuvireikien kautta vauhtipyörän 
kierteisiin

5 SAC-kytkimen asennus
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•	 Aseta paineosa ja karan pidike keskitystuurnaan ja 
pulteille

•	 Kierrä pyällettyjä muttereita tukitappeihin, kunnes 
ne ovat sormin tuntuvasti perillä, kuten kuvassa on 
esitetty

•	 Kierrä paineosan karaa myötäpäivään; tämän 
seurauksena painuu kytkimen painelevy vauhtipyörää 
vasten

Huom.: 
Kierrä vain sen verran, että painelevyn runko osuu 
vauhtipyörään. Tarkista ruuvireiän kautta! 

•	 Aseta kytkimen painelevyn kolme kiinnitysruuvia 
paikoilleen ja kiristä niitä kevyesti

•	 Kierrä paineosan karaa vastapäivään lautasjousen 
vapauttamiseksi

5.1 Asennusesimerkki – karan pidike 3-reikäisellä jaotuksella
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5.2 Asennusesimerkki – karan pidike 4-reikäisellä jaotuksella

•	 Kun lautasjousi on täysin vapautunut, irrota pyälletyt 
mutterit ja paineosa

•	 Kierrä pultit irti
•	 Aseta kytkimen painelevyn loput kiinnitysruuvit 

paikoilleen 
•	 Kiristä ruuvit ajoneuvon valmistajan ohjeiden 

mukaisella kiristysmomentilla 
•	 Vapauta keskitystuurna löysäämällä sen päässä 

olevaa pyällettyä mutteria ja poista se

SAC-kytkimen irrottaminen erikoistyökalun avulla tehdään 
päinvastaisessa järjestyksessä (ks. myös luku 6). 

SAC-kytkimen asennus suoritetaan seuraavien 
vaiheiden mukaan:

•	 Kokoa keskitystuurna tarkoitusta vastaavalla tavalla – 
ks. luku 4.1

•	 Työnnä keskitystuurna kytkinlamellin navan profiilin yli
•	 Esijännitä keskitystuurna sen päässä olevalla 

pyälletyllä mutterilla 
•	 Työnnä tuurna ja kytkinlamelli ohjainlaakeriin tai 

kampiakselin aukkoon
•	 Kiristä keskitystuurnaa, kunnes keskitys on 

täydellinen

5.1 Asennusesimerkki – karan pidike 3-reikäisellä jaotuksella

5 SAC-kytkimen asennus
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•	 Aseta painelevy vauhtipyörään ottaen huomioon 
keskitystapit ja reiät

•	 Kierrä neljä 90 asteen välein olevaa tukitappia 
kytkimen painelevyn ruuvireikien kautta vauhtipyörän 
kierteisiin

•	 Aseta paineosa ja karan pidike keskitystuurnaan ja 
pulteille

•	 Kierrä pyällettyjä muttereita tukitappeihin, kunnes 
ne ovat sormin tuntuvasti perillä, kuten kuvassa on 
esitetty

•	 Kierrä paineosan karaa myötäpäivään; tämän 
seurauksena painuu kytkimen painelevy vauhtipyörää 
vasten

Huom.: 
Kierrä vain sen verran, että painelevyn runko osuu 
vauhtipyörään. Tarkista ruuvireiän kautta! 
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•	 Aseta kytkimen painelevyn neljä kiinnitysruuvia 
paikoilleen ja kiristä niitä kevyesti

•	 Kierrä paineosan karaa vastapäivään lautasjousen 
vapauttamiseksi

•	 Kun lautasjousi on täysin vapautunut, irrota pyälletyt 
mutterit ja paineosa

•	 Kierrä pultit irti

•	 Aseta kytkimen painelevyn neljä jäljellä olevaa 
kiinnitysruuvia paikoilleen

•	 Kiristä ruuvit ajoneuvon valmistajan ohjeiden 
mukaisella kiristysmomentilla 

•	 Vapauta keskitystuurna löysäämällä sen päässä 
olevaa pyällettyä mutteria ja poista se

SAC-kytkimen irrottaminen erikoistyökalun avulla tehdään 
päinvastaisessa järjestyksessä (ks. myös luku 6). 

5.2 Asennusesimerkki – karan pidike 4-reikäisellä jaotuksella

5 SAC-kytkimen asennus
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Joihinkin BMW malleihin tarkoitetut kytkimen painelevyt 
toimitetaan varmistusosalla varustettuna. Varmistusosa 
kuitenkin estää tavanomaisen keskitystuurnan käytön, 
joten on käytettävä erityistä keskitystuurnaa tai 
keskitysholkkia.

Huom.: 
Tapaturmavaara! Lukitusosaa ei saa koskaan poistaa 
ruuvaamatta kytkimen painelevyä, kytkinlamellia ja 
vauhtipyörää yhteen! 

SAC-kytkimen asennus suoritetaan seuraavien 
vaiheiden mukaan:

•	 Valitse kytkinlevyn navan läpimittaa ja ohjainlaakeria 
vastaava keskitystuurna

•	 Johda keskitystuurna (ilman ruuvia) kytkinlevyn 
navan profiilin kautta ja aseta se ohjainlaakeriin; 
keskitystuurna sopii nyt navan profiiliin

5.3 Asennusohje BMW: tä varten 

5.3.1 Ajoneuvoille, joissa ohjainlaakerin kiinnitys on kampiakselissa 
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•	 Aseta painelevy vauhtipyörään ottaen huomioon 
keskitystapit ja reiät

•	 Aseta kaikki kytkimen painelevyn kiinnitysruuvit 
paikoilleen; kiristä ruuvit ajoneuvon valmistajan 
ohjeiden mukaisella kiristysmomentilla 

•	 Kierrä lukitusväline irti sopivalla työkalulla. 
•	 Poista lukitusväline, sitä ei enää tarvita

•	 Vedä keskitystuurna ulos sopivalla ruuvilla

Näiden SAC-kytkimien irrottaminen tehdään 
erikoistyökalun avulla (ks. luku 6). 

5.3.1 Ajoneuvoille, joissa ohjainlaakerin kiinnitys on kampiakselissa 

5 SAC-kytkimen asennus
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SAC-kytkimen asennus suoritetaan seuraavien 
vaiheiden mukaan:

•	 Kierrä ruuvi keskitysholkkiin
•	 Aseta keskitysholkki vauhtipyörälle
•	 Aseta kytkinlevy keskitysholkkiin

Huomio:
Aseta keskitystuurna ehdottomasti niin, että 
kierrereikä on vaihteiston puolella. Muuten sitä ei 
ole mahdollista poistaa ruuvin avulla SAC-kytkimen 
asennuksen jälkeen!

•	 Poista ruuvi

5.3.2 Ajoneuvoille, joissa ohjainlaakerin kiinnitys on vaihteiston tuloakselissa 
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•	 Aseta painelevy vauhtipyörään ottaen huomioon 
keskitystapit ja reiät

•	 Aseta kaikki kytkimen painelevyn kiinnitysruuvit 
paikoilleen; kiristä ruuvit ajoneuvon valmistajan 
ohjeiden mukaisella kiristysmomentilla 

•	 Kierrä lukitusväline irti sopivalla työkalulla. 
•	 Poista lukitusväline, sitä ei enää tarvita

•	 Vedä keskitysholkki ulos ruuvin avulla 

Näiden SAC-kytkimien irrottaminen tehdään 
erikoistyökalun avulla (ks. luku 6). 

5 SAC-kytkimen asennus

5.3.2 Ajoneuvoille, joissa ohjainlaakerin kiinnitys on vaihteiston tuloakselissa 
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Edellä esitettyihin automerkkeihin tarkoitetut 
kytkimen painelevyt voidaan toimittaa varmistusosalla 
varustettuna. Kytkinlevyn keskitys suoritetaan 
yleiskäyttöisen keskitystuurnan avulla.

Huom.: 
Tapaturmavaara! Lukitusosaa ei saa koskaan poistaa 
ruuvaamatta kytkimen painelevyä, kytkinlamellia ja 
vauhtipyörää yhteen! 

SAC-kytkimen asennus suoritetaan seuraavien 
vaiheiden mukaan:

•	 Kokoa keskitystuurna tarkoitusta vastaavalla tavalla – 
ks. luku 4.1

•	 Työnnä keskitystuurna kytkinlamellin navan profiilin yli
•	 Esijännitä keskitystuurna sen päässä olevalla 

pyälletyllä mutterilla 
•	 Työnnä tuurna ja kytkinlamelli ohjainlaakeriin tai 

kampiakselin aukkoon
•	 Kiristä keskitystuurnaa, kunnes keskitys on 

täydellinen

•	 Aseta painelevy vauhtipyörään ottaen huomioon 
keskitystapit ja reiät

•	 Aseta kytkimen painelevyn kaikki kiinnitysruuvit 
paikoilleen; 

•	 Kiristä ruuvit ajoneuvon valmistajan ohjeiden 
mukaisella kiristysmomentilla 

5.4 Asennusohje Audi, Seat, Škoda ja VW -autoja varten 
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•	 Kierrä varmistusosa pois päätyaukoilla varustetulla 
avaimella

•	 Poista lukitusväline, sitä ei enää tarvita

•	 Vapauta keskitystuurna löysäämällä sen päässä 
olevaa pyällettyä mutteria ja poista se

Näiden SAC-kytkimien irrottaminen tehdään 
erikoistyökalun avulla (ks. luku 6). 

5.4 Asennusohje Audi, Seat, Škoda ja VW -autoja varten 

5 SAC-kytkimen asennus
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Jos korjauksen yhteydessä on SAC irrotettava, mutta 
sitä tullaan edelleen käyttämään, on irrotus tehtävä 
erikoistyökalun avulla. Sillä vain oikein tehdyllä 
irrotuksella voidaan varmistaa virheetön toiminta myös 
uudelleen asennuksen jälkeen.

SAC-kytkimen irrotus tehdään seuraavien vaiheiden 
mukaan käyttäen karan kannatinta 3-reikäisellä 
jaotuksella:

Huomio:
Yleiskäyttöisen keskitystuurnan käyttö ei ole 
välttämätöntä. Se kuitenkin estää kytkinlevyn 
putoamisen poistettaessa painelevy.

•	 Poista kytkimen painelevyn kolme kiinnitysruuvia
•	 Kierrä paikoilleen kolme pulttia
•	 Kokoa keskitystuurna tarkoitusta vastaavalla tavalla – 

ks. luku 4.1
•	 Johda keskitystuurna kytkinlevyn navan profiilin 

kautta ja aseta se ohjainlaakeriin tai kampiakselin 
aukkoon

•	 Esijännitä keskitystuurna sen päässä olevalla 
pyälletyllä mutterilla 

•	 Aseta paineosa ja karan pidike keskitystuurnaan ja 
pulteille

•	 Kierrä pyällettyjä muttereita tukitappeihin, kunnes 
tukitapit ovat perillä; tarkasta sormien avulla, kuten 
kuvassa on esitetty

6 SAC-kytkimen irrottaminen 

6 SAC-kytkimen irrottaminen 
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6 SAC-kytkimen irrottaminen 

•	 Kierrä paineosan karaa myötäpäivään ja kiristä 
lautasjousta, kunnes painelevy selvästi nousee 
kytkinlevystä

•	 Tarkasta kiertämällä kevyesti keskitystuurnaa ja 
kytkinlevyä; niin asetusrenkaan asento säilyy;  
SAC-kytkimen kulumisen tila säilyy takaisin 
asennusta varten

•	 Irrota loput kolme kytkimen painelevyn kiinnitysruuvia 
•	 Kierrä paineosan karaa vastapäivään lautasjousen 

vapauttamiseksi

•	 Kun lautasjousi on täysin vapautunut, irrota pyälletyt 
mutterit ja paineosa

•	 Kierrä pultit irti ja nosta kytkimen painelevy

•	 Irrota keskitystuurna ja kytkinlamelli
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7 Schaeffler luettelomedioita koskevat ohjeet 

7 Schaeffler luettelomedioita koskevat ohjeet 

Henkilöautojen ja kevyiden pakettiautojen kytkimiä 
koskevissa Schaeffler luettelomedioissa on sarakkeessa 
‚RepSet‘ tiedot myös siitä, onko kyseessä itsesäätyvä 
kytkin (SAC) .

Edempänä sarakkeesta "Erikoistyökalujen sivu/osalista" 
löydät SAC  erikoistyökaluja koskevan viitteen ja 
asennukseen tarvittavan erikoistyökalun tilausnumeron. 

1 2
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Huomautuksia
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Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy

puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com


