K035040/K045040 voor Renault/Jeep 2.1D, TD
GATES REFERENTIE:
MERK:
MODEL:

# 008

MOTOR:
MOTORCODE:

28 december
2005

K035040 / K045040
JEEP / RENAULT
Cherokee, Comanche / 18, 20, 21, 25, 30,
Espace, Fuego, Master, Trafic
2.1 D / TD
52710, 852702, 852750, B210, J8S02, J8S240,
J8S330, J8S610, J8S612, J8S620, J8S622,
J8S704, J8S706, J8S708, J8S710, J8S711,
J8S712, J8S714, J8S736, J8S740, J8S742,
J8S750, J8S758, J8S772, J8S776, J8S782,
J8S784, J8S786, J8S788

Onze kits K015040/K025040 zijn niet langer beschikbaar en zijn
vervangen door de K035040/K045040. (zie Field Bulletin N° 73 van April
2005)
Hiermee volgen we wat op OES niveau is gebeurd: de oude spanrol
(OE ref. 7700722452 - Fig. 1) is niet langer beschikbaar en is vervangen
door een nieuwe (OE ref. 7700871169 - Fig. 2).

Fig. 1
OE ref. 7700722452

Fig. 2
OE ref.7700871169

Fig. 3

De nieuwe spanrol bestaat uit 2 delen (Fig. 3) die op elkaar geplaatst
moeten worden, zoals op Fig. 2 te zien is.
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Het nieuwe systeem is beter dan het oude, dat veerbelast was. Maar al te
vaak kwam het voor dat de veer vast kwam te zitten en daardoor niet hard
genoeg tegen de bus drukte, welke de basisplaat van de spanrol
activeerde.
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Omdat er visueel een groot verschil is tussen de oude en de nieuwe
spanrol, weten installateurs vaak niet hoe het nieuwe onderdeel
gemonteerd moet worden.
Een correcte installatie is mogelijk wanneer onderstaande procedure
wordt opgevolgd:
* verwijder de oude spanrol
* verwijder de oude bus en veer, deze zijn niet meer nodig
* installeer de nieuwe spanrol, gebruik makend van de oude bouten
* druk de nieuwe spanrol tegen de nieuwe riem totdat deze correct
gespannen is, (b.v. gebruik makend van een circlips-tang /
seegerringtang indien origineel gereedschap niet beschikbaar is)
* blokkeer de spanrolbouten
* roteer de motor 2 omwentelingen
* controleer de spanning met de STT-1
* indien niet OK, span bij, roteer de motor 2 omwentelingen en
controleer opnieuw.

Applicaties voor beide kits zijn hetzelfde (zie aangehechtte file), er is
alleen een verschil in samenstelling:
•

K035040: riem 7700663544, spanrol 7700871169
Komt overeen met OES kit 7701468162

•

K045040: riem 7700663544, spanrol 7700871169, meelooprol
7700721690
Voor een complete system vervanging
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