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Съответните резервни части ще намери-
те в нашия онлайн каталог на адрес
www.Schaeffler-Aftermarket.com или 
в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Спазвайте указанията на 
производителя на превозното 
средство!

Снимка 1:    530 0495 10 – INA KIT за ангренажен ремък, включително и фиксиращите 
болтове

Инструкции за монтаж на KIT за ангренажен ремък 
530 0140 10 и 530 0495 10
Производител: Ford, Mazda, Volvo 

Модел:   
 Ford: Courier, C-Max, Fiesta IV,  
   Fiesta V, Fiesta VI, Focus, 

Focus II, Fusion,  
Mondeo IV, Puma 

 Mazda: 2, 121 III 
 Volvo: C30, S40 II, V50 

Двигатели: 1.25, 1.25 16V,   
  1.4, 1.4 16V,  
  1.6, 1.6 Ti, 1.6 16V 

Артикулни номер:
  530 0140 10 (KIT)
  530 0495 10 (KIT) 

При смяната на ангренажен ремък на 
изброените в списък по-горе превозни 
средства трябва да се гарантира, че 
едновременно със смяната на ремъка се 
заменя и фиксиращият болт на ремъчната 
шайба на коляновия вал.
Той е разтеглящ се болт, който може да се 
използва само еднократно.

Schaeffler Automotive Aftermarket пред-
лага подходящи КОМПЛЕКТИ за ангрена-
жен ремък, които заедно с  ангренажния 
ремък, с обтяжна ролка и стикер „Timing 
belt replacement“ („Смяна на ангренажен 
ремък“) съдържат също и приложимите 
фиксиращи болтове.

Съдържание на КОМПЛЕКТА за 
ангренажен ремък 530 0140 10:
•	 1 x oбтяжма ролка 531 0586 10
•	 1 x ангренажен ремък 536 0196 10
•	 1 x болт за CKS*/M12 x 29
•	 1 x болт за CKS*/M12 x 44.5
•	 2 x болт за CKS*/M10 x 35
•	 2 x болта за обтяжна ролка/M8 x 34
•	 1 x  стикер „Timing Belt replacement“ 

(„Смeнен ангренажен ремък“)

Съдържание на КОМПЛЕКТА за 
ангренажен ремък 530 0495 10:
•	 1 x oбтяжма ролка 531 0813 10
•	 1 x ангренажен ремък 536 0196 10
•	 1 x болт за CKS*/M12 x 29
•	 1 x болт за CKS*/M12 x 44.5
•	 2 x болт за CKS*/M10 x 35
•	 1 x болт за обтяжна ролка/M8 x 46
•	 1 x  стикер „Timing Belt replacement“ 

(„Смeнен ангренажен ремък“)

Забележка: 
В повечето случаи характеристиките 
на разтягащите се болтове означават, 
че те могат да се използват само едно-
кратно. Опитът показва, че при много-
кратното им затягане те се скъсват.

*
CKS = колянов вал
CMS = разпределителен вал


