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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:    534 0243 10 – Носач с обтегач в схемата на задвижването на 
спомагателните възли на двигателя 

Задвижване на спомагателните възли на двигателя на Mercedes-
Benz: Инструкции за монтаж на обтегач 534 0243 10 и 534 0244 10 

Автомобилен производител:  
Mercedes-Benz

Модел:  A-Class (W168) 
    B-Class (W245) 
    Vaneo (414) 

Двигатели: 1.4 (166.940)
    1.5 (266.920)
    1.6 (166.960, 166.961)
    1.7 (266.940)
    1.9 (166.990, 166.991)
    2.0 (266.960, 266.980)
    2.1 (166.995)
    1.7D (668.940, 668.941, 

668.942, 668.914) 

OE номера: (1) A 166 200 09 70 
    (2) A 668 200 21 70 

Позиция #: (1) 534 0243 10
    (2) 534 0244 10

При изброените посписъчно превозни 
средства, на които е монтиран обтегач 
534 0243 10 или 534 0244 10, може да се 
получи нарастване на нивата на шума или 
увеличение на износването на ремъка. 
Тези симптоми могат да възникнат също 
и след смяната на обтегача и на ремъка.

Допълнителна информация:
1)  Проверете дали механизмът за 

свободен ход на генератора функ-
ционира правилно и го сменете, 
ако е необходимо.

2)  Сменяйте само комплектован обте-
гач. Включеният обтегач на ремъка 
не може да се сменя индивидуално.

Легенда към снимка 1: 
(1)  Обтегач с обтягащо рамо (T) и от-

клоняващи ремъчни ролки (G1/G2)
(AC)  Компресор на климатика
(GEN)  генератор 
(CS)  Pазпределителен вал 
(WP)  Bодна помпа 

Забележка:   
Трябва да се съблюдават последо-
вателността на монтаж и въртящите 
моменти на завиване на болтовете 
на обтегача. Към продуктите е прило-
жена и листовка с инструкции.

Schaeffler Automotive Aftermarket 
препоръчва внимателно да се прове-
рява центроването на индивидуални-
те ремъчни ролки на възела, и по-спе-
циално - центроването на генератора 
и на водната помпа.
Ако се установи някакво разцентро-
ване, то трябва задължително да се 
коригира.


