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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:    Механизъм за свободен ход на генератор с гъвкава куплираща втулка 
и цилиндрично зъбно колело

Бележка за смяна на ремонтен комплект с механизъм за 
свободен ход на генератор и гъвкава куплираща втулка
Автомобилен производител:
    Volkswagen 

Модел:   Multivan T5, Phaeton, 
Touareg, Transporter T5 

Двигатели:  2.5 TDI, 5.0 TDI 

Кодове на двигателите:
     AJS, AXE, AXD, AYH, BAC, 

BLE, BLJ, BLK, BNZ, BPC, 
BPE, BWF, CBWA 

OE номера: (1)  070 903 201 E 
(механизъм за 
свободен ход на 
генератор)

    (2)  070 903 327 C/D 
(гъвкава куплираща 
втулка) 

Артикулен номер (CТАРИЯ):
    (1)  535 0118 10  

(механизъм за 
свободен ход на 
генератор)

    (2)  536 0310 10  
(гъвкава куплираща 
втулка) 

    (3)  530 0493 10 (ремонтен 
комплект)

Артикулен номер (НОВ):
    (1)  535 0118 10  

(механизъм за 
свободен ход на 
генератор)

    (2)  535 0185 10*  
(гъвкава куплираща 
втулка) 

    (3)  535 0186 10  
(ремонтен комплект)

Schaeffler Automotive Aftermarket въведе 
смяна на номера на част за споменатите 
по-горе части. Самите резервни части не 
са модифицирани.

Фигура 1 е илюстрация на начина, по 
който са подредени отделните компоненти 
на цилиндричното зъбно колело за 
подробно описаните по-горе двигатели на 
Volkswagen.

При това задвижване механизмът за 
свободен ход на генератор 535 0118 10 
(1) и куплиращата втулка 535 0185 10* 
(2) се използват както за генератора (ALT), 
така и за компресора на климатика (AC).

Като цялостно ремонтно решение 
Schaeffler Automotive Aftermarket предлага 
също и ремонтен комплект 535 0186 10 
(3); комплектът включва механизъм за 
свободен ход на генератор и куплираща 
втулка.

*) не се предлагат отделно

Легенда към фигура 1: 
(1)  Механизъм за свободен ход на 

генератор 535 0118 10
(2)  Втулка за гъвкаво куплиране  

535 0185 10*
(3)  Ремонтен комплект 535 0186 10
(CA)  Зъбно колело на 

разпределителния вал
(WP)  Зъбно колело на водната помпа
(CS)  Зъбно колело за тайминг на 

коляновия вал
(OP)  Зъбно колело на маслената помпа
(ALT)  свързване на генератора
(AC)  свързване на компресора на 

климатика


