Service-Info

Invetten van koppelingsnaven
Gericht gebruik van smeermiddel
De koppeling brengt met behulp van de koppelingsplaat het koppel over op de transmissie.
Hierbij is de wrijvingswaarde een van de belangrijkste
eigenschappen. De kleinste hoeveelheid vet of olie
op het oppervlak van de koppelingsvoering, het
vliegwiel of de drukplaat heeft al een negatieve
invloed op de krachtoverbrenging.
Een vermindering van de wrijvingswaarde kan door
motor- en/of transmissielekkages
worden veroorzaakt, maar ook door een verkeerd
gebruik van smeermiddelen.
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Tegenwoordig worden voor de koppeling voornamelijk materialen gecombineerd die gedurende hun
gehele
levensduur geen smering nodig hebben. Een
uitzondering hierop vormt de verbinding van de
koppelingsplaatnaaf naar de ingaande as van de
transmissie. Als de
koppeling wordt vervangen, moet hierop
meestal een speciaal vet worden
aangebracht. Hierbij geldt het principe: minder is
meer.
Het smeermiddel wordt in principe gekozen
overeenkomstig de instructies van de autofabrikant.
Als er geen informatie beschikbaar is, kan
voor het invetten van de as-naafverbinding een
temperatuur- en verouderingsbestendig

Fig. 1: Invetten van het naafprofiel

hoogwaardig vet met MoS₂ (bijv. Castrol Olista Longtime 2 of 3) in
geringe hoeveelheid worden gebruikt.
De as-naafverbinding kan het beste als volgt
worden ingevet:
•
•
•

Voorzie de naafvertanding van de koppelingsplaat en de vertanding van de ingaande as van de transmissie gelijkmatig met
steeds een hoeveelheid vet ter grootte van een druppel (Fig. 1)
Geleid de koppelingsplaat in drie verschillende hoekposities op
de ingaande as van de transmissie en beweeg deze hierbij een
paar keer over de volle lengte van de vertandingen.
Verwijder overtollig vet buiten de vertandingen

Let op:
Chemisch vernikkelde naven (herkenbaar aan
het oppervlak met lichte zilverglans) mogen niet
worden ingevet!

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.
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