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Výmena sady rozvodového remeňa s vodnou pumpou
Tento bulletin ukazuje sady rozvodového řemeňa VKMC 01259-1 a VKMC 01259-2 spolu so sadou náradia 
VKN 1000. 

Aplikácie pre sadu VKMC 01259

“Mechanik je tak dobrý, ako je jeho náradie” - pravdivé tvrdenie pre automobilový priemysel. Rozvodové 
systémy na dnešných motoroch vyžadujú použitie špeciálneho servisného náradia, ktoré pomáhá zabezpečiť, že 
po oprave bude výkon motora, jeho spotreba a životnost odpovedajúca. Aj s použitím správného náradia sú 
následujúce faktory kriticky dôležité:

•  Správna a kompletná sada pre opravu, vrátane vodnej pumpy (pokiaľ je 
poháňaná rozvodovým řemeňom), hydraulického tlmiča (ak je 
súčasťou), vrátane všetkých matíc, svorníkov, skrutiek a ďalších súčastí 
vyžadujúcich výmenu.

•  Viacdrážkový remeň a/alebo kompletná sada viacdrážkového remeňa. 
Pri výmenách rozvodového remeňa by mal mechanik vždy vymeniť aj 
viacdrážkový remeň. Toto vychádza z doporučenia niektorých výrobcov 
motorov, ktorí uvádzajú rovnaký servisný interval pre rozvodový remeň 
aj viacdrážkový remeň.

•  Tlmiaca remenica vibrácií: vždy overte jej stav a v prípade 
pochybností ju vymeňte.

•  Prepnutý, alebo naopak nedopnutý remeň? Vždy skontrolujte 
nastavenie systému a postupujte podľa servisného manuálu 
výrobcu vozidla.

•  V smere, alebo proti smeru hodinových ručičiek? Pozrite se na 
smerové šípky na doskách kladiek (u niektorých typov). Otáčanie v 
nesprávnom smere môže spôsobit zlé vyrovnanie remeňa, jeho 
následné prehriatie a  poruchu, ktorá poškodí celý motor.

*01259-2 = 125 kW motory. Prosím overte si správnu sadu v katalógu SKF.

 Poznámka: niektorý výrobci motorov doporučujú výmenu tlmiacej remenice vibrácií v 
rovnakom intervale ako u systémov rozvodového a viacdrážkového remeňa.

Výrobca Model Motor
Audi A3, A3 Quattro, A3 Sportback 2.0 TDI – 16V
VW Golf V, Golf plus, Jetta III, Passat, Touran 2.0 TDI – 16V
Seat Altea, Altea XL, 4x4Leon, Toledo III 2.0 TDI – 16V
Skoda Octavia, Octavia RS, Superb 2.0 TDI – 16V

VKN 1000

VKMC 01259-1



Pripravte motor podľa doporučenia výrobcu motora.

1.  Podoprite motor podľa zásad bezpečnosti práce. Dajte pozor, aby 
ste pri uvoľňovaní uchytenia motoru nepovolili aj skrutku vodiacej 
kladky.

Poznámka: zložte vrchný kryt rozvodov, aby ste mali istotu, že sa 
skrutka vodiacej kladky nebude pri uvoľňování motora otáčať.

2.  Natočte kľukový hriadeľ tak, aby bol 1. valec v hornej úvrati a uistite sa, že sú dierky na každej vačkovej remenici 
v polohe “12 hodín”. POZOR: tento motor môže mať dve rôzne nastavenia kľukového hriadeľa. Zaistite kľukový 
hriadeľ pomocou náradia VKN 1000-3 (A), alebo VKN 1000-4 (B).

3. Použijte zaisťovací prípravok pre vačkový hriadel a povoľte 3 skrutky na každej vačkovej remenici.

Poloha “12 hodín”

A B

4.  Zaistete vačkové remenice pomocou prípravku VKN 1000-1. Povoľte skrutku napínacej kladky nástrojom 
VKN 1000-5 (dvojpinový kľúč). Otáčajte napinákom proti smeru hodinových ručičiek, až kým nepôjde do 
strediaceho otvoru zasunúť zaisťovací kolík (VKN 1000-7).
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 Poznámka: Nepovolujte uchytenie motora na pravej strane 
pred uvoľnením rozvodového remeňa, lebo by ste mohli 
poškodit motor.



 Pri výmenách dielov 
chladiaceho systému sa vždy 
uistite, že sú motor a chladič 

riadne vypláchnuté čistou vodou.

Každá nečistota, ako napríklad kovové 
čiastočky, usadeniny apod. môžu zničiť 
tesnenie novej vodnej pumpy!

Montážny postup pro VKMC 01259-1 a VKMC 01259-2

VKPC 81627 VKPC 81218

5.  Otočte napínacou kladkou naplno v smere hodinových 
ručičiek, aby ste znížili tlak na rozvodový systém a zľahka 
dotiahnite skrutku kladky. Uvoľnite uloženie motora na pravej 
strane, potom zložte rozvodový remeň, napínaciu a vodiacu 
kladku. Vypustite chladiaci systém a prepláchnite ho čistou 
vodou. Demontujte vodnú pumpu. Očistite dotykové plochy 
pumpy od zbytkov starého tesnenia a uistite sa, že sú všetky 
závitové diery čisté, pretože by to mohlo mať negatívny 
dopad na konečné uťahovacie momenty pri montáži vodnej 
pumpy.

Dávajte pozor, aby ste blok motora nepoškodili ostrými nástrojmi, 
pretože vodná pumpa by na bloku nemusela dobre těsnit.

1.  Uistite sa, že sú dotykové plochy 
vodnej pumpy riadne očistené, 
správnu polohu tesniaceho 
o-krúžku a namontujte novú 
pumpu VKPC 81627 zo sady 
VKMC 01259-1, alebo VKPC 
81218 zo sady VKMC 01259-2. 
Uťahovacie momenty skrutiek vodnej pumpy sú 15 Nm.

2.  S pomocou správného nástroja pre 
svorníky povoľte a vyberte svorník 
napínacej kladky VKM 11255 a 
vodiacej kladky VKM 21147. 
Uťahovací moment oboch svorníkov 
je 15 Nm.

3.  Namontujte novú vodiacu kladku VKM 21259 s 
NOVOU skrutkou. Uťahovací moment je 90 Nm 
+ 90°.

Pozor: ak kladku VKM 21259 
neutiahnete presným uťahovacím 
momentom, môže dôjsť k nadmerným 
vibráciám a závažnému poškodeniu 
motora.
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4.  Namontujte novú napínaciu 
kladku VKM 11255. Uistite sa, že 
je pacička napináku správne 
usadená v drážke motora. Zľahka 
dotiahnite skrutku kladky (pokiaľ 
nie je vybavená kolíkom). Povoľte 
skrutku napínáku a s pomocou 
VKN 1000-5 (dvojpinový kľúč), otočte napinákom proti smeru hodinových 
ručičiek až kým do strediaceho otovoru nepôjde zasunúť zaisťovací kolík 
(VKN 1000-7). 

5.  Overte nastavenie rozvodov. Otočte 
vačkovými remenicami naplno v smere 
hodinových ručičiek. Nasaďte nový 
rozvodový remeň v tomto poradí: kľukový 
hriadeľ (1), vodiaca kladka (2), napínacia 
kladka (3), vačkové hriadele (4), vodiaca 
kladka (5) a vodná pumpa (6).

6.  Povolte skrutku napínacej kladky a vyberte jej zaisťovací kolík. 
S pomocou VKN 1000-5 otáčajte napinákom v smeru 
hodinových ručičiek, až kým sa ukazovateľ nevyrovná s drážkou 
na zadnej doske.

Pridržujte nastavovaciu dosku napináku pomocou VKN 1000-5 
a utiahnite skrutku kladky na 20 Nm + 45°.
POZOR: ukazovateľ sa môže pohybovať v smeru hodinových ručičiek až o 5 mm. Toto znovu nenastavujte.

7.  Pridržte si remenice vačkového hriadeľa pomocou 
zaisťovacieho prípravku a utiahnite 6 skrutiek (3 na každej 
remenici) na 25 Nm. (Nespoliehajte sa, že kolíky pri 
uťahovaní udržia vačkové hriadele. Pravdepodobne by došlo 
k poškodeniu prípravku aj motora). Znovu skontrolujte 
nastavenie motora.

8.  Vyberte všetky zaisťovacie prípravky a otočte 2x motorom v smeru hodinových ručičiek, až kým nedosiahnete 
hornú úvrať na 1. valci. Znovu nasaďte všetky zaisťovacie prípravky a skontrolujte nastavenie napínacej kladky. 
Ak zaisťovacie kolíky nejde vložiť späť, alebo je napínacia kladka zle nastavená, opakujte celý postup od bodu 4; 
znovu zaistite motor na pravej strane. Namontujte späť všetky diely motora v opačnom poradí než pri 
demontáži. Utiahnite kľukovú remenicu na 10 Nm + 90°(použite nové skrutky). Naplňte chladiaci systém 
NOVOU zmesou podľa doporučenia výrobcu vozidla.
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