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Piesele de schimb potrivite pot fi găsite în 
catalogul on-line la adresa  
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www.RepXpert.com.

Respectaţi specificaţiile produ-
cătorului autovehiculului!

Toate referirile prezente au strict valoare 
comparativă.

Instrucţiuni de demontare a cutie de viteze automate 
0AM cu 7 trepte şi dublu ambreiaj uscat.
Producător:  Audi, Seat, Škoda, VW

Modele:
 Audi: A3, A3 Cabriolet
 Seat:  Altea, Ibiza, Leon, Toledo
 Škoda:  Octavia, Superb
 VW:  Golf, Golf Variant, Touran

Model an:  Din 2008

Motorizare:   1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.4 TSI 
EcoFuel, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 
TSI, 1.8 TSFI, 1.9 TDI

DMF Nr. identificare piesă:
  415 0497 09, 415 0500 09,
  415 0503 09, 415 0506 09,
  415 0509 09, 415 0512 09,
  415 0515 09, 415 0531 09 

LuK RepSet®2CT Nr. identificare piesă: 
  602 0001 00
  602 0002 00

Pentru a înlocui volantul cu masă dublă 
(DMF) sau ambreiajul dublu, este necesar 
să demontaţi cutia automată. Demonta-
rea poate cauza scurgeri de ulei din cele 
două sisteme (cutia de viteze/unitatea 
mecatronică).
Unitatea mecatronică nu permite com-
pletarea nivelului de ulei sau verificarea 
acestuia. Nivelul scăzut de ulei duce la 
apariţia unor probleme majore în funcţio-
narea unităţii de control a cutiei de viteze. 
Acestea vor dispărea doar prin înlocuirea 
unităţii mecatronice în ansamblu.

Pentru a preveni scurgerile de ulei în timpul 
procesului de demontare şi înlocuire a cu-
tiei de viteze, fiecare set LuK DMF şi LuK 
RepSet®2CT este prevăzut cu două gar-
nituri de etanşare temporare. Aceste garni-
turi se utilizează în momentul montării cuti-
ei de viteze; acestea înlocuiesc garniturile 
de aerisire de culoare neagră ce se regăsesc 
pe unitatea mecatronică şi pe cutia de viteze 
(vezi Fig. 1). După montare, înlocuiţi ambe-
le garnituri temporare cu cele permanente.

Notă:
Nu utilizaţi şurubelniţe cu impact când 
efectuaţi intervenţii la DMF!
Verificaţi rulmentul cu ace al arborelui 
cotit!

Atenţie:
În cazul demontării cutiei de viteze, 
dispozitivul de aerisire a unităţii meca-
tronice trebuie acoperit pentru a evita 
scurgerile de ulei!

Fig. 1:    Cutie de viteze automată cu capace de aerisire pentru unitatea mecatronică (1) 
şi cutia de viteze (2).

Fig. 2:    Garnituri temporare


