CONTI SYNCHROBELT® KIT
Triger kayışı KIT’i CT1000K1
Agirlik [kg]: 1,003

CONTI SYNCHROBELT® KIT - Gergi, saptırma veya kılavuz makaralı
triger kayışı kiti
Kayışla birlikte ek olarak başka komponentleri içeren paketleri kit olarak adlandırıyoruz.
Tahrik sistemi sadece tek bir kayıştan ibaret değildir. Kayışı yönlendiren, gerdiren ve gücün
doğru şekilde aktarılmasını sağlayan yardımcılar gereklidir. Bunu, gerdirme ve saptırma
makaraları üstlenir. Su pompası, hidrolik direksiyon veya krank mili de kayış düzeninin bir
parçası olabilir. Tüm bu elemanlar birlikte çalışarak mükemmel bir tahrik sistemini
oluştururlar.
Komponentler motor içinde aşırı zor koşullar altında çalışırlar: Kayışlar üzerinde yüksek
devir, titreşim ve yüksek sıcaklık dalgalanmaları etkili olur. Bu durum, kilometre performansı
arttıkça fonksiyon üzerinde etkisini gösterir. Yardımcı elemanlar artık kusursuz değilse,
kayışa da zarar verilir. En kötü durumda, motor çalışırken kayış kopar ve motorunuzun
tamamen arızalanması ile karşı karşıya kalırsınız.
Eğer kayışın değiştirilme zamanı geldiyse, tahrik sisteminin diğer parçalarını da
değiştirmelisiniz. Böylece, yeni kayış takıldıktan sonra kayışın eski komponentlerden dolayı
zarar görmesini önlemiş olursunuz.

Yapısı ve çalışma şekli
Triger kayışı

Triger kayisi
a) Sentetik kauçuk kayis sirt kismi
b) S/Z bükümlü cam ip gerilme üyeleri
c) Polikloropren disler
d) Polyamit doku
Bir triger kayışı, gerilme üyesinde cam ip (glass cord) ve sırt kısmında ise kısmen polyamit
doku ile takviyelendirilmiş olan sentetik kauçuktan oluşur. Isıya dayanıklı bir ara katman,
malzemelerin iyi bir şekilde ortaklaşa çalışmasını sağlar. Dişler de aşınmaya karşı
korunmaları için polyamit takviyelidir. Triger kayışı herhangi bir yağlamaya ihtiyaç
duymadığı için, kayışın çalıştığı yerin hermetik olarak kapatılması şart değildir. Burada,
dışarıdan gelebilecek kire ve yabancı cisimlere karşı koruma olarak basit bir plastik kapak
yeterlidir.
Triger kayışı, motor içindeki hassas yanma işlemini kontrol eder: Kayış, egzantrik milini
çalıştırır, egzantrik mili de valfları kumanda eder. Kayışın fonksiyonu özellikle önemlidir,
çünkü eğer kayış koparsa veya sadece bir kaç diş atlarsa, motor içinde valflar ve pistonlar tüm
kuvvetleriyle birbirlerne çarparlar. Bu da motorda ciddi hasar anlamına gelir!
Triger kayışı çok kez; örneğin enjeksiyon pompasının, su pompasının veya balans milinin
çalıştırılması gibi ek görevleri de üstlenir.
Makaralar
Gergi ve saptırma makaraları, içine tek veya çift sıralı bilyalı rulman yerleştirilmiş olan
çelik veya plastik kasnaktan oluşur. Makaraların hareket yüzeyi düz veya profilli olabilir.
Makara monte edildikten sonra üzerine bir plastik koruyucu kapak geçirilir. Saptırma
makarası yatağının korunması için özel olarak şekillendirilmiş çelik koruyucu kapaklar da
kullanılabilir. Kapaklar saptırma makarasına cıvatalanır.
Gergi makaraları, kayış gergisinin uyguladığı kuvveti kayışa aktarır ve kayış gerginliğinin
sabit kalmasını sağlarlar. Saptırma makaraları, kayış düzeninin mevcut yardımcı ünitelere
uygun şekilde değiştirilmesi için veya fazla uzun kayışlarda olası kayış titreşimlerini kontrol
altına almak için sakinleştirici makara olarak kullanılır.

Etkileyici avantajlar
•
•
•
•
•

Orijinal ekipman kalitesi
Motor ve araç sahibi için daha fazla güvence
Münferit komponentler sipariş edilemez
Birbirine tam olarak uyan komponentler
Tüm komponentler için tek yetkili muhatap

Depolama
Tahrik kayışları, eğer doğru koşullarda muhafaza edilirlerse uzun süre depolandıktan sonra da
güvenilir şekilde çalışırlar ! Genel olarak şuna dikkat edilmelidir: Kayışları karanlık, serin (15
ile 25 °C arasında), kuru ve hava cereyanı olmayan bir yerde muhafaza edin. Bu durumda beş
yıllık depolama süresine kadar güvenilir şekilde çalışmaları garantilidir. Kolay alevlenen,
agresif maddeler, yağlama maddeleri ve asitler de kayışların yakınında bulundurulmamalıdır!
Triger kayışlarında önemli: Triger kayışlarını kullanılıncaya kadar orijinal ambalajı içinde
tutun. Ambalajları, triger kayışları hasar görmeyecek şekilde depolayın. Kayışları kıvırmayın
(bükmeyin), aksi takdirde cam ip (glas cord) gerilme üyesine hasar verilebilir.
Teknik Bilgiler / Parça Listesi
•
•
•

1 x CONTI SYNCHROBELT® Triger kayisi CT1000
1 x Germe makarasi, Triger kayisi V57303
1 x Saptirma /Kilavuz makarasi, Triger kayisi V58400

Profil
HTDA
Dis sayisi
153
Dis ekartmani (t) [mm] 9,525
Genislik [mm]
29

V57303

V58400

ContiTech, kayış değişiminin veya motor zamanlama sistemindeki onarımların teknik
bilgisi olmayan kişiler tarafından yapılmamasını önemle belirtir!

Değiştirme aralığı
Bir kayışın kontrol ve değiştirme aralıkları; kayış, motor ve model kombinasyonuna göre
değişir. Dolayısıyla, farklı modellerde çalışan aynı kayış ve motorların değiştirme aralıkları
farklı olabilir.
Şart koşulan değerler örneğin kilometre performansını ve süreleri kapsayabilir. Ancak,
kontrol ve değiştirme aralıklarını her durumda kayış üreticisi değil otomobil üreticisi belirler.
Bazı durumlarda ise, belirtilen aralıklara ilişkin olarak daha sonra da ayarlama yapılır.
ContiTech, burada kontrol ve değiştirme aralıkları hakkında kesin bilgi veremez. Lütfen kendi
aracınızla ilgili güncel kontrol ve değiştirme aralıkları hakkında örneğin Autodata, TecDoc
gibi kaynaklardan veya aracı satın aldığınız yetkili satıcıyı telefonla arayarak bilgi alın.

Sorun ve teşhis – Kayış ve makara arızaları
Triger kayışı kontrol listesi
Değiştirme aralığı
Gerginlik

Gergi sistemi?

Kayış sırt kısmında hasar
Diş profilinin yıpranması

Yırtılmalar/Kopmalar

Kenarlarda yıpranma
Kirlenme
Çalışma sesleri

Sorun ve sebebi
Çalışma sesleri
Gerginlik çok fazla:
Kayış uğultu yapıyor,
ötüyor
Gerginlik çok düşük:
Kayış muhafazaya
vuruyor
Kenarlarda yıpranma
Eksenler paralel değil:
Kayış flanşlı kasnağa
sürtüyor
Tekerleklerde aksiyal
kayma: Triger kayışı
hizalı şekilde çalışamaz
Flanşlı kasnakta hatalı
kısım
Komponentlerin
yataklarında boşluk
Kayışın iç yüzeyindeki

Saptırma makaraları?
Gergi makaraları?
Yabancı cisim?
Diş kasnakları?
Üniteler?
Kasnak hizası?
Yabancı cisim?
Diş kasnakları?
Üniteler?
Kasnak hizası?
Yabancı cisim?
Kasnak hizası?
Flanşlı kasnak?
Motorda veya motor bölümünde sızıntı?
Gerginlik?
Kasnak hizası?
Üniteler?
Saptırma makaraları/Gergi makaraları?

Triger kayışı
Çözüm
Gerginliği doğru şekilde
ayarlayın
Gerginliği doğru şekilde
ayarlayın

Tahriği kontrol edin, aynı
hizada olmayan kasnakları
düzeltin ve gerekirse
değiştirin, kayışı değiştirin
Tahriği kontrol edin, aynı
hizada olmayan kasnakları
düzeltin ve gerekirse
değiştirin, kayışı değiştirin
Saptırma makarasını/Gergi
makarasını değiştirin, kayışı
değiştirin
Saptırma makarasını/Gergi
makarasını değiştirin, kayışı
değiştirin

dokunun yıpranması
Gerginlik yüksektir
Kayış ısınıyor

Kayışı değiştirin, gerginliği
doğru şekilde ayarlayın
Sebebini bulun (örneğin
soğuk şartlardaki
karakteristiğini kontrol
edin), sebebi gidermek için
önlem alın, kayışı değiştirin
Triger kayışı kasnağını
değiştirin, kayışı değiştirin

Yıpranmış triger kayışı
kasnağı
Diş yan yüzeylerinde
yıpranma/ Taban
kısımlarında yırtılma ve
dişler sıyırma
Kayış gerginliği
Kayışı değiştirin, gerginliği
düşük/yüksek
doğru şekilde ayarlayın
Yabancı cisim etkisi
Yabancı cisimleri çıkarın,
muhafazanın doğru şekilde
oturmasına dikkat edin,
kayışı değiştirin
Sıkı oturan triger kayışı Sebebini (örneğin arızalı
kasnağı yada gergi
yatak) araştırın ve giderin,
makarası
kayışı değiştirin
Alt yapıdan dişler ve
doku çözülüyor
Motorda veya motor
Kaçakları giderin, kayışı
bölümünde sızıntı
değiştirin
(örneğin yağ, antifriz
maddesi vs. kaçağı)
Diş tarafında hareket
izleri
Yabancı cisim etkisi
Yabancı cisimleri çıkarın,
muhafazanın doğru şekilde
oturmasına dikkat edin,
kayışı değiştirin
Triger kayışı kasnağı
Triger kayışı kasnağını
üzerinde yabancı
değiştirin, kayışı değiştirin
cisimlerden veya
montajda kullanılan
aletlerden dolayı hatalı
yerler
Triger kayışı montajdan Kayışı değiştirin ve usulüne
önce / montaj sırasında uygun şekilde monte edin
hasar görmüştür
Sırt kısmında çatlaklar
Ortam sıcaklığı fazla
Sebebini araştırın (örneğin
yüksek / düşük
soğutma performansını

Yabancı cisim etkisi

kontrol edin) ve giderin,
kayışı değiştirin
Kayışı değiştirin,
muhafazanın doğru şekilde
oturmasına dikkat edin
Kayışı değiştirin, sırt kısım
makaralarını değiştirin

Sırt kısım makarası
arızalı (zor çalışıyor,
hareket yüzeyinde hasar,
örneğin yabancı
cisimlerden dolayı)
Eskime
Kayışı değiştirin
Triger kayışı yırtılıyor
Kayış sisteminde yabancı Yabancı maddeyi/Yabancı
madde
akışkanı giderin, kayışı
değiştirin
Yabancı cisim etkisi
Kayışı değiştirin,
muhafazanın doğru şekilde
oturmasına dikkat edin
Yanlış ön gerginlik
Kayışı değiştirin, gerginliği
doğru şekilde ayarlayın
Kayışın montajdan önce Kayışı değiştirin ve usulüne
yada montaj sırasında
uygun şekilde monte edin
kıvrılması
Arızalı sistem
komponentleri
Komponentlerin
Saptırma makarasının, gergi
yataklarında boşluk
makarasının ve /veya
kılavuz makarasının
değiştirilmesi
Hasarlı hareket yüzeyi
Saptırma makarasının, gergi
makarasının ve /veya
kılavuz makarasının
değiştirilmesi

Gergi ve saptırma makaraları
Sorun ve sebebi
Çözüm
Değiştirme aralığı Eğer her triger kayışı değişiminde şart koşulmuşsa
veya öneriliyorsa
Aksiyal ve radyal yatak boşluğu sadece kabaca
Yatakta boşluk
tahmin edilebilir

Flanşlı kasnağa
sürtme

Kayış düzeninin hizalanmasındaki hataları giderin

Makaranın sesli
çalışması

Yataklar aşınmıştır veya aşırı ısınmadan dolayı gres
yağı sertleşmiştir

Mavileşme

Kayışın kayması sayesinde veya çok fazla
gerginlikten dolayı aşırı ısınma

CT1000K1 Kullanıldığı Araçlar
Manufacturer

Model

type

Year of
manuf.

kW PS

cc

HYUNDAI

LANTRA I (J-1)

1.8 i.e. 16V

10/90-11/95

93

HYUNDAI

SANTAMO

2.0 16V

05/99-

102 139 1997

HYUNDAI

SANTAMO

2.0 16V 4x4

05/99-

102 139 1997

Engine
code

127 1836 G4CN

HYUNDAI

SONATA II (Y-2)

2.0 i 16V

01/91-10/93

96

HYUNDAI

SONATA III (Y-3)

2.0 i 16V

05/93-06/98

102 139 1997 G4CP-D

130 1997 G4CP-D

HYUNDAI

SONATA III (Y-3)

2.0 i 16V

06/96-06/98

92

MITSUBISHI COLT III (C5_A)

1.8 GTi 16V (C58A) KAT

06/90-05/92

100 136 1836 4G67

125 1997 G4CP-DM

MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A)

2.0 i 16V (D22A, D27A)

04/91-11/95

110 150 1997 4G63

MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A)

2.0 i 16V 4x4 (D22A, D27A)

04/91-11/95

110 150 1997 4G63

MITSUBISHI GALANT IV (E3_A)

2.0 (E39A, E38A, E33A)

04/89-10/92

80

109 1997 4G63

MITSUBISHI GALANT IV (E3_A)

2.0 4x4 (E33A, E38A, E39A)

04/89-10/92

80

109 1997 4G63

MITSUBISHI GALANT IV (E3_A)

2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A)

11/88-10/92

106 144 1997 4G63

MITSUBISHI GALANT IV (E3_A)

2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A)

11/88-10/92

107 146 1997 4G63

MITSUBISHI GALANT IV (E3_A)

2.0 GTI 16V 4x4 (E38A, E39A,
E33A)

07/89-12/92

106 144 1997 4G63

MITSUBISHI

GALANT IV Stufenheck
(E3_A)

2.0 (E39A, E38A, E33A)

11/87-10/92

80

109 1997 4G63

MITSUBISHI

GALANT IV Stufenheck
(E3_A)

2.0 4x4 (E39A, E38A, E33A)

12/88-10/92

80

109 1997 4G63

MITSUBISHI

GALANT IV Stufenheck
(E3_A)

2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A)

11/87-10/92

106 144 1997 4G63

MITSUBISHI

GALANT IV Stufenheck
(E3_A)

2.0 GTI 16V 4x4 (E38A, E39A,
E33A) KAT

09/91-10/92

110 150 1997 4G63

MITSUBISHI

GALANT IV Stufenheck
(E3_A)

2.0 GTi 16V 4x4 (E39A, E38A, E33A) 06/88-10/92

106 144 1997 4G63

MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A)

1.8 GTi 16V (C68A)

11/89-05/92

100 136 1836 4G67

MITSUBISHI SANTAMO

2.0 16V

05/99-

102 139 1997 4G63

MITSUBISHI SANTAMO

2.0 16V 4x4

05/99-

102 139 1997 4G63

