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Esipuhe 
Kaikki tässä korjaamokäsikirjassa olevat 
tiedot ja kuvat perustuvat tämän painotuot
teen valmistumisen aikana voimassa ollei
siin automallien tietoihin. Mallivalikoima, 
tekniset tiedot sekä varustus vaihtelevat 
markkina-alueittain ja niitä voidaan muuttaa 
ennalta ilmoittamatta. 
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Varoitus, Huomaa ja Vihje 
Korjaamokäsikirjassa esiintyvät usein otsikot Varoi
tus, Huomaa ja Vihje. Näitä käytetään lukijan huo
mion kiinnittämiseksi erityisen tärkeisiin tietoihin. li 
Nämä kolme otsikkoa määrittelevät kuinka tärkeää 
tieto on, ja niiden välinen ero ilmenee seuraavasta. 

MVAROITUS 

Varoittaa asentajan ja kuljettajan 
ja

vammautumis- tai hengenvaarasta sekä au
ton vakavasta vaurioitumisesta. 

Huomaa 

Osoittaa auton pienehkön vaurioitumisvaaran sekä 
varoittaa asentajaa epämiellyttävistä ja aikaa vie
vistä erehdyksistä. 

E 
Vihje v. 
Vihjeitä ja ehdotuksia työn suorittamisesta tavalla, 
joka säästää aikaa ja vaivaa. Tiedot eivät ole turval
lisuustekijöiden edellyttämiä. V 

V 

K 
d 

Markkinakoodit 

Koodit osoittavat varustelun eri maissa 

AT Itävalta GB Iso-Britannia 
AU Australia GR Kreikka 
BE Belgia IS Islanti 
CA Kanada IT Italia 
CH Sveitsi JP Japani 
DE Saksa ME Lähti-Itä 
DK Tanska NL Hollanti 
ES Espanja NO Norja 
EU Eurooppa SE Ruotsi 
FE Kauko-Itä US USA 
FI Suomi UC UC US Kalifornia 
FR Ranska 

©Saab Automobile AB 1993 
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Tekniset tiedot 024-1
 

Tekniset tiedot 

Tyyppimerkintä 
Käsivalintaisen vaihteiston tyyppimerkintä jaetaan 
kolmeen merkkiryhmään seuraavan esimerkin mu
kaisesti: FM55 001 A12345 

Merkkiryhmät erotetaan toisistaan välilyönnillä ja ne 
sisältävät erilaisia tietoja vaihteistosta seuraavan 
jaottelun mukaisesti. 

inen ryhmä: Ensimmä 
Vetotapa 

F = Etuveto 

F M 5 5 r - 001 
-

A12345 

ppi 
attivaihteisto 

Iintainen vaihteisto 

Vaihteiston tyy 
A = Automa 
M = Käsiva 

umäärä eteenpäin Vaihteiden luk 

ssuhde suurimmalla vaihteella (koo-Kokonaisvälity 
di)---

Koodi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Välityssuhde 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 

Toinen ryhmä: 
Moottori-/autosovitus 

o = Käsivalintainen vaihteisto ja automaattivaihteisto sovitettu moottoreihin B2041, B2341 ja 
B2048 sekä käsivalintainen vaihteisto sovitettu moottoriin B234E, 8204L ja B3081 

1 = KäsivaIintainen vaihteisto sovitettu moottoreihin B234L ja B234R 
2 = Automaattivaihteisto sovitettu moottoreihin 8234E, B204L ja 8234L 
3 = Automaattivaihteisto sovitettu moottoriin B3081 

Kehitysversio 

Kolmas ryhmä: 
Sarjanumero
 

Käsivalintaiset vaihteistot merkitään kuudella mer

killä, jotka alkavat kokoonpanolinjaa tarkoittavalla
 
kirjaimella. Numerosarja muodostuu viisinumeroi

sesta luvusta.
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024-2 Tekniset tiedot
 

Kytkin 

Valmistaja AP ja Fichtel & Sachs 

Tyyppi Kuiva yksilevykytkin joustavalla navalla 

Käyttölaitteet Hydrauliset 

Läpimitta mm 215 ja 240 

Vaihteisto 

Öljymäärä 

Öljytyyppi 

Paino, öljy mukaanlukien kg 

Kiristysmomentit 

1,9 vaihteiston ollessa "kuiva" 
1,8 öljynvaihdon yhteydessä 

Ei ME: Luokituksen API-service SF/CC, SP/CD 
mukainen mineraaliöljy 
Viskositeetti: 10W30 tai 10W40 
Vain ME: SHPD BP Vanellus FE 
Viskositeetti 10W30 tai 15W40 
Synteettistä moottoriöljyä ei saa käyttää. 

45 

Ulosmenevän akselin laakerintuki Nm (Ibf ft) 38 ± 5 (28 ± 3.7) (upotettu ruuvinkanta) 
Nm (Ibf ft) 24 ± 4 (18± 3) (lieriömäinen ruuvinkanta) 

Sisäisen vaihdemekanismin ruuvit Nm (Ibf ft) 24 ± 4 (18 ± 3) 

Vaihteenvalitsintangon vaihtovääntiö Nm (Ibf ft) 24 ± 4 (18 ± 3) 

Vaihdetanko-vaihdetangon nivel Nm (Ibf ft) 30 +5/ -0 (22 +3.7/-0) 

Jakotaso vaihteistokotelo/kytkinkotelo Nm (Ibf ft) 24 ± 4 (18 ± 3) 

Iso vetopyörä Nm (Ibf ft) 72 ± 3 (53 ± 2.2) 

Öljyntäyttötulppa Nm (Ibf ft) 50 ± 10 (37 ± 7.4) 

Öljynpoistotulppa Nm (Ibf ft) 50 ± 10 (37 ± 7.4) 

Tasotulppa Nm (Ibf ft) 50 ± 10 (37 ± 7.4) 

Päätykannen kiinnitysruuvit Nm (Ibf ft) 24 ± 4 (18 ± 3) 

Peruutusvalokytkin Nm (Ibf ft) 24±4 (18±3) 

Työsylinteri Nm (Ibf ft) 8,5 ± 1,5 (6.3 ± 1.1) 

Tasauspyörästön laakerikehä, 
tiivisteenpidin Nm (Ibf ft) 24 ± 4 (18 ± 3) 

Kytkin, vauhtipyörä Nm (Ibf ft) 22 ± 2 (16 ± 1.5) 

Sisäänmenevän akselin laakerintuki Nm (Ibf ft) 38 ± 5 (28 ± 3.7) 
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Tekniset tiedot 024-3 

Välityssuhteet 
Vuosi Malli 

1994 M5L 

1994 M5N 

1994 M5E 

Vaihteistotyyppi 

FM51 001 

FM54 001 

FM57 101 

Vetopyörästö Kokonaisvälityssuhde 

1 '2 14 15

vaihde vaihde vaihde vaihde vaihde 

89:20 15.06 7.83 4.97 3.98 3.13 
4.450 

85:21 13.70 7.12 4.53 3.62 2.85 
4.048 

83:23 12.21 6.35 4.03 3.23 2.54 
3.609 

eruutus 

14.09 

12.82 

11.43 

I 

SP/CD 
Yhteenveto voiteluaineista 

Vaihteisto, käsivalintainen Ei ME: Luokituksen API-serviee SF/CC, SP/CD 
mukainen mineraaliöljy 
Viskositeetti: 10W30 tai 10W40 

'ttää. 

) 
a) 

Kytkin, painelaakeri 

Vain ME: SHPD BP Vanellus FE 
Viskositeetti 10W30 tai 15W40 
Synteettistä moottoriöljyä ei saa käyttää. 

Kestovoideltu valmistuksen yhteydessä, ei saa 
pestä 

Kytkin, kytkinakselin urat Molybdeenidisulfidipasta, Shell Retinax AM tai 
Molyeote Rapid G 

Vaihdevivun pesä Gleitmo 750 

Pääsylinterin mäntä ja tiivisteet Gleitmo 750 

Våänti ö, väliakseli oikea puoli Molyeote Rapid G 

Sisempi vetonivel Tripod 9 
Ulompi vetonivel 9 
Kytkinpolkimen laakerointi 

175 Mobile Grease GS 57C 

80 Molyeote VN 2461 C 

Gleitmo 750 

Tiivistysaine vaihteistokotelo
kytkinkotelo 

Tiivisteet 

Loetite 518 

Shell Grease 1344 L1EP II 

Tiivisterengas, kannatinholkki Shell Grease 1344 L1EP II 
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024-4 Huomaa
 

Huomaa
 

VAROITUS! 
Mineraaliö ljyn pitkäaikainen ja toistuva koske
tus poistaa ihon luonnollisen rasvan, mikä ai
heuttaa ihon kuivumista ja ärsyyntymistä. Jos 
öljyä on nielty, oksentamista ei ole syytä yrit
tää. Ota yhteys lääkäriin. 

Jäteöljy voi sisältää vaarallisia epäpuhtauksia, 
jotka voivat aiheuttaa lhosyöpää . Käytä aina 
sopivaa suojausta ja pese iho kunnolla. 

Noudata seuraavia ohjeita: 

•	 Vältä pitkäaikaista ja toistuvaa öljyjen, erityisesti 
jäteöljyn, ihokosketusta. 

•	 Käytä suojavaatteita, myös tiiviitä käsineitä, aina 
kun se on mahdollista . 

•	 Älä työnnä öljyisiä riepuja taskuihin. 

•	 Älä käytä öljyn tahraamia vaatteita, etenkään 
alusvaatteita. Vaatteet pitää pestä säännöllisesti. 

•	 Älä käytä öljyisiä kenkiä. 

•	 Puhdista avoin haava välittömästi ja laita siihen 
sen jälkeen side. 

•	 Käytä suojavoidetta, tuoten:o (45) 30 04 397. Voi
tele iho ennen jokaista työjaksoa siten, että se on 
helpompi puhdistaa öljystä. 

•	 Pese hyvin saippualla ja vedellä siten, että kaikki 
öljy häviää (erityinen ihonpuhdistusaine ja kynsi
harja voivat helpottaa puhdistusta). Lanoliinia si
sältävä valmiste palauttaa iholle sen rasvaisuu
den. 

•	 Älä käytä bensiiniä, paloöljyä, dieselöljyä, tinneriä 
tai liuottimia ihon puhdistamiseen. 

•	 Jos ihossa ilmenee muutoksia, ota välittömästi 
yhteys lääkäriin. 

• Jos mahdollista, puhdista osat ennen työn aloit
tamista. 

•	 Jos on olemassa vaara roiskeiden osumisesta 
silmiin, käytä suojalaseja tai kasvosuojusta . Li
säksi pitää silmienpesuvarusteiden olla käytettä
vissä. 
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Erikoistyökalut 104-1
 

Erikoistyökalut 

7874878 (A2) Lattiajalusta , kiinteä asennus 83 90478 (A2) Akseli lattiajalustaan 

78 60 802 (A2) Öljyastia lattiajalustaan 87 92 228 (A2) Pidike, vaihteisto 

87 91 287 Ulosvedin 87 92 129 Nostosilmukka 
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104-2 Erikoistyökalut
 

o 

89 91 303 Vetoleuat, pituus 150 mm 8791 410 Holkki, ulosmenevän akselin akselita
pin suojus 

8791 972 

8791 295 Vetoleuat, pituus 300 mm 87 92 103 Asennuskiinnitin, ulosmenevä akseli 8792202 

87 91 261 Ruuvipuristin, ulosmenevän akselin ir 87 92 210 Puristustuurna 8792 194 
rotus 
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Erikoistyökalut 104-3
 

I 

iselln akselita- 87 91 972 Asennusrengas, käytetään yhdessä 87 91 204 Puristusholkki, laakerikehän asennus, 
ruuvipuristimen 87 91 261 kanssa ulosmenevä akseli 

87 92 053 Vääntiötev ä akseli 8792202	 Puristusholkki, laakerikehän asennus, 
ulosmenevä akseli 

8792 194 Mittakello	 87 90 727 Mittakellon teline 
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104-6 Erikoistyökalut
 

87 91 311 Holkki
87 91 220 Puristustuurna
 

. I
 

. ! 

I
 

87 92 236	 Vastin, sisäänmenevän akselin laake

rikehän vaihto ja nopeusmittarin käyt

töhammaspyörän puristus paikalleen
 

o 

I
 
I
 
I
 

8394868 Vauhtipyörän lukitsin	 879' 

87 91 238 Puristustuurna	 87 90 800 Tuurna
 

8791 

839 
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Erikoistyökalut 104-7 

-

87 91 188 Vastin ruuvipuristimeen 87 91 261 87 92 343 Ulosvedin, tasauspyörästön laakeri, 

5-vaihteen napa 

co 

87 91 642 Perustyökalu 83 90 114 Holkki 

t -; 

o 

o 

83 90 148 Holkki 87 92 335 Lukkotappi, vaihdeasentojen säätö 

01 
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104-8 Erikoistyökalut 

83 93 850 Kannatin 

o 

o 

83 92 128 Ohjaustappi, vaihteisto 

8792251 Nostovaijeri 

87 91 402	 Irrotustyökalu, laakeri ja 4-vaihteen 
hammaspyörä, sisäänmenevä akseli, 
väliakseli 

87 92 327 Keskitystuurna, kytkinlevy 

87 90 354 Ulosvedin, slsernpi vääntiö vasem
malla puolella 

o 

o 
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Erikoistyökalut 104-9
 

4-vaihteen 
vä akseli, 

(J) 

0 

0 

( c 
S 4685 

78 41 067 Holkki, sisemmän vääntiöakselin laa
kerin asennus, oikea puoli. 

78 41 075 Holkki, sisemmän vä äntiön laakeri, 
vasen puoli 

Laakeripesän asennus sisemmälle 
vääntiölle, vasen puoli. 

. 
• 

S 7457 

S 4660 

87 90 917	 Liitin (vetovasaraa varten) 83 90 098 Vastin, slsemrnän vääntiön laakerin ir
Sisemmän vääntiöakselin irrotus, oi rotus, oikea puoli 
kea puoli 

5 8026 
S 4668 

89 96 449 Vastin, laakerin irrotus, tukilaakerikon
sali 

87 90 487 Holkki, laakerin irrotus, tukilaakerikon
sali 
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104-10 Erikoistyökalut 

87 91 212 Ulosvetorengas, väliakselin irrotus 87 90 461 Puristusrengas, laakerin asennus, tuo 
kilaakerikonsoli 

88 19 096 Ilmaustyökalu, hydraulijärjestelmä 87 90 867 Asennusrengas, 4-vaihteen hamma 
pyörän kokoaminen 

(75) 260 147 020 Ulosvedin, työsylinterin tiivis
terenkaat 
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Tekniset selostukset 400-1
 

Tekniset selostukset 
Perusrakenne . . . · 400-1 Vaihteiston käyttölaitteet . . 400-6
 
Voitelujärjestelmä . · 400-4 Tasauspyörästö , . . . . . . 400-8
 
VälItyssuhteet . . . · 400-5 Vetoakselit ja vetonivelet . . 400-9
 
Kytkin . · 400-5 Ulompi vetonivel . 400-10
 
Kytkimen käyttölaitteet . · 400-6 Huolto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400-10
 

1asennus, tu

sn hammas-

o 
en 
o 

Perusrakenne 
Vaihteisto on suunniteltu etupyörävetoa varten ja 
yhdistetty moottoriin yhdeksi kokonaisuudeksi.
 
Moottorivaihteisto on asennettu poikittain autoon,
 
näin saadaan hyvä jäähdytys ja lyhin mahdollinen
 
voiman kulku vetäville pyörille .
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400-2 Tekniset selostukset 

,---------------------------------------- Vaihteisl 
ja vaiht 
tiivistysar 
nen väl n 
tus tapa 
"Iabyr nt r 
(sintrattu 
ulkopuolE 

15 

Sisäänmenevä akseli Ulosmenevä akseli Peruutusakseli 

1 1-vaihteen käyttävä hammaspyörä 10 1-vaihteen käytettävä hammaspyörä 17 Peruutusvaihteen käytettävä 
2 2-vaihteen käyttävä hammaspyörä 11 Napa 1 - 2 hammaspyörä 
3 3-vaihteen käyttävä hammaspyörä 12 Heikki 1 2 18 Heikki 
4 Napa 3 - 4 13 2-vaihteen käytettävä hammaspyörä 19 Peruutusvaihleen käyttävä 
5 Heikki 3 4 14 3-vaihteen käytettävä hammaspyörä hammaspyörä 
6 4-vaihteen käyttävä hammaspyörä 15 4-vaihteen käytettävä hammaspyörä 
7 5-vaihteen käyttävä hammaspyörä 16 5-vaihteen käytettävä hammaspyörä 
8 Napa 5-vaihde 
9 Heikki 5-vaihde 

Käsivalintainen vaihteiston on 5-vaihteinen. Kaikki Sisään- ja ulosmenevät akselit on laakeroitu karto 
vaihteet (myös peruutusvaihde) ovat synkronoituja. rullalaakerellla, mahdollisimman suuren talvutes 
Vaihteistossa on suhteellisen pienet pyörivät mas jäykkyyden saarni eksi akseleille kuormitustilan 
sat, ja siten pieni hitåusmomentti, joita jarrutetaan teessa. Ulosmenevän akselin rullalaakeri 
jokaisen vaihtam isen yhteydessä. Tämä tekee vaih sijoitettu pikkuvetopyörän sisäpuolelle, mikä tekee 
teistosta kevyen vaihtaa ja herkän, lisäksi synkro akselin mahdollisimman tunteettomaksi suunls 
nointirenkaiden ja holkkien sisäinen kuluminen jää kuormituksille. 
lähes olemattomaksi. Synkronointirenkaat on sijoi
tettu sisään - ja ulosmenevälIe akselilie . 

Huomaa, että sisäänmenevän akselin hammaspyö
riä kutsutaan käyttäviksi hammaspyöriksi (vetä
viä) kun taas ulosmenevän akselin hammaspyöriä 
kutsutaan käytett äviksi hammaspyöriksi (ovat ve
dettäviä). 4- ja 5-vaihteiden käyttävät hammas
pyörät ovat neulalaakeroituja ehdottomasti pienim
pien kitkahäviöiden ja siten suuren hyötysuhteen 
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Tekniset selostukset 400-3
 

Vaihteiston jakotasot 

1 Kytkinkotelo 
2 Vaihtelston kotelo 
3 Päälykansi 

käytettävä 

käyttävä 

eroitu ka rtio
en taivutus
ormitustilan
laakeri on 
mikä tekee 
si suurille 

Vaihteistossaon vain kaksi jakotasoa. Kytkinkotelon 
ja vaihteiston kotelon välinen jakotaso tiivistetään 
tiivistysaineella ja vaihteiston kotelon ja päätykan
nen välinen jakotaso tiivisteellä. Tuuletus ja huoho
tus tapahtuu vaihteiston kotelon yläosassa olevan 
"Iabyrintin"kautta. Sinne on sijoitettu myös suodatin 
(sintrattu) lian ja kosteuden sulkemiseksi 
ulkopuolelle. 
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400-4 Tekniset selostukset 

Voitelujärjestelmä 
Vaihteiston voitelujärjestelmä toimii siten, että lau
taspyörä sekä 1- ja 2-vaihteiden hammaspyörät 
heittävät öljyä muutamiin vaihteiston kotelossa stra
tegisiin paikkoihin sijoitettuihin öljytaskuihin. (Auton 
ja siten myös lautaspyörän seistessä hoitaa 
1-vaihteen hammaspyörä tämän tehtävän yksi
nään.) Öljytaskuista menee sitten kanavia sisään 
että ulosmenevän akselin keskiökanaviin. Täältä 
saavat sitten 1-, 2-, 3-, 4- ja 5-vaihteiden laakeroin
nit öljyä vastaavaan keskiökanavaan porattujen rei
kien kautta. 1- ja 2-vaihteiden käytettävät hammas
pyörät on Iiukulaakeroitu ulosmenevälie akselilie . 3-, 
4- ja 5-vaihte iden käyttävät hammaspyörät on neu
lalaakeroitu sisäänmenevälIe akselilie. 

Hyötysuhteen parantamiseksi vaihteiston öljypinta 
on matalalla tarpeettoman öljynloiskinnan välttämi
seksi. 

Peruutusvaihteen voitelujärjestelmä 

Peruutusvaihteella on oma voitelujärjestelm. 
1-vaihteen käyttävä hammaspyörä heittää öljyä k 
kinkotelon selnämässäolevaan keräystaskuun. Ö
johdetaan keräystaskuun peruutusv ivun päällä 0 

van öljynjohdepellin avulla. Keräystaskusta öljy 
nee sitten peruutusvaihteen läpi ja ulos akselin 
säteittäisen öljyvoitelureiän kautta. Samalla tava 
voidellaan peruutusvaihteen teflonholkit, päittäisl 
kerointi, synkronointi ja messinkiholkki. 

" 
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Tekniset selostukset 400-5 

mä 
itelujärjestelmä. 
ielttää öljyä kyt
Iystaskuun. Ö ljy 
ivun päällä ole
Iskusta öljy 
ulos akselin 3 

Samalla tavalla 
llkit, pätttäislaa
ki. 

Välityssuhteet 
Vaihteistonrakenne mahdollistaa vaihtoehtoiset vä
lityssuhteet sekä sisään- ja ulosmenevän akselin 
välisille vaihteille että vetopyörästölle. Vaihteiston 
perusmallista on kolme versiota hyvän suoritusky
vyn ja taloudellisuuden saavuttamiseksi eri mootto
rivaihtoehtojen kanssa. 

• 89:20, 2,0 ja 2,3 ruiskutusmoottorit , 
2,3 pienpaineturbo 

• 85:21, 2,0 turbo 

• 83:23, 2,3 turbo, 2,3 pienpaineturbo 

Kytkin 
Kytkin on kuiva yksilevyinen ns. tähtijousikytkin. 

Voima siirtyy moottorin vauhtipyöräitä vaihteistoon 
kytkinlevyn ja kytkinakselin kautta. Kytkinakseli on 
yhdistetty vaihteiston sisäänmenevään akseliin. 
Voima siirtyy, koska vauhtipyörään ruuvattu paine
levy puristaa kytkinlevyn kitkapinnan vauhtipyörää 
vasten. 

Kytkinlevyn jousivaimennettu napa on yhd istetty kyt
kinakseliin uritusliitoksella. Kun painelaakeri painaa 
tähtijousen sakaroita, nämä toimivat vipuna ja pois 
tavat painelevyn puristusvoiman kytkinlevyltä
vauhlipyörältä. Näin kytketään moottori irti vaihteis
tosta. 

U 
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400-6 Tekniset selostukset 

Kytkimen käyttölaitteet 

\
 

Kytkimen käyttöjärjestelmä on hydraulinen ja täysin 
ltsesäätyvä. Se muodostuu pääsylinteristä, joka on 
vivulla yhdistetty kytkinpolkimeen, ja vaihteiston yh
teydessä olevasta työsylinteristä, joka siirtää voi
man painelaakerille. 

Vaihteiston käyttölaitteet 
Vaihdekaav io on esitetty vaihdevivun nupissa.
 

5-vaihteen asennon ohi peruutusvaihteen asentoon
 
(R)pääsemiseksi pitää vaihdevivun nupin alla ole

vaa lukitsinta nostaa. Vapaa-asennossa vaihdevipu
 
pyrkii, vaihteiston sisäisistä jousikuormituksista joh

tuen, asettumaan tasapainoasentoon 3-vaihteen

4-vaihteen linjalle. Näin kuljettaja pystyy helposti so

peutumaan vaihdekaavioon ja virhevaihtamisilta
 
vältytään.
 

Kaikkien eteenpäinajovaihteiden vaihteensiirtoak

selit on laakeroitu teflonholkeilla kitkan minimoimi

seksi ja pienten vaihtamisvoimien saavuttamiseksi
 
täydellisen vaihtamistunteen samalla säilyessä.
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Tekniset selostukset 400-7
 

Useamman kuin yhden vaihteen samanaikaisen kyt
keytymisen estämiseksi vaihteisto on varustettu 
kaksoiskytkennän estomekanismilla . Estomeka
nismi muodostuu pääasiallisesti 3 kuulasta ja 2 lie
riömäisestä tapista, jotka ovat linjassa kuula-tappi 
kuula-... laakerikonsolin ja vaihteensiirtoakselien 
läpi. Kun jokin vaihde kytketään, tämä tarkoittaa, 
että vastaava vaihteensiirtoakseli työntyy sisään- tai 
ulospäin, jolloin kuulien ja tappien välinen linja kat
keaa. Kuulat tulevat tällöin asentoihin , joissa ne lu
kitsevat vaihteensiirtoakselit. 

Jotta äänen ja värinöiden siirtyminen moottorivaih
teistosta estyisi vaihteensiirtotangon kautta, vaih
teiston vaihteensiirtoakselin ja ulkoisen vaihteensiir
ron välinen vivusto on varustettu "kuminivelellä". 

Ulkoinen vaihteensiirto (vaihteensiirtotanko) voi
daan vaihdevivun pesässä kiinnittää 4-vaihteen 
asentoon lukkotapilla, joka työnnetään vaihdevivun 
pesässä olevaan reikään. 4-vaihde kytkettynä voi
daan lisäksi vaihteiston vaihteensiirtoakseli kiinnit 

lukkotapilla sekä yhdistää vaihteensiirtotankoon 
vivustossa olevalla kiristimellä . Tällä tavalla saa
daan hyvin tarkka ja "huoltoystävällinen" asennus

ja säätömenetelmä ulkoisen vaihteensiirron ja vaih

teiston välille.
 

Vaihdevivun nivel on laakeroitu itsesäätyvään mai

jaan välyksen välttämiseksi.
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Vetoakselit ja vetonivelet 
Tasauspyörästön oikealta puolelta lähtee erittäin 
vääntöjäykkä väliakseli, joka on laakeroitu mootto
rin runkoon kiinnitettyyn erilliseen tukilaakeriin. Tä
ten voidaan vetoakselit tehdä samanlaisiksi, jolloin 
niiden kulmat suhteessa pyöriin ovat samanaliset. 
Tämän rakenneratkaisun etuna on, että auton suun
tavakavuus on hyvä myös erittäin kovassa 
kiihdytyksessä. 

Sisempi vetonivel on Tripod-tyyppinen ja se muo
dostuu tripodipesästä ja tripodista. Tripodi puoles
taan muodostuu kolmesta neulalaakeroidusta rul
lasta ja se liikkuu aksiaalisesti tripodipesässä. 

Sisempi vetonivel on vasemmalla puolella asen
ettu vaihleistoon. Vastaavalla tavalla on oikea ve

tonivei yhdistetty väliakseliin. Vetonivelet on täytetty 
rasvalla jasuojattu Iialtaja kosteudelta kumipalkeel

Tekniset selostukset 400-9
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Tasauspyörästön tehtävänä on mahdollistaa kaar
teessa ulomman pyörän pyöriminen nopeammin 
kuin sisernrnän pyörän. Pienet tasaushammaspyö
rät pyörivät siis tasauspyörästön akselin ympäri, kun 
suurilla tasaushammaspyörillä on eri nopeus, ja ne 
seisovat paikoillaan ajettaessa suoraan eteenpäin, 
kun suurien tasaushammaspyörien nopeus on sa
ma. Voima siirtyy pikkuvetopyörältä suurelle veto
pyörälle , joka on ruuvattu kiinni tasauspyör ästön pe
sään. Tasauspyörästön pesästä voima menee 
pienten tasaushammaspyörien kautta suurille, jotka 
on yhdistetty vääntiöön ja väliakseliin uritusliitoksel
la. Näistä voima menee sitten vetoakseleiden kautta 
pyöriin. 

Tietyissä vaihteistoissa on tasauspyörästön ham
maspyörät laakeroitu neulalaakereilla kulutuslevy
jen asemesta. 

Saab 9000 

STCF



400-10 Tekniset selostukset 

Ulompi vetonivel 
Ulompi vetonivel siirtää moottorin momentin vetoak
selista napaan ja pyörään. Ulomman vetonivelen si
säpää on muotoiltu maljaksi, jonka pallopintaan teh
dyissä urissa olevat kuusi kuulaa siirtävät voiman 
vetoakselista napaan (ns. Rzeppa- tyyppi). Vetoak
seli on yhdistetty ulompaan vetoniveleen urituksella 
ja varmistettu aksiaalisesti lukkorenkaalla. Napa, 
kuulat ja ulompi akseli on sovitettu yhteen eikä niitä 
saa sekoittaa. Vetonivelet ovat kestovoideltuja . Ni
vel voidellaan vain kunnostuksen yhteydessä tai jos 
nivel jostain muusta syystä on puretaan. 

Huolto 
Valmistuksen yhteydessä vaihteisto täytetään öl
jyllä, eikä se tämän jälkeen tarvitse öljynvaihtoja. 
Tästä huolimatta vaihteistossa on kolme tulppaa, 
täyttö-, taso- ja tyhjennystulppa . Tulppia käytetään 
vaihteistoon kohdistuvien töiden yhteydessä, kun 
öljy on laskettu pois. Määrän tarkastuksen tai lisäyk
sen yhteydessä irrotetaan tasotulppa ja öljyä lisä
tään, kunnes sitä valuu ulos tasotulpan aukosta. 
Huomaa, että tyhjennystulpassa (alimmainen) on 
magneetti. Asennettaessa tulppiin sivellään kier
teentiivistysainetta. 

Kiristysmomentti 50 ± 5 Nm (37 ± 3.7 Ibf ft) 

"Kuivaan" vaihteistoon mahtuu 1,9 litraa öljyä (öljyn
vaihdon yhteydessä 1,8 litraa). 

V/ompi vetonive/ 

1 Lukkomutteri 
2 Aluslevy 
3 Napa laakereineen 
4 Ulompi vetoakseli 
5 Ulompi vetonivel 
6 Vetoakseli 
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Kytkin 411-1 

Kytkin 

Täydellisen kytkimen vaihto 
Edellytyksenä on, että vaihteisto on irrotettu osan 
431"Irrotus, asennus" mukaisesti. 

Irrotus 
1 Asenna vauhtipyörän lukitsin 83 94 868 siten, 

ettävauhtipyörä lukkiutuu. 

2 Irrota paineasetelmaa kiinnittävät ruuvit ja poista 
kytkin. 

Irrotetun kytkimen tarkastus 
3 Tarkasta kytkinlevyn kosketuspinta vauhtipyö

rässä, Jos pinta on sinistynyt ja siinä on pieniä 
halkeamia, eitällä ole suurtamerkitystä.Jos sen 
sijaan esiintyy syviä naarmuja, vauhtipyörä tu
leesorvata tai vaihtaa. 

Tarkasta paineasetelman painelevy mahdollis
n naarmujen ja kierouden suhteen. Jos epä-

Iasaisuuksia esiintyy, se tulee vaihtaa. 

Tarkasta painelaakeri äänen, kuluneisuuden ja 
taavan suhteen. 

TlJlki kytkinlevyn kuluneisuus ja vaihda se tar
taessa. 

Asennus 
7 Aseta kytkinlevy ja paineasetelma vauhtipyö

rälle ja asenna ruuvit löysästi. 

8 Keskitä kytkinlevy keskitystuurnalla 87 92 327 
ja kiristä ruuvit vaiheittain. 

Kiristysmomentti 22 Nm (16 Ibf ft) 
Asenna vaihteiston osan 431 "Irrotus, asennus" 
mukaisesti. 
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Työsylinteri, purkaminen. . . . . . . . . 412-14 
Kytkimen hydraulijärjestelmän 
i1maaminen . . . . . . . . . . . . . . . . 412-16 

Kytkimen käyttölaitteet 412-1 

Kytkimen käyttölaitteet 
ytkinpoljin . . . . . . . . . . . . . . . . 412-2 
ääsylinteri. . . . . . . . . . . . . . . . . 412-7 
ainelaakeri. . . . . . . . . . . . . . . . 412-11 
yösylinteri, irrotus . . . . . . . . . . . 412-12 

o 
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412-2 Kytkimen käyttölaitteet 

Kytkinpoljin 

Irrotus 
1 Irrota äänisuojus. 

2 Poista kiinnitin ja irrota akselisokka pääsylinte
rin työntötangosta. 

. 

3 Irrota pääsylinterin kiinnitysmutterit ja nosta sy
linteri pois kiinnikkeestä. 



Kytkimen käyttö laitteet 412-3 

4 Paina kytkinpoljin alas ja irrota iukkomutteri ak
selipultista. 

l 

5 Irrotaruuvi, joka kiinnittää vakionopeussäätimen 
katkaisinten konsolin. Paina akselipulttia hie
man sisään ja poista konsoli. Jätä konsoli riip
pumaan kytkimien johdinten varaan. 

6 Poistaapujousen kiinnitin ja poista jousi kiinnik
keineen. 

I 



-------- -~ -

412-4 Kytkimen käyttölaitteet 

7 Irrota keskuslukituksen ohjausyksikkö poista
rnalla kiinnitin. Jätä ohjausyksikkö riippumaan 
paikalleen. 

8 Nosta poljinta ylöspäin ja vedä se irti akselipul
tista. 

Asennus 
1 Ripusta poljin akselipultille.
 

2 Asenna apujousi ja kiinnitin.
 



------- ---- --- -- - --- --- -- --- - -

Kytkimen käyttölaitteet 412-5 

3 Kiinnitä ohjausyks ikk ö liitinkappaleen päälle. 

4	 Asenna vakionopeussäätimen katkais inten kon
sali. 

5 Asenna lukkomutteri akselipulttiin. 



412-6 Kytkimen käyttölaitteet 

6 Vedä kytkinpoljinta ylöspäin ja asenna pääsylin
teri. 

Kiristysmomentti: 22 Nm (16 Ibf ft) 

7 Asenna akselisokka sylinterin työntötankoon. 

. 

8 Asenna äänisuojus. 



Kytkimen käyttö laitteet 412-7 

Pääsylinteri 

Irrotus 
1 Irrota äänisuojus. 

-

2 Poista kiinnitin ja irrota akselisokka pääsylinte
rin työntötangosta. 

rl 

3 Aseta keräysastia paineputken alle. 

4 Laita puristuspihdit tuloletkuun. 

-sr 
rl 

10 



412-8 Kytkimen käyttölaitteet 

5 Irrota paineputki sylinteristä. 

I / 

I I
 
I I


l' 

6 Irrota pääsylinterin kiinnitysmutterit ja nosta sy
Iinteri pois kiinnikkeestä. 

7 Avaa letkunkiristin ja irrota tuloletku sylinteristä. 



Kytkimen käyttö laitteet 412-9 

Asennus 
1 Asenna tuloletku sylinteriin. 

2 Sovita paineputken Iiitin sylinteriin. 

3 Vedä kytkinpoljinta ylöspäin ja asenna sylinteri 
kiinnikkeeseensä. 

Kiristysmomentti: 22 Nm (16 Ibf ft) 

4 Kiristä paineputken liitin. 

5 Irrota puristuspihdit ja asenna akselisokka sylin
terin työntötankoon. 



412-10 Kytkimen käyttö laitteet 

6 Asenna äänisuojus. 

7 Ilmaa järjestelmä, ks. osaa "Kytkimen hydrauli
järjestelmän ilmaaminen", ja tarkasta kytkimen 
toiminta. 



Kytkimen käyttö laitteet 412-11 

Painelaakeri
 

\ 

o 

Irrotus 
Irrotavaihteisto osan 431 "Irrotus, asennus" mukai

1 Irrota painelaakeri. 

1 Asenna painelaakeri.
 
Asenna vaihteisto osan 431 "Irrotus, asennus"
 
mukaisesti.
 



412-12 Kytkimen käyttö laitteet 

Työsyl interi Asem 

/ / 

/ 

I 
i 

co 
(J) 
o 
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1 La 
Irrotus 2 As 

1 Irrota vaihteisto, ks. osaa 431 "Irrotus, asennus". se 

2 Irrota painelaakeri. nu 

3 Rl3 Poista pölysuojus (lousella varustettu}. 
4

4 Irrota pölykotelo vaihteistosta. 
rii 

5 Irrota hydrauliputki ja ilmausruuvi työsylinteristä. 
5 

6 Irrota työsylinterin kolme kiinnitysruuvia ja vedä 
6 A' työsylinteri pois. 
7



Kytkimen käyttölaitteet 412-13 

Asennus 

o 

1 Laita kierteentiivistysainetta kiinnitysruuveille. 

2 Asenna uusi O-rengas työsylinterille. (Käytä va
seliinia 0- renkaan pitämiseksi paikallaan asen
nuksen aikana.) 

3 Ruuvaa työsylinteri kiinni. 

4 Asenna hydrauliputki ja i1mausruuvi työsylinte
riin . 

5 Asenna pölykotelo vaihteistoon. 

6 Asenna pölysuojus. 

7 Asenna painelaakeri. 



412-14 Kytkimen käyttölaitteet 

Työsylinteri, purkaminen 

1 

2 

Purkaminen 
Purkaminen ja kokoaminen tehdään irrotettuun työ
sylinteriin. Ks. osaa "Työsylinteri, irrotus". 

1 Paina ohjausholkki mäntineen ulos työsylinterin 
rungosta. 

2 Irrota lukkorengas, joka estää männän menemi
sen liian pitkälle ohjausholkin päälle. 

3 Vedä mäntä irti ohjausholkista. 

4 Leikkaa varovasti kumi pois tiivisterenkaasta, 
joka on ohjausholkissa. 

5 Asenna työkalu (75) 260 147 020 ja vedä tiivis
terengas irti. 

6 Irrota loput tiivisterenkaat. 

3 

6 

5 

o 

o 



Kytkimen käyttö laitteet 412-15 

Kokoaminen
 

6 

o 
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1 Katso, että työsyl interi on hyvin puhdistettu. 
Pese osat jarru nesteessä tai erityisessä hydrau
likomponenttien puhdistusnesteessä, esim. pe
suspriin ja asetonin seoksessa. 

2 Asenna kaksi uutta tiivisterengasta männälle. 
Voitele tiivisteet jarru nesteellä. 

3 Purista uusi tiiviste ohjausholkin sisälle työka
luIla 78 41 067 ja voitele se Shell Grease 1344 
L1EP ll-rasvalla. 

Huomaa 
Rasva ei saa päästä kosketuksiin O-renkaiden tai 
maalipinnan kanssa. 

4 Asenna tiiviste, joka tiivistää ohjausholkin ja työ
sylinterin rungon välillä, ohjausholkille. 

5 Työnnä mäntä paikalleen ja asenna lukko rengas 
ohjausholkille. 

6 Asenna ohjausholkki mäntineen työsylinterin 
runkoon. 

7 Asenna O-rengas työsylinterin takapuolelle. 
Käytä vaseliinia O-renkaan pitämiseksi paikal
laan asennuksen aikana. 

Iyösylinterln asennus kytkinkoteloon, ks. osaa 
'Työsylinterl, asennus". 

3 



412-16 Kytkimen käyttölaitteet
 

Kytkimen jarrujärjestelmän ilmaaminen
 
Irrotus 

\ 

) 
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1 Irrota pölykotelo vaihteistosta. 

2 Kierrä kytkinnestesäiliön korkki irti. 

3 Avaa työsylinteri i1mausruuvi. 

4 Yhdistä ilmaustyökalu 88 19 096 i1mausruuviin. 

5 Yhdistä paineilma ilmaustyökaluun ja ilmaa kyt
kintä, kunnes ilmausruuvista tulee kirkasta nes
tettä, jossa ei ole ilmakuplia. 

6 Poista ilmaustyökalu ja kiristä i1mausruuvi. Tar
kasta kytkimen toiminta ja lisää kytkinnestettä 
oikeaan tasoon. 

7 Asenna kaikki irrotetut komponentit. 

Irrot 
Vaihtei 

jestel 

Huomi 

Johtim 
vlsta 
keen s 
nitysko 
päitä. 
siteide 



Irrotus, asennus 431-1
 

Irrotus, asennus 
Irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431-1 Asennus 431-8 

Irrotus 
Vaihteiston F35 asennus esitetään autoon, jossa on 
turbolla, ilmastointilaitteella (AC) ja luistonestojär
jestelmällä (TCS) varustettu 8234-moottori. 

Huomaa 
Johtimet, letkut, putket jne. on kiinnitetty kovamuo
vista valmistetuilla ns. nippusiteillä. Kiristyksen jäl
keenside leikataan poikki, minkä seurauksena kiin
nityskohtiin jää enemmän tai vähemmän teräviä 
päitä.Varosiis viiltohaavojen vaaraa johtuen nippu 
siteiden terävistä päistä. 



431-2 Irrotus, asennus 

1 Aseta auto nosturille ja kytke 4-vaihde. 

2 Aseta suojus maalivaurioiden ja likaantumisen 
varalta etupelIin ja lokasuojien päälle. 

3 Irrota johtimet akusta. 

4 Irrota akku . 

5 Poista lukitsin, joka kiinnittää kaasuvaijerin kuo
ren läpivientiin ja käännä kaasuvaijeri sivuun. 

6 Irrota plusjohdin letkusta (vain TCS
järjestelmällä varustetut autot). 

7 Irrota etumainen sähkökeskus ja siirrä se si
vuun. 

8 Irrota plusjakorasia (johtimia irrottamatta). 

9 Irrota plusjohtimen kaksi kiinnitintä akkuteli
neestä. 

10 Irrota liitinkappale ABS-ohjausyksiköstä. 

11 Irrota akkuteline. 

12 Irrota chivlrtausventtllli ahtimen paineputkesta. 

13 Irrota lämpötila-anturin liitinkappale ahtimen pai
neputkesta. 

14 Avaa letkunkiristimet ja poista ahtimen paineput
ki. 

15	 Jaa 
le. 

16	 Irrot 

17	 
irrot 
nitin 

18	 
ruux 

19 Ase 
pää 
noja 
muk 
rnut 



Irrotus, asennus 431-3 
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15	 Jaa nopeusmittarin anturin kaapelin liitinkappa
le. 

16	 Irrotaperuutusvalokytkimen liitinkappale. 

17	 Laita puristuspihdit työsylinterin paineletkuun ja 
irrota paineputki. Poista öljyn paineputken kiin
nitin. 

18	 Poista ylintä ruuvia lukuunottamatta jakotason 
ruuvit, joihin päästään käsiksi ylhäältä päin. 

19	 Aseta kannatin 83 93 977 pyöränkoteloiden 
päälle. Katso, että kannatin on lokasuojien reu
nojavasten. Kiinnitä koukku moottorin nostosil 
mukkaan ja tiukenna hieman kannattimen siipi
mutterilla. 



431-4 Irrotus, asennus 
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20 

21 

22 

23 

24 

Nosta auto ylös . 

Poista vasen etupyörä. 

Irrota pyöränkotelon lista. 

Irrota sisälokasuojan etuosa . 

Irrota vasen ja keskimmäinen spoilerilevy. 

25 

26 

27 

28 

Irro 

tots 
Irro 
len 

Irro 
ses 

29 Irro 

30 Irra 
mu 

31 Irr 
lev. 



Irrotus, asennus 431-5
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25 Irrota akun miinusjohdin vaihteistosta. 

26 Avaa nivelen kaksi mutteria ja jaa vaihteensiir
totanko. 

27 Irrota kolme ruuvia, jotka kiinnittävät pallonive
len tukivarteen. 

28 Irrota mutteri kallistuksenvaimentimen kiinnityk
sestä tukivarteen. 

29 Irrota molemmat ruuvit, jotka kiinnittävät kallis
tuksenvaimentimen laakeria. 

30 Irrota etumaisen moottorinkiinnikkeen ruuvin 
mutleri. 

31 Irrota tuen ruuvi pyöränkotelosta. Ota kaksi alus
levyä talteen. 



'

431-6 Irrotus, asennus 

32 Avaa apurungon etumaisen nivelen ruuvi. 

33 Poista kaksi niveltä kiinnittävää ruuvia. 

34 Avaa apurungon taemman nivelen ruuvi. 

35 Poista kaksi niveltä kiinnittävää ruuvia. (Toinen 
ruuvi kiinnittää myös ohjausvaihdetta. Ota alus
levy talteen.) 

36 Poista kaksi ruuvia apurungon etukulmasta. 

37 Poista neljä ruuvia apurungon takakulmasta . 

38 Käännä apurunko varovasti alas. Ota talteen 
apurungon ja alustan välillä oleva peltilevy. 

39 Poista ruuvit kummastakin nivelestä ja poista 
apurungon osa. 

40 Irrota kiristin vetonivelen kumisuojuksen ympä
riltä. Ilman ruuvia olevat kiristimet leikataan irti 
pihdeillä. Varo kumisuojusta. 

41 Jaa nivel ja anna akselin roikkua alaspäin. Laita 
suojakannet vetoniveleen ja vääntiöön. 

42 Poista jakotason loput ruuvit (joihin päästään 
käsiksi alapuolelta). 

43 

44 Las 

45 Ase 
toor 

46 

47 
teis 



lrrotus, asennus 431-7 
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43 Poista vaihteiston suojapelti.
 

44 Laske auto alas.
 

45 Asenna vaijerin 87 92 251 silmukka vaihteis

teon,
 

46 Liitä vaijeri nosturiin ja kiristä vaijeri.
 

47 Poista jakotason viimeinen ruuvi. Vedä vaih

telsto irti ja laske se alas. 



431-8 Irrotus, asennus
 

Asennus
 

Laita kaksi ohjaustappia 83 92 128 sylinteriryh
rnän jakotasoon. 

2 Laske auto alas. Ota nosturi käyttöön. 

3 Kiinnitä vaijeri (8792251) nosturiin. Aseta vaih
teisto ohjaustappien kohdalle. Työnnä vaihteisto 
paikalleen. Käännä tarvittaessa moottorin akse
lia. 

4 Asenna jakotason keskimmäinen ruuvi. 

5 Poista vaijeri ja ohjaustapit. 

6 Nosta auto ylös ja asenna vaihteiston suojapel
ti. 

7 Asenna jakotason ruuvit, jotka voidaan asentaa 
alapuolelta. 

Kiristysmomentti 
70 ± 20 Nm (50 ± 15 Ibf ft) 



Irrotus, asennus 431-9
 

6 Rlpusta apurunko ja kiinnitä nivelet kumpikin 
ruuvillaan. 

9 Käännä apurunko ylös. Katso, että peltilevy apu
rungon takakulmassa tulee oikein.
 

Laita ruuvi moottorinkiinnikkeeseen ja katso,
 
että aluslevyt tulevat oikein. Sovita mutteri pai

kalleen.
 

10 Asenna kaksi ruuvit apurungon etukulmaan. 

11 Asenna kaksi ruuvia apurungon takakulmaan. 

12 Asenna takaniveItä kiinnittävät kaksi ruuvia. Toi
nen ruuvi kiinnittää myös ohjausvaihdetta. 

13 Asenna etumaista niveltä kiinnittävät kaksi ruu
via, 

14 Kiristä apurungon kaikki ruuvit momenttiin. 

KIristysmomentti, etukiinnitys 
50 ±7 Nm (37 ± 5 Ibf ft) 

Kiristysmomentti, takakiinnitys 
55 ±8 Nm (41 ± 6 Ibf ft) 



431-10 Irrotus, asennus 

o 
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15 Asenna tuen ruuvi pyöränkoteloon. 

Kiristysmomentti 
50 ± 7 Nm (37 ± 5 Ibf ft) 

16 Asenna ruuvit, jotka kiinnittävät kallistuksenvai 
mentimen laakerin. 

17 Asenna kallistuksenvaimenninta tukivarteen 
kiinnittävä mutteri. 

Kiristysmomentti 
47 ± 7 Nm (35 ± 5 Ibf ft) 

18 Poista suojakannet ja asenna vetoakseli. 

19	 Asenna kolme ruuvia, jotka kiinnittävät palloni
velen tukivarteen. Käytä uusia nyfock
muttereita. 

Kiristysmomentti 
30 ± 4 Nm (22 ± 3 Ibf ft) 

20 Asenna vetonivelen kumisuojus uudella kiristi
mellä. 

21 Tar 
vaiH 

22 Kiin 

VARO 

One 
ta. P 

23 Las 

24 As 
ruu' 

Kir 
70 

25 Ta 
m 

Ki 
70 

26 Po 
ja 
kl 

27 
28 



Irrotus, asennus 431-11 
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21 Tarkasta, että vaihteisto on 4-vaihteella. Asenna 
vaihteensiirtotangon nivelen kaksi mutteria. 

22	 Kiinnitä akun maajohdin vaihteistoon. 

VAROITUS! 

On erittäin tärkeää, ettei maadoitusta unohde
ta. Palovaara! 

23 laske auto alas. Vapauta ja poista kannatin. 

24 Asenna ja kiristä momenttiin kaikki jakotason 
ruuvit, jotka asennetaan yläpuolelta. 

Kiristysmomentti
 
70 ±20 Nm (50 ± 15 Ibf ft) Nm
 

25	 Tarkasta moottorinkiinnikkeen aluslevy ja kiristä 
mutteri. 

Kiristysmomentti
 
70 ± 21 Nm (50 ± 15.5 Ibf ft) Nm
 

26	 Poista puristuspihdit työsylinterin paineletkusta 
jaasenna paineputki. Asenna öljyn paineputken 
kiinnitin. 

27 Asenna peruutusvalokytkimen liitinkappale. 

28 Yhdistä nopeusmittarin anturin kaapelin liitin
kappale. 



l

29 Asenna ahtimen paineputki. 41 Nosi 
30 Asenna letku ohivirtausventtiiliin . 42 Ase: 
31 Asenna lämpötlla-anturin liitinkappale. 43 Ase: 
32 Asenna akkuteline. 44 Asei 
33 Asenna ABS-ohjausyksikön liitinkappale. 

45 Ase 
34 Asenna plusjohdin kahdella kiinnitlimellä akku-

telineeseen. 
120 

35 Asenna plusjakorasia. 
46 Ilma 

36 Asenna etumainen sähkökeskus paikalleen. teet 
37 Asenna kaasuvaijeri ja asenna lukitsimet läpi- nen 

vientiin ja vaijeriin. 47 Tarl 
38 Asenna akku. ton 
39 Kytke akkujohtimet akkuun . 48 Koe 
40 Asenna plusjohdin letkuun (vain TCS

järjestelmällä varustetut autot). 

Saab 9000 



Irrotus, asennus 431-13 
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41 Nosta auto ylös.
 

42 Asenna vasen ja keskimmäinen spoilerilevy.
 

43 Asenna sisälokasuojan etuosa.
 

44 Asenna pyöränkotelon lista.
 

45 Asenna vasen etupyörä.
 

Kiristysmomentti 
120 Nm (89 Ibf ft) 

146	 Ilmaa kytkin. ks. osaa 412 "Kytkimen käyttö lait
teet, Kytkimen hydraulijärjestelmän ilmaami
nen", 

47 Tarkasta mahdolliset vuodet. Tarkasta vaihteis
ton öljymäärä. 

48 Koeaja. 

3
 
1 Täyttötulppa 
2 Tasotulppa 
3 Tyhjennystulppa 



Vaihteiston käyttölaitteet 432-1 

Vaihteiston käyttölaitteet 
Vaihdeasennon tarkastus ja säätä . . . . 432-2 Vaihdevivun laakeroinnin vaihto . . . . 432-10 
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432-2 Vaihteiston käyttölaitteet 

Vaihdeasennon tarkastus ja VaiH 
säätä 

Vaihdeasennon tarkastus 
1 Kytke 4-vaihde. 

2 Poista muovitulppa vaihteistosta ja asenna luk
kotappl 87 92 335 siten, että 4-vaihde lukkiutuu 
vaihteistossa. Lukkotapin renkaan pitää olla 
ylöspäin. 

3	 Poista vaihdevivun suojus sekä kiinnityskehys ja 
tarkasta, että lukkotappi 87 92 335 voidaan aset 
taa vaihdevivun pesässä olevaan reikään. Luk
kotapin renkaan pitää olla reiässä. Jos lukkotap
pla ei voi asettaa, säädä vaihdeasento. Poista 
lukkotapit, jos säätöä ei tarvita. Asenna uusi 
muovitulppa vaihteistoon. 

lrron 
Vaihdeasennon säätä 1 Irrc 

kiir4 Tarkasta vaihdeasento kohtien 1 - 3 mukaisesti. 
kiir

5	 Avaa ylhäältäpäin vaihteensiirtotankoa vaihteis
2	 KiEton niveleen kiinnittävä kiristin. 

vät 
6	 Tarkasta, että vaihdevipu on 4-vaihteen asen

3	 Ponossa. 
4 Irrc7 Laita lukkotappi 87 92 335 vaihdevivun pesään. 

Lukkotapin renkaan pitää olla ylöspäin. ma 

5 TYI8 Kiristä ylhäältäpäin vaihteensiirtotankoa nive
vaileen kiinnittävän kiristimen mutteri.
 

Kiristysmomentti 6 No
 
30 +5/-0 Nm (22 +3.7/-0 Ibf ft)
 7 Irrc 

9 Poista lukkotappi vaihteistosta ja asenna uusi 
muovitulppa. 

10 Poista lukkotappi vaihdevivun pesästä ja laita 
kiinnityskehys sekä suojus paikoilleen. 

11 Tee vaihtamiskoe. 



---
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Vaihteiston käyttölaitteet 432-3 

Vaihdevivun pesä ja vaihdevipu 

\ 
-, 

0 

co 

o 

N

co 

O 

N 

o 

Irrotus 
1 Irrota vaihdevivun suojus ja kierrä irti ruuvi, joka 

kiinnittää suojuksen kiinnityskehyksen. Nosta.aisesti. 
kiinnityskehys pois.

aihteis
2 Kierrä irti kaksi etumaista ruuvia, jotka kiinnittä

1 asen

esään. 

I nive

a uusi 

a laita 

vät vaihdevivun konsolia. 

3 Poista käsijarrun läpivienti. 

4 Irrota ikkunannostimien katkaisinkonsoli paina
malla konsolia altapäin. Irrota liitinkappale. 

5 Työnnä molemmat etuistuimet eteen ja irrota 
vaihdevivun konsol in taemmat ruuvit. 

6 Nosta vaihdev ivun konsoli pois. 

7 Irrota keskikonsolin sivuverho ilut. 
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432-4 Vaihteiston käyttö laitteet 

9 

Asennu 

1 

I I 

u 5 ' 

8 Irrota varmuusvaijeri ilmatyynyllä varustetuissa 
autoissa. 

9 Kierrä ruuvi auki ja työnnä taempi ilmakanava 
taakse. 

10	 Irrota etumaisen ilmakanavan kiinnitin lämmitin
kotelosta ja työnnä kanavaa eteenpäin rintapel
tiä kohti. 

11 Irrota vipu vaihteensiirtotangosta. 

12 Irrota vaihdevivun pesä neljä ruuvia. Nosta vaih
devivun pesä pois. 

13 Irrota kolme kiinnitintä ja poista vipu. 

1 Paina 
että k 

2 Ruuv 

Kirisl 

3	 Yhdis 

Kiris 

4	 Vedä 
aseru 
niitti. 

5 
ristä 

6 Asen 
tuiss 
Kiris 
1,2 ::! 



Vaihteiston käyttölaitteet 432-5
 

Asennus
 

1 Paina vaihdevipu vaihdevivun pesään. Katso, 
että kiinnittimet lukkiutuvat kunnolla. 

2 Ruuvaa vaihdevivun pesä kiinni. 

Kiristysmomentti 8,6 Nm (6.4 Ibf ft) 

3 Yhdistä vaihdevipu ja vaihteensiirtotanko. 

Kiristysmomentti 20 Nm (14.8 Ibf ft) 

4 Vedä etumaista ilmakanavaa taaksepäin ja 
asenna se lämmitinkoteloon. Asenna laajeneva 
niitti. 

5 Yhdistä etumainen ja taempi ilmakanava ja ki
ristä taempaa ilmakanavaa kiinnittävä ruuvi. 

6 Asenna varmuusvaijeri i1matyynyllä varuste
luissa autoissa. 
Kiristysmomentti 
',2 ±0,3 Nm (0.9 ± 0.2 Ibf ft) 



432-6 Vaihteiston käyttölaitteet 

Vaih1
 

7 Asenna vaihdevivun konsoli ja käsijarrun läpi
vienti. 

8 Asenna liitinkappaleet ikkunannostimien katkai
sinpaneeliin. Asenna katkaisinpaneeli konsoliin. 

9 Asenna sivuverhoilu. 

10 Asenna vaihdevivun suojuksen kiinnityskehys ja 
kiinnitä suojus. 

\ 

Irrotu 
1 

2 
kota 
ylös 

3 Ava 
teet 

4 
nivE 

5 Irro 
Ks. 

6 Poi 
tam 



Vaihteiston käyttölaitteet 432-7 

Vaihteensiirtotanko
 

Irrotus 
1 Kytke 4-vaihde. 

2 Poista muovitulppa vaihteistosta ja asenna luk
kotappi 87 92 335. Lukkotapin renkaan pitää olla 
ylöspäin. 

3 Avaa ylhäältäpäin kiristin, joka kiinnittää vaih
teensiirtotangon niveleen vaihteiston päällä. 

4 Kytke 3-vaihde siten, että vaihteensiirtotanko ja 
nivel irtoavat toisistaan. 

5 Irrota vaihdevivun pesä. 
Ks. osaa "Vaihdevivun pesä ja vaihdevipu". 

6 Poista vaihteensiirtotanko vetämällä se matkus
tamoon. 



432-8 Vaihteiston käyttö laitteet 

Asennus Vaihde 
vai hto 

o 

o 

1 Tarkasta, että 4-vaihde on lukittu lukkotapilla 87 
92 335 (rengas ylöspäin) vaihteistossa. 

2 Ohjaa vaihteensiirtotanko rintapelIin läpiviennin 
läpi. 

3 Asenna vaihdevivun pesä osan "Vaihdevivun 
pesä ja vaihdevipu" mukaisesti. 

4 Kytke 4-vaihde ja laita lukkotappi 87 92 335 
vaihdevivun pesään. Lukkotapin renkaan pitää 
olla ylöspäin . 

5 Kiristä ylhäältäpäin kiristin, joka kiinnittää vaih
teensiirtotangon niveleen vaihteiston päällä. 

Kiristysmomentti 
30 +5/-0 Nm (22 +3.7/-0 Ibf ft) 

6 Poista lukkotapp i vaihteistosta ja asenna uusi 
muovitulppa. 

7 Poista lukkotappi vaihdevivun pesästä ja tee 
koevaihtaminen. 

Holkit va 

1 Irrota 
vaihe 

2 Napl 

3 lrrot t 

4 Ase! 

5 Ase 
vai ti 



Vaihteiston käyttölaitteet 432-9
 

Vaihdevivun nivelen holkkien 
vaihto 

\ 3 
2 

o 

Holkit vaihdetaan, kun nivelessä on välystä. 

1 Irrota vaihdevipu osan "Vaihdevivun pesä ja 
vaihdevipu" mukaisesti. 

2 Napula väliholkki irti luurnalla.
 

3 Irrota ja vaihda muoviholkil.
 

4 Asenna väliholkki.
 

5 Asenna vaihdevipu osan "Vaihdevivun pesä ja
 
vaihdevipu" mukaisesti. 



432-10 Vaihteiston käyttö laitteet 

Vaihdevivun laakeroinnin vaihto
 
(nivelmalja ja nivelmaljan rengas)
 

6 

o 

o 

Irrotus 
1 Irrota vaihdevipu osan "Vaihdevivun pesä ja 

vaihdevipu" mukaisesti. 

2	 Poista nivelmaljan rengasta kiristävä jousi ja ir
rota rengas kääntämä/lä sitä vastapäivään (ba
jonettikiinnitys). 

3	 Nivelmaljan renkaan irrottamiseksi vaihdevi
vusta pitää vaihdevivun nuppi poistaa. Ks. osaa 
"Vaihdevivun nuppi". 

Asennus 
4 Voitele laakerointi Gleitmo 750:/Iä.
 

5 Asenna vaihdevipu nivelmaijaan.
 

6 Pujota jousi kiinni nivelmaljan renkaan hakaan.
 
Asenna rengas nivelmaijaan ja katso, että jousi 
tulee renkaan nystyröiden alle. Kiristä ja kiin
nitä sitten jousi nivelmaljan hakaan. 

Irr 
1 

2 

3 

4 

5 

Hu 
Irrc 
lee 



Vaihteiston käyttölaitteet 432-11 

Vaihdevivun nuppi
 

5 

Irrotus 
1 Irrota vaihdevipu osan "Vaihdevivun pesä ja 

vaihdevipu" mukaisesti. 

2 Kiinnitä vaihdevipu ruuvipenkkiin. 

3 Laita teippiä vääntiön ympärille, aivan nupin ala 
puolelle siten , ette i vääntiö vaurioidu tai naar
muunnu, kun se poistetaan. 

4 Aseta 32 mm:n kiintoavain nupin reunan alle. 
Lyö muovivasaralla altapäin varovasti avai 
meen. Nosta nuppi ja vääntlö pois . 

5 Poista teippi. Irrota nuppi vääntiöstä painamalla 
vääntlön kolme muovihakaa sisään pienellä ruu 
vimeisselillä. (Hakoihin päästään käsiksi nupin 
numeroiden 1, 5 ja 4 kohdilta.) Huomaa nupin 
alla oleva teräsjousi. 

Huomaa
 
Irrotettua vaihdevivun nuppia ei saa asentaa uudel

leen, vaan se pitää vaihtaa uuteen.
 



432-12 Vaihteiston käyttölaitteet 

5


3
 

Asennus 
1 Tarkasta, että nivelmaljan rengas on pujotettu 

vaihdevivulle. Pujota vääntl ö ja vaihdevivun suo
jus paikoilleen. 

2 Asenna jousi vääntiöön. 

3 Tarkasta, että nupin numero 4 on linjassa vään
tlön R:n kanssa ja paina nuppi vääntiön päälle. 

4 Tarkasta, että asennot 2, 4 ja R nupissa tulevat 
samaan suuntaan kuin ulostyöntyvä tappi vaih
devivun alapäässä. Aseta nupp i löysästi vivulle 
siten, että se tarttuu uriinsa. 

5 Aseta vaihdevipu ruuvipenkkiin. Lyö nuppia kä 
dellä tai kevyellä kuminuijalla niin pitkälle, että 
vääntiön rajoitinkorko on enintään 0-0,5 mm pe 
ruutussalvan vastimen yläpuolella. 

6 Asenna vaihdevipu pesäänsä osan "Vaihdevi
vun pesä ja vaihdevipu" mukaisesti. 

tarka 

1 Irro 

2 Tai 
vas 
ma 
nOl 
tali 

3	 
tint 
SUI 

Jo. 

ti. 



Vaihteiston käyttö laitteet 432-13 

Vaihdevivun peruutussalpatoiminnon 
tarkastus 

1 Irrota vaihdevivun suojus. 

2 Tarkasta, että 5-vaihteen vastin peruutussai
vassa toimii siirrettäessä vipua kohtuullisella voi
malla vastinta vasten. Vääntiö ei saa tällöin 
nousta siten, että vipu menee 5- vaihteen sivut
taisasennen ohi peruutusasentoon. 

3 Siirrä vaihdevipua oikealle peruutussalvan vas
tinta vasten ja tarkasta vääntiön paikka korkeus
suunnassa. Vääntiön rajoitinkoron pitää olla 

mm peruutussalvan vastimen yläpuolella. 

Jos rajoitinkoron korkeutta pitää säätää, vääntiö 
säädetään osan "Vaihdevivun nuppi" mukaises
ti. 



Purkaminen, kokoaminen 471-1 

Purkaminen, kokoaminen 
Purkaminen 471-1 Peruutusvaihde . . . . . 471-32 
Kokoaminen 471-8 Vaihteensiirtomekanismi . 471-36 
Ulosmenevä akseli 471-20 Kytkinkotelo . . . 471-41 
Sisäänmenevä akseli 471-24 Vaihteiston kotelo . . . . 471-45 
5·vaihteen synkronointiyksikön purkaminen. 471-31 

Purkaminen 
Ennen vaihteiston irrottamista pitää : 

• vaihteistoöljy laskea pois 

• peruutusvalokytkin poistaa,	 ettei se vaurioidu. 
Peitä kytkimen reikä . 

• poistaa nopeusmittarin käyttövälitys avaamalla 
ruuvi. 

Vaihteiston ulkoisen puhdistuksen jälkeen työ aloi
tetaan seuraavasti: 

1 Aseta vaihteisto pidikkeellä 87 92 228 varustet
tuun asennusjalustaan. Peitä tasauspyörästön 
aukot. 



471-2 Purkaminen, kokoaminen
 

2 Irrotasisempi vääntiöakseli poistamalla ensin 
neljä kiinnitysruuvia.
 

Irrota vääntiöakseli työkaluIla 87 90 917 ja ve

tovasaralla 83 90 270.
 

3 Ruuvaa irti ja poista päätykansi sekä tiiviste. 

4 Kytke 3-vaihde vaihteiston lukitsemiseksi ja 
vaihteensiirtomekanismin \ukitsinkuulien ulos 
ajautumisen estämiseksi. 

Lyö 5-vaihteen vaihteensiirtohaarukan lukltus
tappi irti. 

Huomaa 

Asennuksen helpottamiseksi : ennen holkin irrotta
mista merkitään sen asento 5-vaihteen synkronoin
tinavan suhteen merkintäkynällä. 

Irrota haarukka ja holkki, asenna holkki 
uudelleen. 

6
m 

Huon 

Kaikis 
asen 
kiristir 
tänyt j 

7	 Pc 
ga 
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Purkaminen, kokoaminen 471-3
 

5 Painaholkkia alas siten. että 5-vaihde kytkeytyy. 
Kahden vaihteen on oltava samanaikaisesti 
päällä, kun ulosmenevän akselin mutteri kierre
tään irti. Huomaa, että holkki voidaan laittaa 
synkronointinavalle vain, kun holkin korkeat 
nystyrät ovat synkronointinavan syvempien 
hammasaukkojen kohdalla. 

6 Lyö tuurnalla lukitus pois ulosmenevän akselin 
mutterista. Irrota mutteri. 

Huomaa 

Kaikissa töissä, joissa vaihteiston on purettu, pitää 
asennuksen yhteydessä käyttää uutta mutteria ja 
kiristinholkkia. Vanha kiristinholkki on tällöin menet
tänyt jousivaikutuksensa. 

7 Poista 5-vaihteen synkronointinavan lukkoren
gas. Nosta vaihteen synkronointinapa pois 
holkin ja hammaspyörän kanssa . Tarvittaessa 
käytetään ulosvedintä 87 92 343. 

8 Kierrä peruutusvaihteen akselin tuen ruuvi irti 
vaihteiston kotelosta. 

9 Avaa ja poista vaihteiston kotelon ja kytkinkote
lon välisen jakotason ruuvit. Naputa kaksi oh
jausholkkia alas. 

5
 



471-4 Purkaminen, kokoaminen
 

10 Ruuvaa kiinni kaksi työkalua 87 92 129. Työkalu 
8791 410 asennetaan ulosmenevään akselitap
piin. Kiinnitä ulosvedin 87 91 287 varustettuna 
leuoilla 87 91 303 työkaluihin ja vedä varovasti 
kotelo irti. Tarkasta ensin, että 3- tai 4-vaihde on 
kytkettynä. 

11 Purista vaihteiston kotelo irti hammaspyörineen 
ja laakereineen. Irrota työkalut. 

12 Irrota peruutusvaihteen haarukan akseli ja vaih
teensiirtohaarukka. 

13 Ruuvaa peruutusvipu irti ja poista se. 

Huomaa 

Kaksi ruuvia eivät ole vakiomittaisia (45 mm). Toi
nen on 20 mm pitkä ja toinen 50 mm. 



Purkaminen, kokoaminen 471-5
 

14	 Aseta vaihteensiirtomekanismi peruutusvaih
teenasentoon, jotta vaihteensi irtotangon ruuviin 
päästään käsiks i. 

15	 Irrota vääntiön ruuvi vaihteensiirtotangosta. 
Vedä akseli ulos ja ota vääntiö talteen. 

16	 Kytke peruutusvaihde pois ja aseta vaihteensiir
tomekanismi 4- vaihteen asentoon. 

Irrota ruuvi ja nosta vaihteensiirtomekanismia 
hieman siten, että ohjausholkit lähtevät pois pai
koiltaan. 

Nosta holkit pois. 

Vedä vaihteensiirtomekanismia taaksepäin ta
sauspyörästöä kohti ja käännä sitä hieman ulos
päin. 

Nosta vaihteensiirtomekanismi pois. 

17	 Nosta hieman sisäänmenevää akselia sekä 
nosta peruutusvaihteen akseli ja peruutusham
maspyörä pois. 

o 



471-6 Purkaminen, kokoaminen
 

18 Aseta ulosvetimen 87 91 287 leuat 87 91 295 
ulosmenevän akselin 1-vaihteen hammaspyö
rän alle. Aseta holkki 87 91 410 suojaksi ulos
menevän akselin tapille. Vedä hieman ja asenna 
työkalu 87 92 103, joka pitää 1- ja 2-vaihteiden 
synkronointiyksikön yhdessä. Asenna nippuside 
työkalun ja hammaspyöräkokonaisuuden ympä
rille. 

Vedä kaikkia ulosmenevän akselin hammaspyö
riä ylös n. 15 mm. 

19 Nosta sisäänmenevä akseli pois. 

22 
laake 

23 Ved 
87 s 

20 Jatka vetämistä, kunnes ulosmenevän akselin 
hammaspyörät irtoavat. 

21	 Nosta ensin pois 4-vaihteen pyörä, kiristinholkki, 
väliholkki ja 3-vaihteen pyörä. Nosta sitten pois 
loput hammaspyörät (1- ja 2-vaihteiden), synk
ronointirenkaat ja holkki, joita pitää yhdessä työ
kalu 87 92 103. 

24	 
pyå 
laal 

o 

o 



Purkaminen, kokoaminen 471-7
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22 Avaa neljä ruuv ia ja irrota ulosmenevän akselin 
laakerintuki. 

23	 Vedä ulosmenevä akseli pois. Käytä työkaluja
 
8791 188, 87 91 972 ja 87 91 261.
 

24	 Nosta tasauspyörästö pois asettamalla tasaus
pyörästössä oleva kolo ulosmenevän akselin 
laakeripesän kohdalle. 



471-8 Purkaminen, kokoaminen
 

5 ASI 

aik 

väi 

6 ASI 

4 LaiKokoaminen 
laa 
Lai 

Yleisiä toimenpiteitä ennen mu 
kokoamista 

ASITarkasta osien kunto kuluneisuuden suhteen.
 
Vaihda vaurioituneet tai kuluneet osat. ruu
 

3.7 
Kaikki laakerit ja kitkapinnat voidellaan ennen asen vai 
nusta moottoriöljyllä (10 W 30). 

Sisäänmenevän akselin tiivisterenkaan tiivistehuul
ten välinen tila täytetään Shell Grease 1344 L1EP 
II-rasvalla. 

Sisäanmenevän akselin kytkinlevyä varten oleva 
uritus voidellaan (säästeliäästi) Shell Retinax AM
rasvalla. 

Kiinnitä kytkinkotelo asennusjalustaan kiinnitti ror 
mellä 87 92 228 ja väliholkeilla. työ 

ha: 
lille 
ala 

nip 
aks 

r-,

0 

2 Kaavi vanhan tiivistysaineen jäänteet pois jako

tasosta. Puhdista vaihteiston kotelo tiivistysai

neen jäänteistä.
 

3 Laita tasauspyörästö kytkinkoteloon. Huomaa
 
tasauspyörästön kolo, joka on ulosmenevän
 
akselin laakeripesää varten.
 7 Pa 

j 
4·' 

so 



Purkaminen, kokoaminen 471-9
 

4 Laita ulosmenevä akseli istukkaansa ja sovita 
laakeri paikalleen muovivasaralla. 
Laita laakerintuki paikalleen ja naputa se alas 
muovivasaralla ja ty ökaluilta 87 92 202 ja 87 91 
204. 
Asenna ruuvit ja kiristä keskellä olevat kolme 
ruuvia vaiheittain momenttiin 38 ± 5 Nm (28 ± 
3.7 Ibf ft). Huomaa, että uloin ruuvi kiristetään 
vain momenttiin 24 ± 4 Nm (18 ± 3 Ibf ft) . 

o 

5 Asenna 1- ja 2-vaihteiden hammaspyörät synk
ronointiyksikköineen ulosmenevälie akseliIle 
työkalun 87 92 103 kanssa. Tämä on asennettu 
aikaisemmin (ks. sivu 471-6). Laita 3-vaihteen 
hammaspyörä ja väliholkki ulosmenevälie akse
lille. Älä anna asennettujen pyörien mennä liian 
alas akselilie, jätä 15 mm, muuten sisään mene
vää akselia ei voi asentaa. 

6 Aseta sisäänmenevä akseli koteloon. Asenna 
nippuside, joka pitää sisään- ja ulosmenevien 
akseleiden hampaita kosketuksessa. 

7 Paina ulosmenevälIä akseliIla olevia hammas
pyöriä kytkinkotelon tasoa vasten. 
Naputa muovivasaralla ja työkaluilla 87 91 204 
ja 87 90 867, kunnes uusi kiristinholkki ja 
4-vaihteen pyörä voidaan laittaa paikoilleen. 

Käännä 4-vaihteen hammaspyörä siten, että 
sorvattu pinta tulee ylöspäin. 



471-10 Purkaminen, kokoaminen
 

8 Asenna työkalu 87 91 261 ja purista, kunnes 
4-vaihteen hammaspyörät sisään- ja ulosmene
villä akseleilla ovat tasossa toistensa kanssa. 
Leikkaa nippuside poikki ja irrota työkalu 
87 92 103. 

9 Nosta hieman sisäänmenevää akselia ja asenna 
peruutusvaihde hammaspyörineen ja synkro
nointeineen. Peruutusvaihteen akselin reiän pi
tää olla käännettynä kytkinkotelossa olevan ka
navan suuntaan. 

10 Asenna vaihteensiirtomekanismi kytkinkoteloon 
1-vaihteen haarukka 1-vaihteen asennossa 
vaihteensiirtomekanismissa ja siirrä holkkia 
2-vaihteen synkronointiasentoa kohti ulosmene
välIä akseliIla. Paina holkkia 4-vaihteen synkro
nointiasentoa kohti sisäänmenevälIä akseliIla. 

11	 Aseta 1 2-vaihteiden ja 3-4-vaihteiden haa
rukat holkeille. Käännä ja työnnä mekanismi pai
kalleen. Vapauta 1-vaihde nostamalla haaruk
kaa ruuvimeisselillä. 
Asenna ohjausholkit ja sovita yksi ruuveista 
paikalleen. 

8  ..... 



12	 Asenna peruutusvipu 2 jäljellä olevalla ruuvilla . 
Kiristäkolme ruuvia (peruutusvivulla ja vaihteen
siirtomekanismilla on 1 yhteinen ruuvi) moment
tiin 24 ± 4 Nm (la ± 3 Ibf ft). 
Peruutusvivun kaksi ruuvia ovat 20 ja 50 mm 
pitkiä. Pitempi ruuvi (50 mm) on yhteinen peruu
tusvivulle ja vaihteensiirtomekanismille. 

Huomaa 
Peruutusvivun öljypelti pitää asentaa vaihteensiirto
mekanismin reunan alle. 

13	 Asenna haarukka peruutusvaihteen holkille. 
Katso, että peruutusvipu menee peruutushaaru
kan koloon. 
Työnnä tämän jälkeen haarukan akseli paikal
leen. 
Kytke vaihteensiirtomekanismi peruutusvaih
teen asentoon. 

14	 Aseta vaihteenvalitsintanko paikalleen voidel
tuna säästeliäästi Mobile Grease 57C- tai Shell 
Grease 1344 L1EP II-rasvalla. 

Huomaa 
Käännä vaihteenvalitsintanko siten, että viistetty 
reikä tulee ylöspäin. 

15	 Pujota ja asenna vääntiö paikalleen, työnnä 
vaihteenvalitsintanko sisään ja asenna ruuvi. 
Kiristä momenttiin 24 ± 4 Nm (la ± 3 Ibf ft). 

16 Pidä ko. akseli alhaalla ja tee koevaihtaminen. 
Kytke tämän jälkeen 3-vaihde. 

Huomaa 
Jos ulostulevan akselin tai tasauspyörästön laakeri 
vaihdetaan, pitää sisempi vääntiö sekä tiivisteenpi 
din irrottaa ja tasauspyörästön laakerikehä puristaa 
irti vaihteiston kotelosta myöhemmin tehtävää ta
auspyörästön esijännityksen mittausta varten. 
Kalso osaa "Tasauspyörästön laakerikehän vaihto 
"aihteiston kotelossa", irrotus sivulla 471-48. 
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17 Laita hyvin säästeliäästi 518-tiivistysainetta 
sekä vaihteiston kotelon että kytkinkotelon vas
tinpinnoille. Tasoita Loctite ja anna sen kuivua 
pari minuuttia. 

20 
se 
pot 

VAROITUS 

Vaihteiston kokoamisen ja Loctiten levittämi
sen yhteydessä on oltava varovainen. Jos 
vaihteiston huohotuksen sintrattu suodatin 
(nuolen kohdalla) tukkeutuu, vaihteistoöljy voi 
työntyä ulos. 

18 Katso, että peruutusvaihteen akselin tuki on ruu
vin asennuksen kannalta oikeassa asennossa, 
kun vaihteiston kotelo on asennettu. 
Aseta vaihteiston kotelo kytkin kotelon päälle . 

Huomaa 

Peitä vaihteiston kotelossa oleva reiät siten, ettei 
mitään pääse vahingossa vaihteiston sisään. 

21 Lai 
aks 
työ 
ten 

ala 

22 
reir 
nat 
sel 
SYI 
tää 

19 Kiinnitä ensin kytkinkotelo ja vaihteiston kotelo Ta i 
kevyesti 2 ruuvilla. Naputa sitten ohjausholkit vär 
ylös. mu 

Asenna peruutusvaihteen akselin ruuvi, käytä 
tarvittaessa pientä ruuvimeisseliä ruuvinreiän 
ohjaamiseksi vaihteiston kotelon reiän suun
taan. 

Asenna jäljellä olevat ruuvit. 

Ki ristysmomentti 
24 ± 4 Nm (18 ± 3 Ibf ft) 

23 ASI 

sif 

täi 
kai 

Hu 
al 
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20	 Aseta laakeri ulosmenevälIe akselilie ja purista 
se paikalleen työkaluIla 87 91 261. Älä purista 
pohjaan asti ulompaa laakerikehää vasten. 

21	 Laita 5-vaihteen hammaspyörä ulosmenevälIe 
akseliIle. Naputa tarvittaessa muovivasaralla ja 
työkaluIla 87 91 204 5- vaihteen pyörä alas si
ten, että työkalu 87 91 261 voidaan asentaa. 
Käytätyökalua 87 91 261 pyörän puristamiseksi 
alas. Asenna uusi mutteri. 

22	 Asenna 5-vaihteen hammaspyörä neulalaake
reineen, synkronointirenkaineen, synkronointi
napoineen ja holkkeineen sisäänmenevälIe ak
selille. 
Synkronointirenkaan rajoitinnystyröiden pi
tää olla navan reikien kohdalla. 

Tarvittaessanapa naputetaan alas sisäänmene
vän akselin uritukselle työkaluIla 87 91 204 ja 
muovivasaralla. 

Asenna mittakello 87 92 194 ja teline 87 90 727. 
Kytke 3- vaihde ja paina 5-vaihteen holkkia alas
 
siten, että vaihteisto lukkiutuu .
 
Kiristä mutteria ja mittaa välillä mittakellolla. kun

nes ulosmenevän akselin 0,15-0,20 mm:n päit

täisvälys saavutetaan. Käytä lyhyttä M8-ruuvia
 
kampeamiskohtana tiivistetasolla. Nosta
 
5'vaihteen holkki pois.
 

Huomaa: Älä kampea suoraan hammasosan 
alta, työnnä kunnolla hammaspyö
rän alle. Älä unohda poistaa M8-ruuvia. 
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471-14 Purkaminen, kokoaminen
 

24 Aseta mittakellon mittakärki akselin olkapään 26 Aser 
päälle. Vapauta vaihde ja irrota 5-vaihteen holk nevä 
ki. Asenna työkalu 87 92 053 ulosmenevälie ak
selille ja "käytä" vaihteistoa porakoneella siten, Aset 
että laakerit "asettuvat". Paina ja vedä porako laskl 
netta ja pyöritä n. 20 kierrosta sekä vedon että esim 
puristuksen aikana. Poista työkalu. Merkitse 
mitattu päittäisvälyksen arvo muistiin ja lisää 
siihen nimellisarvo. Käännä mittakello sivuun. 

Nimellisarvo, ulosmenevä akseli 27	 Kiris 
Vanha kotelo 
(yli 50.000 km) 

0,12 

Vanha laakeri 
(yli 50.000 km) 

Vanha kotelo, 
50.000 km:iin asti 

0,15 

Vanha laakeri, 
50 000 km:iin asti 

Vanha kotelo, 50 000 km:iin 
asti ja yli 

0,20 

Uusi laakeri 

Uusi kotelo 0,26 

Uusi laakeri	 

kohc 
5-va 
rin Il 

28	 Nos 
rono 
tarvi 

Esimerkki: Mitattu arvo 0,23 mm + 0,20 mm 
(nimellisarvo) = 0,43 mm. 

25	 Asenna 5-vaihteen holkki ja kytke 5-vaihde pai
namalla holkkia alas . Katso, että holkin korkeat 
nystyrät ovat synkronointinavan syvien ham 
masvälien kohdalla. 
Kytke 3-vaihde. 

29 Jos 
räsf 
räst 
säät 
32.) 
Ase 
riste 
O-re 

mm: 
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26	 Asenna työkalu 8792061 (mm-kiekko) ulosme
nevän akselin mutterille . Merkitse yksi hammas
pyörän hammas tusslkyn ällä tai vastaavalla. 
Aseta työkalun (mm-kiekon) asteikko siten, että 
laskettu arvo (mitattu arvo + nimellisarvo, ks. 
esimerkkiä) tulee merkityn hampaan kohdalle. 

27 Kiristä 2-3 vaiheessa siten, että työkalun (mm
kiekon) nollamerkki (0) tulee merkityn hampaan 
kohdalle. Lyö mutterin kaulus 3 kohdasta 
5-vaihteen käytettävällä hammaspyörällä mutte
rin lukitsemiseksi. Poista työkalu ja holkki. 

28	 Nosta 5-vaihteen käyttävä hammaspyörä. synk
ronointi, synkronointinapa ja holkki pois. Käytä 
tarvittaessa ulosvedintä navan irrotuksessa. 

29	 Jos ulosmenevän akselin laakeri tai tasauspyö
rästön laakeri on vaihdettu , pitää tasauspyö
rästön esijännitys tarkastaa ja tarvittaessa 
säätää seuraavasti. (Jos ei ole, siirry kohtaan 
32.) 
Aseta työkalu 87 92 137 aikaisemmin ulos pu
ristetun laakerikehän tilalle. Irrota laakerin tuen 
O-rengas sekä vääntiön tappi ja jousi. 
Aseta laakerin tuki paikalleen yhdessä n. 1,2 
mm:n säätölevykokonaisuuden kanssa. 
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30	 Aseta työkalu 8792095 (10 kg :n paino) laake
rin tuen päälle. Asenna työkalu 87 92 053 ulos
menevän akselin päälle. Käytä porakonetta ja 
pyöritä tasauspyörästöä vähintään 20 kierrosta. 
Mittaa välys kolmesta (3) kohdasta laakerin 
tuen ja vaihteiston kotelon väliltä rakomitalla. 
Ota kolmen mittauksen keskiarvo ja säädä ar
voon: 

Tasauspyörästön nimellisarvo 

Vanha kotelo (50.000 km) 0,20 

Vanha laakeri (50.000 km) 

Vanha kotelo (50.000 km) 0,30 

Uusi laakeri 

Uusi kotelo 0,35 

Uusi laakeri 

Paksummat säätölevyt = Suurempi esijännitys. 
Ohuemmat säätölevyt = Pienempi esijännitys. 
Tasauspyörästön säätölevyjä on paksuuksia 
0. '\0, 0.15, 0.30 ja 0.50. 

31	 Nosta pois työkalu 87 92 095 (10 kg :n paino), 
tasauspy örästön laakerin tuki ja työkalu 87 92 
137 (hiottu laakerikehä). 

Huomaa 

Älä unohda korvata työkalua 87 92 137 laakerike
hällä, Vaihteiston vaurioitumisen vaara. 

32 SOI 

sä ä 

Kili 
±3 
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sco 

33	 ASE-v., 

seli 
u
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toa 
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35	 Tar 
s-v 
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Tar 
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32	 Sovita laakerikehä paikalleen muovivasaralla. 
Asenna ja voitele laakerin tuen O-rengas. 
Asenna ruuvit ja paina laakerikehä sekä mitattu 
säätölevykokonaisuus alas laakerin tuella. 

Kiristä vaiheittain momenttiin 24 ± 4 Nm (18 
±3 Ibf ft). 

Poista työkalu 87 92 053 ulosmeneväitä 
akselilta. 

33	 Asenna työkalu 87 91 428 sisäänmenevälIe ak 
selille. Aseta mittakellon mittakärki sisäänmene
vän akselin laakerin päälle . 
Asenna porakone työkaluun ja "käytä" vaihteis 
toa siten, että laakeri asettuu . Paina sekä vedä 
porakonetta ja pyöritä n. 20 kierrosta sekä ve
don että puristuksen aikana. Mittaa päittä lsvä
Iys. Päittäisvälyksen pitää olla 0,04-0,11 mm. 

Säädä tarvittaessa laakerin tuen alle tulevilla 
säätölevyillä. Ohuemmat säätölevyt = pienempi 
välys. Paksummat säätölevyt = suurempi välys. 
Säätölevyjä on paksuuksia 0.10, 0.15 ja 0.30. 

34 Sisäänmenevän akselin päittäisvälyksen 
säädön yhteydessä : Avaa ja irrota laakerin 
luen neljä ruuvia . Asenna laakerin tuki uudelleen 
oikean säätölevykokonaisuuden kanssa ja ki
ristä vaiheittain momenttiin 38 ± 5 Nm (28 ± 3.7 
Ibf ft). 
(Ks. osa 432 "Vaihteiston käyttö laitteet".) 

Tarkasta välys uudelleen. 

Huomaa 

Jos välys tulee liian pieneksi, vaihteiston kotelo pi
tää irrottaa ja laakerikehä puristaa uudelleen ulos. 

Irrota kolme työkalua. 

35	 Tarkasta, että 4-vaihde on kytketty . Asenna 
5-vaihteen käyttävä hammaspyörä, synkronoin
tirengas ja -napa, Synkronointirenkaan rajoitin
nystyröiden pitää olla navan reikien kohdalla. 
Tarvittaessa napa naputetaan paikalleen eri
koistyökalulla 87 91 204 ja muovivasaralla. 
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471-18 Purkaminen, kokoaminen 

41 Öljy 
le, Asenna haarukka ja holkki akseliIle. 

36 Asenna 5-vaihteen haarukka 5-vaihteen holkil
nettu 
toon.Holkki pitää asentaa siten, että korkeat nystyrät
 

tulevat synkronointinavan syviin hammasvälei

hin. Käännä holkin viistetty osa alaspäin.
 

Asenna uusi lukkorengas.
 

37 Lyö putkisokka vaihteensiirtoakseliin. 

42 Aser 
tettä 

38 Poista peite vaihteistokotelon aukkojen päältä. auto 
Asenna uusi tiiviste ja päätykansi. 

24 ±Kiristysmomentti 
24 ± 4 Nm (18 ± 3 Ibf ft) . 43 Aser 

39 Kokeile vaihteensiirtomekanismi kytkemällä 
vuorotellen kaikki vaihteet. 

40 Asenna öljynpoistotulppa ja tiivistä se kierteen
tiivistysaineella. 

Kiristysmomentti 
50 ± 5 Nm (37 ± 3.7 Ibf ft) . 

Tarkasta, että magneetti on paikallaan tulpassa. 
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41	 Öljy täytetään vasta, kun vetoakselit on asen 
nettu vaihteistoon ja vaihteisto on asennettu au
toon. Öljymäärä: 1,9 litraa (ks. Tekniset tiedot). 

1 

3 

1 Täyttölulppa 
2 Tasolulppa 
3 Tyhjennystulppa 

42	 Asenna peruutusvalokytkin käyttäen uutta tiivis 
tettä (43 46 748), kun vaihteisto on asennettu 
autoon. 
Kiristysmomentti
 
24 ± 4 Nm (18 ± 3 Ibf ft)
 

43	 Asenna nopeusmittarin käyttövälitys paikalleen. 

o 
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471-20 Purkaminen, kokoaminen 

Ulosmenevä akseli
 

1-/2-vaihteiden 
synkronointiyksikön purkaminen 
Irrotuksen yhteydessä asetetaan työkalu 87 92 103 
hammaspyörien päälle synkronoinnin pitämiseksi 
koossa. 

1 Leikkaa nippuside poikki ja irrota työkalu 
87 92 103 synkronointiyksiköstä. 

2 

3 

4 

5 I 
I 

6 

7 1 
s 

s 

I 
Ase 
AsennI lä. 

I 
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1-1 

1 

o 



t: 

2 Nosta 2-vaihteen hammaspyörä pois laakeri
holkkeineen . 

3 Nosta synkronointi pois. 

4 Irrota lukitusjousi pavuista. Nosta holkki pois ja 
ota pavut talteen. 

5 Nosta pois ja käännä synkronointinapa. Irrota 
lukitusjousi alapuolelta. 

6 Nosta 1-vaihteen synkronointi pois hammaspyö
räst ä, 

7 Tarkasta kaikkien osien kunto kuluneisuuden 
suhteen. Vaihda vaurioituneet ja kuluneet osat. 
Mittaa kolmiosaisten synkronointien kulunei
suus asentamalla ne paikoilleen. Mittaa rakomi
talIa kolmesta kohtaa suuren synkronointiren
kaan ja kehäpyörän välistä ja ota keskiarvo. 
Uusi synkronointi 1,4-1,5 mm. 
Jos keskiarvo on pienempi kuin 0,8 mm, 
synkronointi pitää vaihtaa. 

Asennus 
Asenna kaikki osat öljyttyinä 10 W 30 moottoriöljyl
lä. 

1 Kokoa ja asenna 1-vaihteen synkronointi 
1-vaihteen hammaspyörälle. 
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2 Asenna synkronointinapa holkkiin, holkki asete
taan siten, että haarukan ura tulee alaspäin. 

Huomaa 
Holkissa olevien papujen kolojen pitää olla synkro
nointinavan papujen kolojen kohdalla. 

3 Aseta ja asenna kolme papua. Asenna lukitus
jousi myötäpäivään. Käännä varovasti ja asenna 
myös lukitusjousi alapuolella myötäpäivään. 

Huomaa 
Lukitusjouset sekä ala- että yläpuolella pitää pujot
taa samaan papuun. 

Ir 
1 

4 Asenna holkki (haarukan uran puoli alaspäin) ja 
synkronointinapa 1-vaihteen synkronoinnille. 
Synkronointinavan kolojen pitää sopia synkro
noinnin nystyröihin. 

5 Kokoa ja asenna 2-vaihteen synkronointi 
2-vaihteen hammaspyörälle. Asenna laakeri
holkki 2-vaihteen hammaspyörälle ja asenna 
koko yhdistelmä holkkiin ja synkronointinapaan . 
Synkronointirenkaan nystyröiden pitää sopia 
synkronointinavan kololhin. 

-)

I

. 

. . 

( . ' . 

. . 
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6 Pidä hammaspyöriä alhaalla ja tee koevaihtami
nen. 

7 Asenna työkalu 87 92 103 synkronointiyksikön 
päälle siten, ettei se purkaudu asennuksen 
aikana. 

7 

Ulosmenevän akselin 
laakerin vaihto 

Irrotus 
1 Purista laakeri irti työkaluIla 87 92 178 (20 ham


masta), 87 92 004 (21 hammasta) tai 87 92 160
 
(23 hammasta) sekä kiinnittimellä (emotyökalu)
 
87 90 636.
 

Asennus 
1Purista uusi laakeri pohjaan työkaluilla
 

87 92 202 ja 87 91 204.
 

1 
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471-24 Purkaminen, kokoaminen
 

Sisäänmenevä akseli
 

Irrotus 
1 Kiinnitä akseli suojapaloilla varustettuun ruuvi

penkkiin. 

2 Irrota lukkorengas. 

Hu( 
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3 Purista laakeri irti akselilta. Käytä työkalua 
87 92 152 ja perustyökalua 87 91 642. 

Huomaa 

Irrotettua laakeria ei saa asentaa uudelleen (se vau
rioituu). 

so 
eo 
o 

4 Nosta 4-vaihteen hammaspyörä, synkronointi ja 
neulalaakeri pois. 

co 
o 

o 

5 Nosta holkkia vähän ja suojaa kädellä siten, et
teivät jousikuormitteiset rullat katoa (työnny 
ulos). Ota rullat 

6 Nosta holkki pois. 

maa holkin asento. Jos se asennetaan uudel
se tulee asentaa käännettynä samoin päin. 

eo eo 
o 
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471-26 Purkaminen, kokoaminen
 

7 Ota talteen jouset ja tulpat. 

8 Irrota synkronointinapaa kiinnittävä lukkoren
gas. Poista napa. 

Asenn 
Kaikki os 
10 W 30 . 

1	 Kiinni 
rustel 

2	 Asen 
relne: 

8 

3	 Aseru 
nee 
työka 

4	 Aseru 
netaa 

9 Nosta 3-vaihteen synkronointi, hammaspyörä ja 
neulalaakeri pois. 

10	 Tarkasta kaikki osat kuluneisuuden suhteen. 
Vaihda vaurioituneet ja kuluneet osat. Mittaa 
synkronoinnin kuluneisuus asentamalla se pai
kalleen. Mittaa rakomitalla kolmesta kohdasta 
synkronointirenkaan ja hammaspyörän väliltä ja 
ota keskiarvo. 
Uusi synkronointi 0,8-1,1 mm. Minimimitta 0,5 
mm. Pienempi = kulunut; vaihda synkro
nointi. 

5	 Ta rka 
masp 
mm. 



o 

Asennus 
Kaikki osat asennetaan öljyttyinä moottoriöljyllä 
10W 30. 

1 Kiinnitä sisäänmenevä akseli suojapaloilla va
rustettuun ruuvipenkkiin. 

2 Asenna 3-vaihteen hammaspyörä neulalaake
reineen ja synkronointirenkaineen. 

3 Asenna synkronointinapa, katso, että napa me
nee synkronoinnin päälle. Purista tarvittaessa 
työkaluIla 87 92 202. 

4 Asenna uusi lukkorengas. Lukkorengas asen
netaan terävämpi reuna ylöspäin. 

5 Tarkasta päittäisvälys 2- ja 3-vaihteiden ham
maspyörien väliltä . Välyksen pitää olla 0,05-0,40 
mm. 
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6 Asenna jouset ja tulpat. 

7 Asenna holkki. 

Huomaa 

Holkin korkeiden nystyröiden pitää olla navan syvien 
hammasvälien kohdalla. 

8 Asenna rullat. Rullat asennetaan painamalla 
jousia sisään. Käytä esim. rakomittaa jousien 
painamiseen. 

9 Asenna 4-vaihteen synkronointirengas, neula
laakeri ja hammaspyörä. 

10 K 
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10 Katso, että laakeri on käännetty oikein päin 
, purista uusi laakeri 4-vaihteen hammaspyörän 
viereen. Käytä holkkia 87 91 261. Asenna uusi 
lukkorengas viistetty reuna ylöspäin. 

Huomaa 

Avaa lukkorengasta varovasti asennuksen yhtey
dessä, vain niin paljon, että se voidaan asentaa 
akseliIle. Jos lukkorengasta avataan liikaa, sen toi
minta tuhoutuu! 

Naputa lukkorengas varovasti akselin uraan 
tuurnalla. 

11 Sisäänmenevän akselin oikean asennuksen tar
kastamiseksi mitataan laakerin ja 4-vaihteen 
hammaspyörän välys. Välyksen pitää olla 
0,05-0,40 mm. 
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Lähinnä 1-vaihteen 
hammaspyörää olevan laakerin 
vaihto sisäänmenevälIä akselilla 
1 Kiinnitä akseli puristimeen työkalulla 87 91 121 

ja kiinnittimellä (emotyökalu) 87 90 636.8
 
I 2 Purista laakeri irti akseliIta . 

1
 

o 
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471-30 Purkaminen, kokoaminen
 

Asennus 
1	 Asenna uusi laakeri. Katso, että laakeri tulee oi

kein päin. Purista laakeri pohjaan työkalun 87 91 
261 hoikiIla. 

Huomaa 

Varo kiinnitettäessä akselia puristimeen, etteivät ak
seltn pinnat vaurioidu. 
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Purkaminen, kokoaminen 471-31
 

5-vaihteen synkronointiyksikön purkaminen 

Irrotus 
1 Nosta holkki pois. 

2 Nosta synkronointinapa ja synkronointirengas 
pois. 

3 Nosta neulalaakeri pois hammaspyörästä. 

4 Tarkasta synkronoinnin kuluneisuus asettamalla 
se 5-vaihteen hammaspyörälle. Mittaa rakomi
talIa kolmesta kohdasta ja ota keskiarvo. Jos 
keskiarvo on pienempi kuin 0,5 mm. synkro
nointi pitää vaihtaa. 

1 

l/l

Tarkasta osien kunto kuluneisuuden tms. suhteen ja 
vaihda vaurioituneet tai kuluneet osat. 

Asennus 
Kaikki osat asennetaan kevyesti öljyttyinä mootto
riöljyllä 10 W 30. 

1 Laita neulalaakeri 5-vaihteen hammaspyörään. 

2 Tarkasta, että synkronointirenkaan päällä oleva 
lankarengas on asennettu ja asenna synkro
nointirengas 5-vaihteen hammaspy örälle. 

3 Asenna synkronointinapa siten , että kolme ko
loa tulevat synkronointirenkaan nystyröiden 
kohdalle. 

4 Holkki asennetaan tasainen puoli ylöspäin . Hoi
kin korkeiden nystyröiden pitää sopia synk
ronointinavan syviin hammasväleihin. 

5 Pidä synkronointiyksikköä koossa ja tee koe
vaihtaminen painamalla holkki alas synkronoin
nin päälle. 

4 



i

,

i

471-32 Purkaminen, kokoaminen 

Peruutusvaihde 

Purkaminen 
1 Kiinnitä peruutusvaihde suojapaloilla varustet

tuun ruuvipenkkiin. 

2	 Merkitse merkintäkynällä peruutusvaihteen ak
selin asento akselin tuessa . 

3	 Naputa varovasti tuurnalla peruutusvaihteen ak
seli irti tuesta. 

Huomaa 

Pidä kiinni akselista ja ota osat talteen siten, ettei 
mitään häviä . 
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4 Nosta laakerointituki, laakerilevy, käyttävä 
ruutushammaspyörä, holkki, synkronointiren
gas, lankarengas, käytettävä peruutushammas
pyörä ja neulalaakeri pois peruutus vaihteen 
akselilta. 

5 Tarkasta kaikki osat kuluneisuuden suhteen. 
Vaihda vaurioituneet tai kuluneet osat. Tarkasta 
synkronoinnin kuluneisuus asettamalla se 
kalleen. Mittaa rakomitalla 3 kohdasta ja ota 
keskiarvo. Jos keskiarvo on pienempi kuin 
0,5 mm, synkronointi pitää vaihtaa. 

Kokoaminen 
Kaikki osat voidellaan moottoriöljyllä 10 W 30 ennen 
asennusta . 

1 Kiinnitä peruutusvaihteen akseli suojapaloilla 
varustettuun ruuvipenkkiin . 

2 Asenna neulalaakeri ja käytettävä peruutus
hammaspyörä akseliIle. 

3 Asenna synkronointirengas. Tarkasta, että 
karengas on asennettu synkronointiin. 

4 Asenna synkronointiholkki. HUOM! Holkin 
keiden nystyröiden pitää synkronointiren
kaan syviin hammasväleihin. Holkin korkeat 
hampaat asennetaan alaspäin. 

Purkaminen, kokoaminen 471-33
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471-34 Purkaminen, kokoaminen 

5 Asenna käyttävä peruutushammaspyörä integ
roituine synkronointinapoineen. 

Huomaa 

Synkronointinavan kolmen kolon pitää asettua synk
ronointirenkaan kolmen nystyrän kohdalle. 

6 Asenna laakerilevy. Tarkasta, että levyn tappi 
tulee peruutusvaihteen akselin tuen nystyröiden 
välille. 

7 Sivele Loctite 648:aa peruutusvaihteen akselin 
tuessa olevaan akselin reikään. 

8 Purista peruutusvaihteen akselin tuki akseliIle 
aikaisemman merkinnän mukaisesti. Käytä 17 
mm:n hylsyä ja 19 mm:n hylsyä vastimina ja pu
rista pohjaan. 

Huomaa 

Peruutusvaihteen akselin tuen ruuvinreiän pitää olla 
linjassa akselin voitelureikien kanssa. Koeasenna 
ruuvi akseliin akselin tuen läpi tarkastaaksesi, että 
akselin reikä on akselin tuen reiän kohdalla. 
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Purkaminen, kokoaminen 471-35 

8 Tarkasta, että peruutusvaihde on koottu oikein, 
mittaamalla rakomitalla. Mittaa ylemmän harn
maspyöränja päittäislaakerilevyn välistä peruu
tusvaihteen akselin tuen luona. Välyksen pitää 
olla 0,10-0,20 mm. 

9 Tee peruutusvaihteen koevaihtaminen paina
malla holkkia ylös ja alas. 
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471-36 Purkaminen, kokoaminen 

Vaihteensiirtomekanismi
 Huorm
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Vaihteensiirtomekanismia purettaessa pitää vaih 
yh

teensiirtoakseleiden olla neutraaliasennossa. 

1 Kiinnitä vaihteensiirtomekanismi suojapaloilla
 
varustettuun ruuvipenkkiin.
 

2 Lyö putkisokka irti vaihteensiirtovivun akselista. 

3 Naputa akseli irti ja irrota vaihteensiirtovipu. 
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Purkaminen, kokoaminen 471-37 

Huomaa 

Lukitsinkuuiat tulevat ulos vaihteensiirtomekanis
mista irrotuksen yhteydessä. 

4 Pidä sormi lukitsinkuulan istukan päällä ja vedä 
peruutusvaihteen siirtoakseli pois. Ota talteen 
lukitsinkuula ja jouset. 

5 Irrota muut akselit kuulineen ja jousineen sa
mallatavalla. Aloita 5-vaihteen vaihteensiirtoak
selista. 

Huomaa 

Vaihteensiirtoakselien välillä on ylimääräisiä lukit
sinkuulia (kaksoiskytkennän estokuulia). 

Poista sitten 3-/4-vaihteiden akseli ja lopuksi 
1-/2- vaihteiden akseli. Ota talteen kaksi tappia 
5-vaihteen ja 3- /4-vaihteiden akseleista. 

6 Jos haarukoita tai vääntiöitä pitää vaihtaa, lyö 
putkisokat irti ja irrota haarukat ja vääntiöt. Huo
maa paikat ja asennot uudelleen asennusta 
varten. 
Putkisokka tulee aina vaihtaa asennuksen 
yhteydessä. 

Tarkasta kaikki osat kuluneisuuden suhteen. 
Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat. 
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471-38 Purkaminen, kokoaminen 

Kokoaminen 
1 Asenna haarukat ja vääntiöt ko. akseleille, jos 

ne ovat olleet irrotettuina. 

2 Aloita 1-/2-vaihteiden akselista. laita jousi 
kuula laakerikonsoliin. Paina kuulaa alas tuur
nalla ja vie akseli neutraaliasentoon. 

3	 laita kaksoiskytkennän estomekanismin lukit
sinkuula 3-/4- vaihteiden akseliIle. 

4	 laita jousi ja kuula paikoilleen. Asenna tappi 
3-/4- vaihteiden vaihteensiirtoakseliin, tarkasta, 
että se liikkuu helposti akselissa. Paina kuulaa 
alas tuurnalla ja siirrä 3- /4-vaihteiden akseli 
päätyasentoon. 

Huomaa 

3-/4-vaihteiden haarukka pitää pujottaa 
1-/2-vaihteiden vaihteensiirtoakselin yli asennet
taessa. 

5	 laita kaksoiskytkennän estomekanismin lukit
sinkuula 5- vaihteen akseliIle. Asenna tämän jäl
keen jousi ja kuula 5- vaihteen vaihteensiirtoak
selia varten. Asenna tappi 5- vaihteen akseliin 
ja tarkasta, että se liikkuu helposti akselissa. 
Paina kuulaa alas tuurnalla ja siirrä akseli 
neutraaliasentoon. 
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6 Asenna kaksoiskytkennän estomekanismin lu
kitsinkuula peruutusvaihteen akselilie. 

7 Asenna jousi ja kuula peruutusvaihteen akselia 
varten. Paina kuulaa alas tuurnalla ja siirrä ak
seli neutraaliasentoon. 

8 Aseta vaihteensiirtovipu jousineen ja holkkei
neen laakerikonsoliin. Paina akseli sisään ja na
puta putkisokka paikalleen. 

o 
N 
o 

Vaihteensiirtovivun purkaminen 
Edellytyksenä on irrotettu vaihteensiirtovipu. 

1 Paina toinen jousi alas ja irrota lukkorengas, 
nosta pois ja ota talteen jousi ja holkki. 2 

2 Tee samoin vastakkaisella puolella toisen jou
sen ja holkin irrottamiseksi. 

0 

0 



471-40 Purkaminen, kokoaminen 

Asennus 
1 Asenna jouset vaihteensiirtovipuun. 

Huomaa 

1-/2-vaihteiden holkki ja jousi ovat lyhyempiä. 

2 Paina jousta ja holkkia alas sekä asenna uusi 
lukkorengas vaihteensiirtovivulle. Tee samoin 
vastakkaisella puolella toisen jousen ja holkin 
asentamiseksi. Asenna uusi lukkorengas. 
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Purkaminen, kokoaminen 471-41
 

Kytkinkotelo 

Sisäänmenevän akselin 
laakerikehän vaihto 
1 Irrota työsylinteri. Ks. osa 412 "Kytkimen käyt

tölaitteet, työsylinter i". 

2 Purista laakerikehä irti työkaluIla 87 91 204 ja 
vastimella 87 92 236. 

• 
Asennus 
1 Sovita laakerikehä paikalleen muovivasaralla. 

2 Purista laakeri pohjaan työkalulla 83 90 312. 
Vastimia 83 90 114 ja 83 90 148 pitää käyttää! 



'

471-42 Purkaminen, kokoaminen 

3 Asenna työsylinteri. Ks. osa 412 "Kytkimen käyt Vai 
tölaitteet, työsylinteri ". laal 

tiivistiHuomaa 

Älä unohda kierteentiivistysainetta työsylinterin läpi 1 L 
menevistä ruuveista Öljyvuodon vaara. 

Vaihteensiirtotangon 
tiivisterenkaan vaihto/irrotus 
Edellytyksenä on irrotettu vaihteensHrtotanko. 

1 Irrota tiivisterengas työkaluIla 87 92 111 (ulos

vedin) yhdessä IHttimen 83 92 319 ja vetova

saran 83 90 270 kanssa.
 

1 l 
E 

Asennus 
1 Voitele ja naputa uusi tiivisterengas paikalleen 

työkaluIla 87 92 210. 



Purkaminen, kokoaminen 471-43 

Vaihteensiirtotangon 
laakeriholkin vaihto/irrotus 
Edellytyksenä on edellä olevan mukaisesti irrotettu 
liivisterengas. 

1 Lyö laakeriholkki irti työkaluIla 87 91 220. 

o 

r-, 

\ 

Asennus
 
1 Uusi laakeriholkki asennetaan työkaluIla 

8791 220. 



471-44 Purkaminen, kokoaminen
 

Tasauspyörästön laakerikehä kytkinkotelossa
 
1 Irrota tiivisteenpitimen neljä ruuvia. Nosta ruuvit 

ja tiivisteenpidin pois ja poista O-rengas. 

2 Naputa varovasti laakerikehä irti vasaralla ja 
tuurnalla (rikkova irrotus). 

Huomaa 

Naputa yhtä paljon molemmilta puolilta! 

1 

Asennus 
1 Asenna (purista) uusi laakerikehä pohjaan työ


kaluilla 87 92 202 ja 87 91 204.
 

2 Asenna tiivisteenpidin paikalleen O-renkaan
 
kanssa. Kiristä ruuvit momenttiin vaiheittain.
 

Kiristysmomentti
 
24 ± 4 Nm (18 ± 3 Ibf ft).
 



Purkaminen, kokoaminen 471-45 

Vaihteiston kotelo 
Huomaa, että vaihteensiirtoakseleiden holkit pi
tää irrottaa ennen vaihteiston kotelon pesua. 
Määrätyt pesuaineet voivat tuhota holkit. 

Ulosmenevän akselin 
laakerikehän vaihto/irrotus 
1 Kiinnitä vaihteiston kotelo puristimeen. 

2 Purista laakerikehä irti työkaluIla 87 91 311. 

I 

) 

I 

Asennus 
1 Käännä kate10 ja sovita laakerikehä paikalleen 

muovivasaralla. Purista uusi laakerikehä poh
jaan työkalulla 87 90 800, käytä työkatua 
87 91 188 vastimena. • 



'

471-46 Purkaminen, kokoaminen 

Sisäänmenevän akselin 
laakerikehän vaihto/irrotus 

Irrota tiivisteenpitimen neljä ruuvia. Ota talteen 
tiivisteenpidin, ruuvit ja säätölevyt. 

2 Purista laakerikehä irti työkaluIla 87 90 800 ja 
vastimella 87 92 236. 

Asennus 
1 Käännä vaihteiston kotelo ja sovita laakerikehä 

paikalleen muovivasaralla. 

2 Purista sitten laakerikehää alas työkaluIla 
87 92 202, kunnes työkalu ottaa kiinni vaihteis
ton koteloon . 

3 Asenna tiivisteenpidin käyttäen nimellismittaista 
mm:n säätölevykokonaisuutta. Kiristä laake

rikehä vaiheittain alas tiivisteenpitimellä. 

Kiristysmomentti
 
38 ± 5 Nm (28 ± 3.7 Ibf ft).
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Purkaminen, kokoaminen 471-47 

Vaihteensiirtoakselien
 
holkkien irrotus vaihteiston
 
kotelosta
 
HUOM! Ennen vaihteiston kotelon pesua pitää
 
holkit irrottaa, pesuaine saattaa tuhota holkkien
 
pintakerroksen.
 

1 Naputa varovasti työkaluIla 87 91 238 kolme 
holkkia irti vaihteiston kotelosta ja vaihteensiir

toakselin holkki kytkinkotelosta.
 

J 

Asennus 
HUOM! Peruutusvaihteen siirtoakseliIla ei ole holk

kia vaihteiston kotelossa.
 

1 Holkit naputetaan varovasti irti työkaluIla 87 91
 
238. 

; 

o 
o 

3 

Sintratlu suodatin, huohotus 
1 Naputa sintrattu suodatin irti vaihteiston kote


lasta tuurnalla ulkoapäin.
 

1 
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Asennus 
1 Naputa varovasti uusi sintrattu suodatin paikal

leen jakotason puolelta (suodatin on kartiomai
nen). 

Huomaa 

Käytä onttoa tuurnaa tai putken pätkää siten, ettei 
slntratun suodattimen pinta puristu kokoon (tukkeu
du). Jos suodatin tukkeutuu, sen ilmaa läpäisevä 

tuhoutuu ja vaihteiston öljy voi työntyä 
ulos. 

Tasauspyörästön 
laakerikehän vaihto 
vaihteiston kotelossa 

1 Irrota tiivisteenpitimen 5 ruuvia ja irrota tiivis
teenpidin naputtamalla tuurnalla takapuolelta. 
Ota talteen säätölevy, ruuvit ja tiivisteenpidin. 

2 Purista laakerikehä irti työkaluilla 87 92 202 ja 
87 91 204 yhdessä säätölevyjen ja tiivisteenpi
timen kanssa. 

Huomaa 

Laakerikehä asennetaan myöhemmin uudelleen 
laakerin esijännityksen mittauksen jälkeen. (Ks. 
osaa "Kokoaminen", sivu 471-15.) 
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Tasauspyörästö 473-1 

Tasauspyörästö
 
Laakerien vaihto 473-1 Sisempi vääntiö . . . . . .. 473-5 
Nopeusmittarin käyttövälityksen vaihto . 473-2 Sisempi vääntiöakseli. . .. . 473-7 
Ison vetopyörän vaihto . . . . . 473-2 Tukllaakerikonsoli autossa. . 473-9 
Tasauspyörästön pesän Tukilaakerikonsoli . . . . . . . . . . . . 473-15 
tasaushammaspyörien irrotus . 473-3 

1 
Laakerien vaihto 
1 Kiinnitä tasauspyörästö suojapaloilla varustet


tuun ruuvipenkkiin ja vedä laakerit irti ulosveti 

mellä 87 92 343. Käytä työkalua 87 92 210
 
vastimena.
 

N 
o 

Asennus 
1 Purista laakerit loppuun asti työkaluIla 

8791 311. Käytä työkalua 8792210 vastimena. 
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473-2 Tasauspyörästö 

Nopeusmittarin 
käyttövälityksen vaihto 

1 Kiinnitä tasauspyörästö suojapaloilla varustet
tuun ruuvipenkkiin. Vedä laakeri irti ulosveti 
mellä 87 92 343. Käytä työkalua 87 92 210 
vastimena. 

2 Sahaa hammaspyörä rikki ja poista se. 

Asennus 
1 Lämmitä uutta hammaspyörää 50-asteisessa 

vedessä n. 10 minuuttia. Purista lämmitetty 
hammaspyörä työkaluIla 87 92 236 tasauspyö
rästön päälle. 

2	 Purista laakeri loppuun asti työkaluIla 
87 91 311. Käytä työkalua 87 92 210 vastime
na. 

Ison vetopyörän vaihto 
1 Kiinnitä tasauspyörästön pesä suojapaloilla va

rustettuun ruuvipenkkiin. Irrota ison vetopyörän 
ulkopuolisella torx- kannalla varustetut ruuvit ja 
naputa iso vetopyörä irti muovivasaralla. 
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Asennus 
1 Ennen ison vetopyörän asennusta se pitää lait

taa 50-asteiseen veteen n. 10 minuutiksi. Na
puta iso vetopyörä tasauspyörästön pesän 
päälle muovivasaralla. 

2	 Käännä vetopyörä siten, että hiottu pinta tulee 
tasauspyörästön pesän laippaa vasten. Asenna 
uudet ruuvit ja kiristä vaiheittain. 

KIristysmomentti 72 ± 3 Nm (53 ± 2.2 Ibf ft). 

Tasauspyörästön pesän 
tasaushammaspyörien 
irrotus 
1 Irrota iso vetopyörä. Ks. "Ison vetopyörän vaih 

to". 

2 Poista pienet tasauspyörät kääntämällä niitä. 

3 Naputa irti lukkotappi, joka lukitsee tasauspyö
rästön akselin . 

4 Purista tasauspy örästön akseli irti puristustuur
nalla 87 91 220 ja hoikiIla 78 41 067. 

5 Poista suuret tasauspyörät ja kulutuslevyt. 

Huom.	 Tietyissä vaihteistoissa tasauspyörästö 
on varustettu neulalaakereilla kulutusle
vyjen asemesta. 

Tasauspyörästö 473-3
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473-4 Tasauspyörästö 

Asennus 
1 Laita kulutuslevyt sekä suuret ja pienet tasaus


hammaspyörät tasauspyörästön pesään.
 

o 

2 Asenna tasauspyörästön akseli.
 

3 Naputa lukkotappi tasauspy örästön akseliin.
 

4 Asenna iso vetopyörä käyttäen uusia ruuveja. 
Kiristä vaiheittain . 

Kiristysmomentti 
72 ± 3 Nm (53 ± 2.2 Ibf ft). 
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Tasauspyörästö 473-5 

Sisempi vääntiö, vasen puoli
 

Laakerin ja tiivisterenkaan vaihto
 

o 

Irrotus 

1 Irrota viisi kiinnitysruuvia. 9 Poista O-rengas. 

2 Naputa tuurnalla tiivisteenpitimeen sisäpuolelta
 
ja poista vääntiö. Ota talteen tappi, jousi ja sää

tölevyt, jotka voivat pudota ulos irrotuksen yh

teydessä.
 

Huomaa 
Irrotettaessa sisempää vääntiötä autossa irrotetaan 
ensin vetoakseli, ks. korjaamokäsikirja 7 "Jousitus
järjestelmä, pyörät", osa 774. Työkaluja 87 90 354 ja 
83 90 270 käytetään naputettaessa vä äntlötä irti. 

3 Poista tappi ja jousi akselin päästä. 

4 Poista lukkorengas. 

5 Aseta vääntiö puristimeen käyttäen työkaluja 87
 
91 402 (kaksi puoliskoa).
 

6 Purista vääntiö irti laakeripesästä työkaluIla 78
 
41 067.
 

7 Irrota laakeri työkaluIla 78 41 075. 

8 Purista tiivisterengas irti työkaluIla 87 91 311. 



473-6 Tasauspyörästö
 

4 

6 

Asennus 

1 Merkitse 2 ± 0,5 mm työkalun 78 41 075 reu
nasta. 

2 Purista tiivisterengas merkintään asti.
 

3 Purista uusi laakeri työkaluilla 87 91 402 (kaksi
 
puoliskoa) ja 87 91 311. 

4 Purista laakeri vääntiölle työkaluIla 78 41 067. 

5 Asenna lukkorengas. 

6 Voitele ja asenna varovasti uusi O-rengas. 

7 Katso, että tappi on paikallaan. 

8 Naputa varovasti vääntiö paikalleen siten, ettei 
O-rengas vaurioidu.
 

9 Asenna viisi ruuvia ja kiristä momenttiin .
 

Kiristysmomentti
 
24 ± 4 Nm (18 ± 3 Ibf ft)
 

Laa
 

Irrc 
1 

2 

HlI 

tai 
sit 

na 
87 



Tasauspyörästö 473-7 

Sisempi vääntiöakseli, oikea
 
puoli
 

Laakerin ja tiivisterenkaan vaihto 

r

...-6 

4 

Irrotus 

1 Irrota neljä kiinnitysruuvia. 

2 Irrota vääntiöakseli työkaluilla 87 90 917 ja ve
tovasaralla 83 90 270. 

Huomaa
 

Irrotettaessa sisempi vääntiöakseli autossa irrote

taan ensin väliakseli, ks. korjaamokäsikirja 7 "Jou

situsjärjestelmä, pyörät" osa 774. Työkaluja
 
87 90 917 ja 83 90 270 käytetään vääntiöakselin
 
naputtamiseen ulos.
 

3 Irrota suuri lukkorengas.
 

4 Käytä vastinta 83 90 098 ja purista akseli laa

kereineen irti. 

5 Irrota pieni lukkorengas. 

6 Purista laakeri irti akselista työkaluIla 
87 91 972 ja putkella 87 91 204. 

7 Purista tiivisterengas irti putkella 87 91 311 ja 
vastimella 83 90 098. 

8 Poista O-rengas. 
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Asennus 

Merkitse 6 ± 0,5 mm työkalun 87 91 311 reu
nasta. 

2 Purista tiivisterengas merkintään asti. Käytä 
vastinta 83 90 098. 

3 Purista laakeri akselilie työkalulla 78 41 067. 

4 Purista akseli laakereineen pesään työkaluilla 
8792202, 8791 204 ja 87 91 311. 

5 Asenna kaksi lukkorengasta. 

6 Voitele ja asenna varovasti uusi O-rengas. 

7 Naputa varovasti vääntiöakseli paikalleen. 

8 Asenna neljä kiinnitysruuvia ja kiristä rnornent
tiin.
 

Kiristysmomentti
 
24 ± 4 Nm (18 ± 3 Ibf ft)
 



'

6 

Tasauspyörästö 473-9
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Tukilaakerikonsoli
 

r-,I o 

Irrotus autossa 
1 Laita suojus oikean etulokasuojan päälle, 

2 Irrota miinusjohdin akusta. 

3 Nosta auto ylös ja poista oikea etupyörä. 

4 Avaa vetonivelen suojapalkeen kiristin. 

5 Irrota kolme ruuvia tukivarresta ja irrota tukivarsi 
pallonivelestä. 

6 Vedä vetoakseli irti ja anna tukivarren roikkua 
paikallaan. Asenna suojakansi tripodille ja vään
tiölle. 

7 Irrota taemman moottorinkiinnikkeen kolme ruu
via. 



I
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o 

8 Laske auto alas. 

9 Irrota kampikammiotuuletuksen letku venttiiliko
pasta. 

10 Irrota nostosilmukka. Irrota maadoitusliitäntä sy
Iinterinkannesta ja siirrä nostosilmukka sinne. 

11 Irrota momenttituen kiinnike. 

12 Irrota etumainen pakoputki. Ks. korjaamokäsi
kirja 2:4 "Pakoputkisto". 

13 Asenna kannatin, sovita nostokoukku nostosil
mukkaan ja nosta moottorivaihteistoa niin pal
jon, että laakerikonsoli voidaan poistaa. 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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14 Nosta auto ylös.
 

15 Irrota ruuvi, joka kiinnittää moottorinkiinnikkeen
 
laakerikonsoliin.
 

16 Irrota laakerikonsolin alempaa kiinnitysruuvia.
 
Kiinnitysruuvit pitävät myös pidikettä, johon on
 
asennettu happitunnistimen liitinkappale ja te

hostinpumpun putken kiinnitin.
 

17 Irrota laakerikonsolin ylempi kiinnitysruuvi.
 

18 Irrota laakerikonsoli moottorin ohjaustapeilta
 
kampeamalla sopivan työkalun kärjellä.
 

19 Vedä väliakseli irti vääntiöakselista.
 

20 Nosta laakerikonsoli pois yhdessä vääntlön
 
kanssa. 

I 
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Asennus 

Katso, että sisempi vääntiö on puhdistettu ja 
täytetty rasvalla. Voiteluaineena Mobile Grease 
GS 57C. 

VAROITUS 

Varo, ettei rasvaa pääse kosketuksiin maali
pinnan kanssa. Maalin värisävy saattaa muut
tua. 

Tarkasta, että O-rengas sisemmällä vään
tiöakselilla tasauspyörästön luona on paikal
laan. 

2 Nosta auto ylös. 

3 Nosta laakerikonsoli ylös putken ja väliakselin 
kanssa . Sovita väliakseli akselitapin uritukselle. 
Naputa varovasti muovivasaralla siten, että laa
kerikonsoli tulee paikalleen. 

4 Asenna laakerikonsolin ylempi kiinnitysruuvi. 

5 Asenna alempaa kiinnitysruuvia, jotka kiinnittä
vät myös happitunnistimen liitinkappaleen ja te
hostinpumpun putken pidikettä. 

6 Kiristä laakerikonsolin kolme kiinnitysruuvia mo
menttiin. 

Kiristysmomentti 30 ± 4 Nm (22 ± 3 Ibf ft) 

7 Asenna ruuvi, joka kiinnittää moottorinkiinnik

8 Asenna etumainen pakoputki korjaamokäsikir
jan 2:4 "Pakoputkisto" mukaisesti. 

9 

10 

11 

12 
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9 Laske auto alas. Poista kannatin . 

10 Asenna momenttituki. 

11 Irrota nostosilmukka ja asenna se paikalleen va
semmalle puolelle. Asenna maadoitusliitäntä 
paikalleen. 

12 Yhdistä kampikammiotuuletuksen letku venttiili
koppaan . 

9 
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13 Nosta auto ylös. Kiristä moottorinkiinnikkeen 
kolme ruuvia.
 

Kiristysmomentti
 
70 ± 21 Nm (50 ± 15.51bf ft)
 

14 Asenna vetoakseli. 

15 Asenna tukivarren pallonivelen kolme ruuvia. 

Kiristysmomentti 
30 ± 4 Nm (22 ± 3 Ibf ft) 

16 Asenna uusi kiristin vetonivelen kumipalkeelle. 

17 Asenna oikea etupyörä. 

Kiristysmomentti 120 Nm (89 Ibf ft) 

18 Kytke maajohdin akkuun. 



Tasauspyörästö 473-15 

Tukilaakerikonsoli 
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Purkaminen 
Purkaminen tehdään tukilaakerikonsolin ollessa ir
rotettuna autosta. Ks. osaa "Tukilaakerikonsoli, Irro
tus autossa". 

I 
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473-16 Tasauspyörästö 

TukilaakerikonsoIi 

Purkaminen 
1 Poista alumiiniputki ja putkentiiviste. 

2 Poista lukkorengas vääntiöakselilta. 

3 Leikkaa Iikasuojus pois vääntiöltä. 

4 Aseta laakerikonsoli puristimeen työkaluilla 
89 96 449 ja 87 91 402 sekä purlsta vääntiö irti 
laakerikonsolista. 



Tasauspyörästö 473-17
 

5 Poista lukkorenkaat laakerikonsolista, yksi kum
maltakin puolelta. 

6 Purista laakeri irti työkaluIla 87 90 487.
 

7 Purista väliakseli irti vääntiöakselista työkaluilla
 
87 90 636 ja 87 91 212 sekä pitkällä tuurnalla.
 



473-18 Tasauspyörästö 

5Kokoaminen 
1 Asenna sisempi lukkorengas tukilaakerikonso


liin.
 

2 Purista laakeri laakerikonsoliin työkaluIla
 
87 90 461. Käytä työkalua 83 90 114 vastime

na.
 

6 

3 Asenna toinen lukkorengas laakerikonsoliin ja
 
uusi Iikasuojus vääntiölle, tarkasta samalla
 
O-rengas.
 

4 Käytä työkalua 87 91 204 ja purista vääntiö laa

kerikonsoliin. Purista laakerin sisäkehältä.
 



Tasauspyörästö 473-19 

5 Asenna lukkarengas vääntiöakselille. 

6 Asenna väliakseli vääntiöakselille, käytä tarvit
taessa puristinta. • 

7 Asenna kumitiiviste ja alumiiniputki laakerikan
salille. 




