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Označení

TYP 
VOZIDLA

TYP 
MOTORU MECHANISMUS KOTOUČ

BG0A K4M

215 CPOE 3500

26 drážek
D = 215 mm
E = 6,8 mm

B = modrá
V = zelená
GB = šedomodrá

BG0B F4P

215 CPOE 4400

26 drážek
D = 215 mm
E = 6,8 mm

VM = mechově zelená
V = zelená
BC = modrá Capri

BG0G F9Q

228-7900

21 drážek

D = 228 mm
E = 8,4 mm

20-1
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Rozložený nákres
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MOTORY
F4P-K4M Mechanismus a kotouč

VÝMĚNA

Tento úkon se provádí po odpojení převodovky od motoru.

DEMONTÁŽ

Instalujte blokovací segment Mot. 582-01.

Odstraňte upevňovací šrouby mechanismu a 
demontujte jej stejně jako spojkový kotouč.

Zkontrolujte a vyměňte vadné díly.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Opatření, která je nezbytné dodržet při opravě spojky:

Aby bylo zlepšeno posouvání spojkových kotoučů, 
jsou jejich náboje poniklovány.

Vyčistěte drážky spojkové hřídele a namontujte zpět 
sestavu bez použití maziva.

Odmastěte třecí plochu setrvačníku.

Instalujte kotouč (osazením (A) náboje na stranu 
setrvačníku).

POTŘEBNÉ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

Mot. 582-01 Blokovací segment

UTAHOVACÍ MOMENTY (v daN.m)

Upevňovací šrouby mechanismu   2

16180R
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MOTORY
F4P-K4M

VYSTŘEDĚNÍ

Použijte plastový vystřeďovací přípravek, který se 
dodává v soupravě spojky.

Postupně do hvězdy utahujte upevňovací šrouby 
mechanismu a následně je dotáhněte na předepsaný 
moment.

Demontujte blokovací segment Mot. 582-01.
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MOTOR F9Q

Tento úkon se provádí po odpojení převodovky od 
motoru.

DEMONTÁŽ

Instalujte blokovací segment Mot. 582-01.

Odstraňte upevňovací šrouby mechanismu a 
demontujte jej stejně jako spojkový kotouč.

Zkontrolujte a vyměňte vadné díly.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Pro zpětnou montáž mechanismu použijte přípravek 
Emb. 1604.

Stlačte membránu pomocí přípravku Emb. 1604.

POTŘEBNÉ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

Mot. 582-01 Blokovací segment

Emb. 1604 Přípravky pro stlačení mechanismu 
spojky s automatickým seřízením

UTAHOVACÍ MOMENTY (v daN.m)

Upevňovací šrouby mechanismu 1,2
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MOTOR F9Q

Stlačte tři pružiny podle níže uvedených znázornění.

Opatření, která je nezbytné dodržet při opravě spojky:

Aby bylo zlepšeno posouvání spojkových kotoučů, 
jsou jejich náboje poniklovány.

Vyčistěte drážky spojkové hřídele a namontujte zpět 
sestavu bez použití maziva.

Odmastěte třecí plochu setrvačníku.

Instalujte kotouč (osazením (A) náboje na stranu 
setrvačníku).

VYSTŘEDĚNÍ

Použijte plastový vystřeďovací přípravek, který se 
dodává v soupravě spojky.

Postupně do hvězdy utahujte upevňovací šrouby 
mechanismu a následně je dotáhněte na předepsaný 
moment.

Demontujte blokovací segment Mot. 582-01.
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Přítlačný kroužek 20MOTORY

F4P-K4M Přítlačný kroužek

VÝMĚNA

Tento úkon se provádí po odpojení převodovky od 
motoru.

DEMONTÁŽ

Demontujte: 
– odvzdušňovací ventil (šroub A),
– přítlačný kroužek (šroub B).

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Namontujte zpět: 
– přítlačný kroužek,
– odvzdušňovací ventil.

Zkontrolujte správné posouvání přítlačného kroužku.

20-7
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MOTOR F9Q Přítlačný kroužek

VÝMĚNA

Tento úkon se provádí po odpojení převodovky od 
motoru.

DEMONTÁŽ 

Demontujte: 
– odvzdušňovací ventil (šroub A),
– přítlačný kroužek (šroub B).

ZPĚTNÁ MONTÁŽ 

Namontujte zpět: 
– přítlačný kroužek,
– odvzdušňovací ventil.

Zkontrolujte správné posouvání přítlačného kroužku.
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MOTORY
F4P-K4M Setrvačník

VÝMĚNA

Tento úkon se provádí po odpojení převodovky od motoru a demontáži spojky.

DEMONTÁŽ

Instalujte blokovací segment Mot. 582-01.

Odšroubujte upevňovací šrouby setrvačníku (šrouby 
nelze znovu použít).

Demontujte setrvačník a blokovací segment 
Mot. 582-01.

Oprava třecí plochy setrvačníku není povolena.

V případě poškození setrvačník vyměňte.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Vyčistěte závity upevňovacích šroubů setrvačníku v 
klikové hřídeli.

Odmastěte dosedací plochu setrvačníku na klikové 
hřídeli.

Přitmelte šrouby setrvačníku pomocí přípravku Loctite 
FRENETANCH a utáhněte je na předepsaný 
moment.

POTŘEBNÉ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

Mot. 582-01 Blokovací segment

UTAHOVACÍ MOMENTY (v daN.m)

Šrouby setrvačníku   4
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VÝMĚNA

Tento úkon se provádí po odpojení převodovky od 
motoru a demontáži spojky a setrvačníku motoru.

DEMONTÁŽ

Vytáhněte ložisko pomocí přípravku Mot. 11.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Instalujte nové ložisko. To je dodáváno v namazaném 
stavu, čistěte pouze ∅  vnější část.

Potřete ∅  vnější část ložiska přípravkem Loctite 
FRENBLOC.

Instalujte ložisko za použití trubky, přičemž ji opřete o 
vnější kroužek.

POTŘEBNÉ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

Mot. 11 Přípravek pro vytažení ložiska

20-10
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Převodové poměry

JR5

Index Vozidlo Cylindrický 
poměr 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň 5.stupeň Zpětný 

chod

003 BGOH
15 11 22 28 34 39

1161 37 41 37 35 32

008 BGOB
15 11 21 28 31 37 39

58 41 43 39 34 33

JH3

Index Vozidlo Cylindrický 
poměr 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň 5.stupeň Zpětný 

chod

005 BGOA
14 11 22 28 34 39 11

59 37 41 37 35 32 39

PK6

Index Vozidlo Cylindrický 
poměr 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň 5.stupeň 6.stupeň Zpětný 

chod

001 BGOG
19 11 19 31 41 41 47 27

64 43 40 43 40 31 30 47

21-1
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Maziva

OBJEM (v litrech)

SPECIFIKACE A VISKOZITA

JR5/JH3

TRANSELF TR5 75 W80W k objednání u firmy ELF.

PK6

FREKVENCE VÝMĚN OLEJE

Výměna se neprovádí

KONTROLA HLADINY V PŘÍPADĚ ÚNIKU

JR5/JH3

Naplňte až po úroveň otvoru.

JR5/JH3

1 Vypouštěcí uzávěr
2 Plnicí uzávěr

PK6 vyrobte měrku s následujícími rozměry:
C - 40 mm
D - 48 mm
E - 60 mm
F - 65 mm

A - maximální hladina = 2,35 l
B - minimální hladina = 2,05 l

JR5 2,5

JH3 2,8

PK6 2,2
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PK6

3 Vypouštěcí uzávěr
4 Plnicí uzávěr

5 Objem oleje
6 Typ převodovky
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Přípravky 21Přípravky

JR/JH

Vždy vyměňované díly

Když jsou demontovány:
– hřídelová těsnění,
– tórická těsnění,
– matice sekundární hřídele a diferenciálu.

TYP BALENÍ OBJEDNACÍ 
ČÍSLO ČÁST

MOLYKOTE BR2 Krabice 1 kg 77 01 421 145 Drážky pravého planetového kola

Loctite 518 Stříkačka 24 ml 77 01 421 162 Dosedací plochy bloků skříně

RHODORSEAL 5661 Tuba 100 g 77 01 404 452 Závitové uzávěry a spínače

LOCTITE FRENBLOC 
(blokovací a těsnicí 
pryskyřice)

Lahvička 24 ccm 77 01 394 071
Matice primární a sekundární hřídele
Pevné ozubené kolo a náboj 5.stupně

Unášeč uzávěrky diferenciálu

21-4
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Zvláštnosti

SCHÉMA ŘAZENÍ

PK6

Pro zařazení zpětného chodu nadzvedněte 
západku (A) a přestavte páku.

JH3/JR5

Pro zařazení zpětného chodu vrate páku do neutrálu a 
přestavte ji jako u kteréhokoliv rychlostního stupně.

UPOZORNĚNÍ: Pro naplnění převodovky olejem je 
ZAKÁZÁNO demontovat odvzdušňovací ventil (D).
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MOTORY
F4P-K4M Demontáž a zpětná montáž

DEMONTÁŽ

Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák.

Odpojte akumulátor.

Vypuste převodovku.

Demontujte: 
– přední kola,
– kryt motoru,
– akumulátor,
– pojistkovou skříňku,
– držák akumulátoru.

Odepněte kabelový svazek od držáku akumulátoru.

Demontujte: 
– skříň vzduchového rezonátoru,
– snímač horní úvrati,

– ovládání řazení,

– ochranný kryt pod motorem,
– levé podběhy.

POTŘEBNÉ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ
B. Vi. 1531 Přípravek pro vystředění 

setrvačníku motoru
Mot. 1453 Přípravek pro upevnění motoru
T. Av. 476 Vytahovák kulových čepů

POTŘEBNÝ MATERIÁL
Zvedák mechanických ústrojí

UTAHOVACÍ MOMENTY (v daN.m)

Šrouby kol 10,5
Šroub vodicího čepu brzdového třmenu   0,7
Matice kulového čepu řízení   3,7
Matice dolního kulového čepu 11
Šroub dolního závěsu tlumiče 18
Šroub manžety hnací hřídele   2,4
Matice kyvadlového držáku na karosérii   4,5
Šroub kyvadlového držáku na převodovce   6,2
Šrouby vzpěr rámu motoru   4,4
Šroub levého předního podélníku   4,4
Šroub omezovače momentu 10,5
Šroub spouštěče   4,4
Obvodové šrouby převodovky   4,4
Plnicí uzávěr   0,17
Vypouštěcí uzávěr   2,2
Upevňovací šroub spojovacího kloubu 
hřídele volantu   2,5
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MOTORY
F4P-K4M

Na levé straně vozidla: 

Demontujte:
– brzdový třmen, přičemž jej upevněte k závěsné 

pružině, abyste ochránili hadici,
– kulový čep řízení (A) pomocí přípravku T. Av. 476,

– snímač ABS,
– dolní kulový čep,
– upevnění dolního závěsu tlumiče (1),
– upevnění hnací hřídele na převodovce,

– hnací hřídel.

Pečlivě ochraňte manžety.

Na pravé straně vozidla:

Demontujte:
– kulový čep řízení pomocí přípravku T. Av. 476,
– horní upevňovací šroub (3) dolního závěsu tlumiče.

Povolte dolní upevnění (4) dolního závěsu tlumiče.
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MOTORY
F4P-K4M

Demontujte upevnění na středním ložisku.

Sklopte nosič čepu kola a odpojte hnací hřídel.
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MOTORY
F4P-K4M

Demontujte:
– upevnění potrubí posilovače řízení,
– přípojky na převodovce,
– levé vzpěry karosérie na podélníku,

– levé upevnění příčné vzpěry na levém předním 
podélníku,

– levý přední podélník,

– vzpěru mezi výfukem a převodovkou,
– omezovač momentu,

– konektor zpětného chodu.

Pomocí stříkačky vypuste nádržku na brzdovou 
kapalinu až po přípojku potrubí vysílacího válce 
spojky.

Odpojte přijímací válec spojky.

18 673-1

18 749
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MOTORY
F4P-K4M

Demontujte upevnění spouštěče.

Uvolněte spouštěč směrem dozadu.

Instalujte držák motoru Mot. 1453.

Demontujte:
– držák převodovky,
– horní upevnění převodovky.

Skloňte pohonnou skupinu.

Instalujte zvedák mechanických ústrojí.

Demontujte:
– dolní upevnění převodovky,
– převodovku.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Zkontrolujte přítomnost středicích objímek motoru a 
převodovky.

UPOZORNĚNÍ: 
Nepotírejte drážky spojkové hřídele.

U ostatních úkonů pokračujte v opačném pořadí než 
při demontáži.

Naplňte nádržku na brzdovou kapalinu.

Odvzdušněte systém spojky.

Naplňte převodovku.

UPOZORNĚNÍ: 
Brzdová potrubí správně upevněte na tlumiče.

18 676
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MOTOR F9Q

DEMONTÁŽ:

Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák.

Odpojte akumulátor.

Demontujte: 
– přední kola,
– kryt motoru,
– akumulátor (1),
– pojistkovou skříňku (2),
– nosič akumulátoru (3).

Odepněte kabelový svazek od držáku akumulátoru.

Demontujte:
– vzduchovou trubici na průtokoměru,
– vzduchovou skříň a průtokoměr (4).

Uvolněte řídicí jednotku vstřikování s držákem 
nastranu.

Demontujte:
– ovládání řazení,

POTŘEBNÉ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

Mot. 1453 Přípravek pro upevnění motoru
T. Av. 476 Vytahovák kulových čepů
B. Vi. 1531 Přípravek pro vystředění 

POTŘEBNÝ MATERIÁL

Zvedák mechanických ústrojí

UTAHOVACÍ MOMENTY (v daN.m)

Šrouby kol 10,5
Šroub vodicího čepu brzdového třmenu   0,7
Matice kulového čepu řízení   3,7
Matice dolního kulového čepu 11
Šroub dolního závěsu tlumiče 18
Šroub manžety hnací hřídele   3
Matice kyvadlového držáku na karosérii   4,5
Šroub kyvadlového držáku na převodovce 10,5
Šrouby vzpěr rámu motoru   4,4
Šroub levého předního podélníku   4,4
Šrouby rámu motoru 10,5
Šroub omezovače momentu na rámu motoru 10,5
Šroub omezovače momentu na motoru 10,5
Šroub spouštěče   4,4
Obvodové šrouby převodovky   4,4
Plnicí uzávěr 0,17
Vypouštěcí uzávěr   1,8
Upevňovací šroub spojovacího kloubu 
hřídele volantu   2,5

18 748

18 655
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MOTOR F9Q

– konektor zpětného chodu,

– ochranný kryt pod motorem.

Vypuste převodovku.

Demontujte:
– levý a pravý podběh,
– brzdové třmeny, přičemž je upevněte k závěsným 

pružinám, abyste ochránili hadice,
– snímače ABS,
– dolní kulové čepy pomocí šestihranného klíče, pokud 

se matice nepovolí.

X = 25 mm

Demontujte:
– kulové čepy řízení (A) pomocí přípravku T. Av. 476,
– upevnění dolního závěsu tlumiče (C).

Na levé straně vozidla: 

Demontujte:
– upevnění hnací hřídele na převodovce,
– hnací hřídel.

Pečlivě ochraňte manžety.

18 655

18 661

18 613
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MOTOR F9Q

Na pravé straně vozidla:

Demontujte:
– střední ložisko na dolní části motoru (A),
– hnací hřídel,
– vzpěru mezi výfukem a převodovkou (B),

– omezovač momentu,

– snímač horní úvrati, 
– rám motoru (viz kapitolu 31).

Pomocí stříkačky vypuste nádržku na brzdovou 
kapalinu až po přípojku potrubí vysílacího válce 
spojky.

Odpojte přijímací válec spojky (2).

Demontujte:
– vstupní vzduchovou trubici turbokompresoru,
– upevnění spouštěče.

Uvolněte spouštěč směrem dozadu.

18 657

18704

18980
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MOTOR F9Q

Upevněte kabelové svazky a hydraulická potrubí, 
abyste usnadnili demontáž převodovky.

Instalujte držák motoru Mot. 1453.

Demontujte: 
– držák převodovky,
– horní upevnění převodovky,
– držák duritových potrubí pro vedení vzduchu a 

chladicí kapaliny.

Skloňte pohonnou skupinu.

Instalujte zvedák mechanických ústrojí.

Demontujte: 
– dolní upevnění převodovky,
– převodovku.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Pokud byla demontována spojka, přejděte na 
kapitolu 20 .

Zkontrolujte přítomnost středicích objímek motoru a 
převodovky.

UPOZORNĚNÍ:
Nepotírejte drážky spojkové hřídele.

Odkloňte kabelové svazky a odstraňte destičku pro 
vystředění kabelů na převodovce.

Namontujte zpět držák převodovky, přičemž dodržte 
pořadí utahování upevňovacích šroubů.

U ostatních úkonů pokračujte v opačném pořadí než 
při demontáži.

Namontujte zpět příčnou vzpěru před levou a pravou 
vzpěrou.

Naplňte:
– převodovku,
– nádržku na brzdovou kapalinu.

Odvzdušněte systém spojky.

UPOZORNĚNÍ:
Brzdová potrubí správně upevněte na dolní závěsy 
tlumičů.

18 676
18 656

18 989
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Soukolí 5. rychlostního stupně na vozidle

DEMONTÁŽ

Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák.

Demontujte levé přední kolo.

Odstraňte:
– ochranný kryt podběhu kola,
– vzpěru (1).

Vypuste převodovku.

Demontujte držák potrubí posilovače řízení na krytu 
5.stupně.

Zadní blok skříně musí být demontován ve vodorovné 
ose převodovky, protože obsahuje mazací kanylu (A), 
která ústí do primární hřídele.

POTŘEBNÉ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

B. Vi. 22-01 Těleso vytahováku

B. Vi. 31-01 Sada trnů pro vytažení a instalaci závlaček 
∅  5 mm 

B. Vi. 1000 Vytahovák pevných ozubených kol 5.stupně

B. Vi. 1170 Vytahovák náboje 5.stupně

B. Vi. 1175 Šroub pro montáž pevného ozubeného 
kola 5.stupně

UTAHOVACÍ MOMENTY (v daN.m)

Matice primární hřídele 16

Šroub sekundární hřídele   8

18 673-1
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Umístěte mezi vidlici 5.stupně a ozubené kolo dřevěnou 
podložku, aby byl zachycen protitlak, a potom 
odstraňte závlačku vidlice pomocí přípravku 
B. Vi. 31-01.

POZNÁMKA: Pro demontáž a zpětnou montáž 
závlačky zařaďte rychlostní stupeň (3.stupeň nebo 
4.stupeň).
Netáhněte čep vidlice 5.stupně směrem ven, protože by 
se mohla přemístit blokovací pojistka, a tak zabránit 
jeho instalaci.

Zařaďte 5.stupeň posunutím vidlice po jejím čepu a 
1.stupeň prostřednictvím řadicí páky.

Povolte a odstraňte matici primární hřídele a šroub 
sekundární hřídele.

Vrate převodovku do neutrálu.

Na primární hřídeli:

Demontujte vidlici 5.stupně a posuvné ozubené kolo.

Vytáhněte náboj synchronizátoru pomocí přípravku 
B. Vi. 1170.

Umístěte posuvné ozubené kolo na přípravku 
B. Vi. 1170 jako pro zařazení 5.stupně a otočte jím tak, 
abyste umístili drážky posuvného ozubeného kola a 
náboje do zákrytu.

19326



MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Soukolí 5. rychlostního stupně na vozidle 21

21-17

Umístěte zvon přípravku na posuvné ozubené kolo, 
otočte jej nadoraz a následně vytáhněte náboj.

Odstraňte sestavu 5.stupně.

Na sekundární hřídeli:

Pomocí přípravků B. Vi. 22-01 a B. Vi. 1000

vytáhněte pevné ozubené kolo 5.stupně.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Na sekundární hřídeli:

Naneste na drážky pevného ozubeného kola tři kapky 
přípravku Loctite FRENBLOC.

Instalujte je pomocí přípravku B. Vi. 1175 a osazené 
podložky (64).

Odstraňte přípravek B.Vi. 1175.
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Na primární hřídeli:

Proveďte zpětnou montáž v pořadí (21) (osazením na 
stranu ložiska) (22), (23), (24) a (8).

Nasaďte vidlici na posuvné ozubené kolo (26) 
opatřené (25).

Naneste na náboj tři kapky přípravku Loctite 
FRENBLOC a instalujte sestavu náboje, posuvného 
ozubeného kola a vidlice.

Do výřezů náboje instalujte výstupky kroužku 
synchronizátoru.

Zařaďte 1.stupeň prostřednictvím řadicí páky a 5.stupeň 
na převodovce přesunutím vidlice 5.stupně po jejím 
čepu.

Naneste tři kapky přípravku Loctite FRENBLOC:
– na matici (27) primární hřídele a utáhněte ji na 

moment 16 daN.m.

Vložte mezi vidlici 5.stupně a ozubené kolo dřevěnou 
podložku, aby byl zachycen protitlak, a instalujte zpět 
novou závlačku vidlice 5.stupně pomocí přípravku 
B. Vi. 31-01, přičemž dodržte směr montáže; spár 
musí směřovat do osy hřídelí.

19326
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Vrate převodovku do neutrálu a zkontrolujte, zda je 
možno zařadit všechny rychlostní stupně.

V případě problému zkontrolujte, zda není zařazen 
zpětný chod.

Instalujte nové tórické těsnění, abyste zajistili těsnost 
zadního bloku skříně.

Instalujte zadní blok skříně, přičemž zaveďte 
kanylu (A) do primární hřídele.

Naplňte převodovku olejem.

Při běžícím motoru zkontrolujte těsnost zadního bloku 
skříně.

Namontujte zpět:
– držák potrubí posilovače řízení,
– vzpěru (1), 

– podběhy,
– kolo.

18 673-1

93259R
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JH3
121MECHANICKÁ PŘEVODOVKA

Těsnění spojkové hřídele

VÝMĚNA

Výměna hřídelového těsnění se provádí po otevření převodovky.

Přejděte na svazek: Převodovky JH/JR
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JR5/PR6

VÝMĚNA

Tento úkon se provádí po odpojení převodovky od motoru.

DEMONTÁŽ

Pomocí vrtáku ∅  2,5 mm vyvrtejte v těsnění díru.

DEJTE POZOR, ABYSTE NEPOŠKRÁBALI HŘÍDEL 
NEBO DOSEDACÍ PLOCHU TĚSNĚNÍ.

Instalujte do těsnění šroub a vyjměte jej pomocí kleští.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Instalujte nové těsnění opatřené ochranným krytem 
pomocí přípravku B. Vi. 1236-01.

Odstraňte ochranný kryt.

Instalujte zpět vodicí trubku.

POTŘEBNÉ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

B. Vi. 1236-01 Přípravek pro instalaci 
primárního těsnění

19150



MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Těsnění výstupu diferenciálu 21

21-22

121MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Těsnění výstupu diferenciálu

DEMONTÁŽ

Ochranný kryt pod motorem.

Vypuštění převodovky.

Demontujte:
– podběhy,
– pravé přední kolo,
– horní šroub (3) dolního závěsu tlumiče a povolte 

dolní šroub (4),
– snímač ABS.

Demontujte přírubu středního ložiska.

Sklopte nosič čepu kola a odpojte hnací hřídel (dejte 
pozor, abyste při tomto úkonu nepoškodili ochranné 
manžety (viz kapitolu 29).

POTŘEBNÉ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

B.Vi. 945 Hlavice pro instalaci těsnění 
diferenciálu na převodovku JH

B.Vi. 1058 Hlavice pro instalaci těsnění 
diferenciálu na převodovku JR

B.Vi. 1235 Hlavice pro instalaci těsnění 
diferenciálu na převodovku PK

UTAHOVACÍ MOMENTY (v daN.m)

Upevňovací šrouby 
dolního závěsu tlumiče M 16 X 200 18

Šrouby kol 10,5

PŘÍPRAVKY

Loctite FRENBLOC :
Upevňovací šroub brzdového třmenu 
MOLYKOTE BR2
Drážky pravého planetového kola

18 704
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JH/JR

VÝMĚNA TĚSNĚNÍ

S planetového kola odstraňte tórické těsnění.

Pomocí vyrážeče závlaček a malého kladívka 
sklepejte hřídelové těsnění na jeho základnu, abyste 
jej v jeho uložení otočili.

Když bude těsnění vysunuto, odstraňte jej pomocí 
kleští, přičemž dejte pozor, abyste nepoškodili drážky 
planetového kola.

Zpětná montáž těsnění se provádí pomocí přípravku:
– B. Vi. 945 u převodovky JH,
– B. Vi. 1058 u převodovky JR.

Před nasazením na drážkovou část planetového kola 
jej naolejujte.

Instalujte hřídelové a následně tórické těsnění a 
potřete drážky tukem MOLYKOTE BR2.

Umístěte hnací hřídel vzhledem k planetovému kolu.

Otočte nosičem čepu kola a zasuňte hnací hřídel do 
planetového kola.

Utáhněte šrouby a matice na předepsané momenty.

Proveďte naplnění převodovky.
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PK

VÝMĚNA TĚSNĚNÍ

Odstraňte s planetového kola tórické těsnění.

Pomocí vyrážeče závlaček a malého kladívka 
sklepejte hřídelové těsnění na jeho základnu, abyste 
jej v jeho uložení otočili.

Když bude těsnění vysunuto, odstraňte jej pomocí 
kleští, přičemž dejte pozor, abyste nepoškodili drážky 
planetového kola.

Zpětná montáž těsnění se provádí pomocí přípravku 
B. Vi. 1235.

Před nasazením na drážkovou část planetového kola 
jej naolejujte.

Instalujte hřídelové a následně tórické těsnění a 
potřete drážky tukem MOLYKOTE BR2.

Umístěte hnací hřídel vzhledem k planetovému kolu.

Otočte nosičem čepu kola a zasuňte hnací hřídel do 
planetového kola.

Utáhněte šrouby a matice na předepsané momenty.

Proveďte naplnění převodovky.
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123AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
Označení

SU1

Označovací štítek automatické převodovky

A Výrobce (Aisin Warner)

B Rok výroby

C Měsíc výroby (příklad: A=1, B=2.........M=12, kromě I)

D Model převodovky (50-42 LE)

E Výrobní číslo v měsíční sérii

F Index automatické převodovky

DP0

Označovací ražení automatické převodovky
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Převodové poměry

DP0

Index Vozidlo Motor Redukce Rozvo-
dovka 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň Zpětný 

chod

018 BG0A K4M 711
52 21

2,724 1,499 1 0,71 2,455

020 BG0B F4P 711
67 73

SU1

Index Vozidlo Motor Redukce Rozvo-
dovka 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň 5.stupeň Zpětný 

chod

002 BG0D L7X 731
57 26

4,685 2,942 1,923 1,301 1 3,177
56 59



AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
Použití 23

23-3

DP0/SU1 Použití

CHARAKTERISTIKY

Hmotnost: 70 kg

Vozidla LAGUNA s automatickými převodovkami DP0 
a SU1 jsou vybavena systémy nazývanými: "Shift-
Lock" a "Lock Up".

Účelem systému "Shift Lock" je zabránit přemístění 
řadicí páky bez současného sešlápnutí brzdového 
pedálu. Informace o odstranění poruchy, pokud je 
akumulátor vadný, naleznete v návodu k vozidlu.

Účelem systému "Lock Up" nebo přemostění měniče 
momentu je uvést automatickou převodovku do 
přímého spojení s motorem. Tato funkce je zajištěna 
minispojkou, která je umístěna v měniči momentu. 
Funkce "Lock UP" je ovládána řídicí jednotkou 
automatické převodovky.

Protože je mazání automatické převodovky prováděno 
pod tlakem, je zajištěno pouze při běžícím motoru.

Aby se předešlo vážnému poškození, proto je 
nezbytné dodržet následující pravidla:

– nikdy nejezdit s vypnutým klíčkem (například na 
svahu) - nebudeme příliš zdůrazňovat nebezpečí 
takovéhoto postupu,

– nikdy vozidlo netlačit (například pro dojetí k 
benzínovému čerpadlu, pokud nejsou dodržena 
opatření uvedená v odstavci "Odtahování").

Pohon vozidla je zajištěn pouze při běžícím motoru. 
Není tedy možno spustit motor vozidla s automatickou 
převodovkou tlačením vozidla.

ODTAHOVÁNÍ

Ve všech případech se doporučuje provádět 
odtahování vozidla na plošině nebo při zvednutých 
předních kolech. Avšak pokud to není možné, může 
být odtahování výjimečně prováděno při rychlosti nižší 
než 20 km/h na vzdálenost maximálně 30 km (při 
páce v poloze N).

DŮLEŽITÉ

TAŽNÉ ZATÍŽENÍ (tažení přívěsu, lodi atd.).

Tažné zatížení musí být povinně nižší nebo rovno:
– 950 kg u automatické převodovky DP0,
– 1150 kg u automatické převodovky SU1.

Nedodržení tohoto maximálního zatížení způsobí na 
svahu se sklonem 7% překročení maximální teploty 
motorového oleje, následný pokles tlaku oleje, a tedy 
rychlé snížení výkonu motoru.
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Přípravky

DP0

SU1

Vždy vyměňované díly

Díly, které se po demontáži vyměňují:
– samosvorné matice,
– těsnění,
– pryžová těsnění,
– šrouby měniče momentu.

POPIS PŘÍSLUŠNÁ ČÁST

Tuk MOLYKOTE BR2 Vystřeďovač měniče momentu

POPIS PŘÍSLUŠNÁ ČÁST

Tuk MOLYKOTE BR2 Drážky spojovací hřídele převodovky
Vystřeďovač měniče momentu

Loctite FRENBLOC Šrouby měniče momentu

Loctite FRENETANCH Skříň řadiče
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Olej

DP0

Mazání automatické převodovky DP0 je zajištěno po celou dobu životnosti, není třeba provádět žádnou údržbu.

Pouze musí být doplněna hladina oleje v případě mírného úniku.

Specifikovaný olej:

ELF RENAULTMATIC D3 SYN (k objednání u firmy ELF) Norma DEXRON III.

Objem v litrech

SU1

Kontrola hladiny oleje se provádí po ujetí každých 10 000 km v případě mírného úniku oleje.

Pouze musí být doplněna hladina oleje v případě mírného úniku.

Specifikovaný oleje podle norem DEXRON 2 E

Objem v litrech

* Uvedené objemy jsou pouze informativní. Mohou se měnit v závislosti na teplotě.

Mechanismus

Celkový objem 6

Mechanismus

Celkový objem* 7,6
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DP0 Vypuštění

VYPUŠTĚNÍ

Doporučuje se vypouštět automatickou 
převodovku při zahřátém oleji (maximálně na 
60° C), aby bylo odstraněno maximum nečistot.

Vypuštění se provádí po odstranění uzávěru (A).

Zvláštnosti:

Uzávěr má dvě funkce:
– vypouštění uzávěrem (A),
– doplňování nátrubkem (B).

UTAHOVACÍ MOMENTY (v daN.m)

Vypouštěcí uzávěr 2,5

Nátrubek pro doplňování 3,5
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SU1

VYPUŠTĚNÍ

Vypuštění se provádí sáním přes trubici měrky (D).
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DP0 Naplnění a kontrola hladiny

NAPLNĚNÍ

Naplnění se provádí přes otvor (D).

Použijte nálevku opatřenou filtrem 15/100, abyste se 
vyhnuli vniknutí nečistot.

POSTUP PLNĚNÍ

1  -  Postavte vozidlo na vodorovný povrch.

2  -  Naplňte automatickou převodovku 3,5 litru 
nového oleje.

3  -  Spuste motor a nechte jej běžet ve volnoběhu.

4  -   Připojte diagnostický přístroj a zajistěte 
komunikaci s řídicí jednotkou automatické 
převodovky.

5  -  Sledujte parametr teploty oleje v převodovce.

6  -  Když bude dosaženo teploty 60°C ± 1°C, otevřete 
uzávěr pro doplňování.

7  -  Přiložte nádobu pro zachycení minimálně 0,1 litru 
přebytečného oleje a počkejte, dokud olej po 
kapkách nevyteče.

8  -  Uzavřete uzávěr pro doplňování.

POSTUP KONTROLY HLADINY BEZ PROVÁDĚNÍ 
POSTUPU PLNĚNÍ

Kontrola hladiny se provádí BEZPODMÍNEČNĚ podle 
postupu, který je popsán níže:

1  -  Postavte vozidlo na vodorovný povrch.

2  -  Naplňte automatickou převodovku 0,5 litru 
nového oleje.

3  -  Spuste motor a nechte jej běžet ve volnoběhu.

Proveďte kroky 4, 5 a 6, které byly popsány v 
předcházejícím postupu.

Pokud olej nevyteče nebo pokud je množství oleje 
menší než 0,1 litru, zastavte motor, přidejte 0,5 litru, 
nechte převodovku vychladnout na 50°C a následně 
zopakujte kroky 3-4-5-6.

DŮLEŽITÉ: V případě výměny oleje je nutno 
vynulovat elektronické počitadlo doby používání 
oleje (integrované v řídicí jednotce). Datum 
výměny oleje zadáte prostřednictvím příkazu 
Zapsání data výměny oleje převodovky (NXR).
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Naplnění se provádí přes trubici (D).

Použijte nálevku opatřenou filtrem 15/100, abyste se 
vyhnuli vniknutí nečistot.

Kontrola hladiny se provádí BEZPODMÍNEČNĚ podle 
postupu, který je popsán níže:

1  -  Postavte vozidlo na vodorovný povrch.

2  -  Naplňte automatickou převodovku stejným 
objemem oleje, jako byl objem odebraný při 
vypouštění, aby bylo provedeno přibližné naplnění 
(přibližně 3,3 litru ).

3  -  Spuste motor a nechte jej běžet ve volnoběhu.

4  -   Připojte diagnostický přístroj a zajistěte 
komunikaci s řídicí jednotkou automatické 
převodovky.

5  -  Když bude dosaženo teploty 80°C ± 1°C, 
odstraňte měrku - hladina se musí nacházet v 
oblasti dvou horních rysek (G) (stupnice pro 
teplotu 80°C).
Pokud tomu tak není, při běžícím motoru přidejte 
olej (kontrolu provádějte bezpodmínečně při 
teplotě 80 °C a znovu hladinu zkontrolujte).

POZNÁMKA: měrka je opatřena indikací pro teplotu 
40°C, kterou je možno použít pouze pro kontrolu a 
doplnění hladiny při běžícím motoru - je nezbytné 
potvrdit ji pomocí diagnostického přístroje.

G = oblast maximální hladiny

DŮLEŽITÉ: V případě výměny oleje je nutno 
vynulovat elektronické počitadlo doby používání 
oleje (integrované v řídicí jednotce). Datum 
výměny oleje zadáte prostřednictvím příkazu 
Zapsání data výměny oleje převodovky 
(diagnostický přístroj).
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Kontrola blokovacího bodu měniče momentu

Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák.

Zvedněte vozidlo tak, aby byla kola několik centimetrů 
nad zemí.

Připojte diagnostický přístroj:
Zajistěte komunikaci s řídicí jednotkou automatické 
převodovky.

Sledujte parametr teploty oleje v převodovce.

Kontrola musí být provedena při teplotě oleje mezi 
60°C a 80°C.

Spuste motor a nastavte řadicí páku na stupeň D.

Sledujte parametr otáček motoru:
Zajistěte komunikaci s řídicí jednotkou.

Akcelerujte nadoraz, přičemž držte brzdy sevřeny.
Přední kola se nesmějí otáčet.

UPOZORNĚNÍ: Pedál akcelerace nesmí být sešlápnut 
nadoraz více než 5 sekund. Při delší době sešlápnutí 
by vzniklo vážné nebezpečí zničení měniče momentu 
nebo automatické převodovky.

DŮLEŽITÉ: Jakmile bude provedeno měření, uvolněte 
pedál akcelerace a držte brzdy sevřeny, dokud se 
otáčky motoru nestabilizují ve volnoběhu (pokud 
by toto nebylo dodrženo, vzniklo by nebezpečí 
poškození automatické převodovky).

Otáčky motory se musí stabilizovat na:
K4M 711 → 2400 ± 150 ot./min
F4P  711 → 2300 ± 150 ot./min
L7X  731 → 2820 ± 150 ot./min

Blokovací bod mimo toleranci vyžaduje výměnu 
měniče momentu.

POZNÁMKA: Příliš nízký blokovací bod může být 
spojen s nedostatečným výkonem motoru.
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123
DP0

DEMONTÁŽ

Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák.

Odpojte akumulátor.

Demontujte kryt pod motorem.

Vypuste automatickou převodovku (viz příslušnou 
kapitolu).

Demontujte:
– akumulátor (1),
– pojistkovou skříňku (2),
– řídicí jednotku automatické převodovky (3),
– držák akumulátoru (4).

Uvolněte řídicí jednotku vstřikování a její držák.

Demontujte upevňovací šroub držáku potrubí 
posilovače řízení (5).

POTŘEBNÉ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

B. Vi. 1462 Šroub pro seřízení aretovacího 
ozubeného segmentu

UTAHOVACÍ MOMENTY (v daN.m)

Upevňovací šroub víka 1

Upevňovací šroub řadiče 0,75

Hydraulický řadič
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– čtyři upevňovací šrouby (A) víka hydraulického 
řadiče (upozornění: může vytéct olej).

– sedm upevňovacích šroubů hydraulického řadiče.

Odpojte konektory elektromagnetických ventilů a 
vyjměte hydraulický řadič.
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ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Přiložte hydraulický řadič a připojte zpět konektory 
elektromagnetických ventilů.

Instalujte zpět upevňovací šrouby hydraulického 
řadiče podle níže uvedeného znázornění:
– instalujte hydraulický řadič, přičemž jej předběžně 

vystřeďte prostřednictvím šroubů (4) a (5),
– instalujte ostatní šrouby,
– utáhněte šrouby na moment 0,75 daN.m v pořadí 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7.

SEŘÍZENÍ ARETOVACÍHO OZUBENÉHO 
SEGMENTU

Držte páčku spínače CMF (multifunkční spínač) v 
krajní poloze (pevně navolený 1.stupeň) pomocí 
plastové objímky a šroubu ve skříni mechanismu.

Demontujte šroub (C).

Uložte aretovací ozubený segment na místo, přičemž 
vložte váleček (A) do prostoru v sektoru (B), které 
odpovídá pevně navolenému 1.stupni.

Instalujte přípravek B. Vi. 1462 na místo šroubu (C). 
Zašroubujte přípravek nadoraz, přičemž držte 
aretovací ozubený segment.

Utáhněte šroub (D) na předepsaný moment.

Demontujte přípravek, našroubujte zpět šroub (C) a 
utáhněte jej na předepsaný moment.

V případě výměny hydraulického řadiče proveďte 
pomocí diagnostického přístroje vynulování 
autoadaptivních korekcí a počitadla doby používání 
oleje řídicí jednotky automatické převodovky.
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DEMONTÁŽ

Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák.

Odpojte akumulátor.

Demontujte kryt pod motorem.

Vypuste automatickou převodovku sáním přes trubici 
měrky (D) (viz příslušnou kapitolu).

Demontujte:
– akumulátor,
– pojistkovou skříňku,
– řídicí jednotku automatické převodovky,
– držák akumulátoru.

Uvolněte:
– řídicí jednotku vstřikování,
– nosič řídicí jednotky vstřikování.

UTAHOVACÍ MOMENTY (v daN.m)

Upevňovací šroub víka 1,2

Upevňovací šroub řadiče 1

Upevňovací šroub olejové měrky 0,5
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Odpojte kabelový svazek (1).

Demontujte:
– držák vodítka elektrické kabeláže (2) a uvolněte ji,
– ochranný kryt pod motorem,
– olejovou měrku (3).

Pod automatickou převodovku uložte čistou nádobu, 
abyste zachytili olej.

Demontujte kryt (4) hydraulického řadiče, přičemž jej 
oddělte pomocí velmi tenké čepele (aniž byste 
poškodili dosedací plochy).

Odpojte a uvolněte utěsněný příčník (G).

Demontujte:
– šest šroubů (5) hydraulického řadiče,
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– řadič, přičemž jej mírně skloňte, abyste uvolnili 
ovládání (H) z řadicí páky automatické převodovky,

– obě těsnění (J), přičemž dejte pozor, aby se do 
automatické převodovky nedostaly žádné nečistoty.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Vyčistěte těsnicí plochu automatické převodovky, 
přičemž dejte pozor, abyste nepoškodili její povrch.

Vyčistěte těsnicí plochu hydraulického řadiče.

Vyčistěte šrouby hydraulického řadiče, pečlivě 
odstraňte zbývající částečky tmelu.

Bezpodmínečně vyměňte těsnění (J).

Při zpětné montáži postupujte v opačném pořadí než 
při demontáži.

Utáhněte šrouby řadiče a dotáhněte je na předepsaný 
moment.

UPOZORNĚNÍ: Šrouby mají různou délku.
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Vyčistěte povrchy skříně automatické převodovky.

Naneste pás přípravku LOCTITE FRENETANCH, 
tloušky přibližně 3 mm.

Naneste kapku přípravku LOCTITE FRENETANCH na 
šrouby krytu hydraulického řadiče a utáhněte je na 
předepsaný moment v níže popsaném pořadí.

Vyměňte těsnění olejového potrubí, pokud je vadné.

Naplňte automatickou převodovku olejem, 
přičemž dodržte příslušná pravidla (viz 
odpovídající kapitolu).
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DP0 Demontáž a zpětná montáž

DEMONTÁŽ

Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák.

Odpojte akumulátor.

Demontujte:
– přední kola,
– ozdobné kryty.

Motory K4M/F4P

Demontujte:
– akumulátor,
– pojistkovou skříňku,
– řídicí jednotku automatické převodovky,
– držák akumulátoru,
– kabelový svazek z držáku akumulátoru,
– vzduchovou trubici,
– skříň vzduchového rezonátoru,
– snímač horní úvrati,
– řídicí jednotku automatické převodovky.

POTŘEBNÉ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

Mot. 1453 Přípravek pro upevnění motoru

T. Av. 476 Vytahovák kulových čepů

POTŘEBNÝ MATERIÁL

Zvedák mechanických ústrojí

UTAHOVACÍ MOMENTY (v daN.m)

Šrouby kol 10,5

Šrouby vodicích čepů brzdového třmenu   0,7

Matice kulového čepu řízení   3,7

Matice dolního kulového čepu 11

Šroub dolního závěsu tlumiče 18

Matice kyvadlového držáku na karosérii   4,5

Šroub kyvadlového držáku na převodovce   6,2

Šrouby vzpěr rámu motoru   4,4

Šroub levého předního podélníku   4,4

Šroub omezovače momentu 10,5

Šroub spouštěče   4,4

Obvodové šrouby převodovky   4,4

Plnicí uzávěr   0,17

Vypouštěcí uzávěr   2,2

Obvodové kolíky převodovky   0,5

Unášecí plech na měniči momentu   3,5
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Uvolněte řídicí jednotku vstřikování a její držák.

Odpojte:
– kulový čep (1) lanka spínače CMF (multifunkční 

spínač),
– lanko (2) spínače CMF, přičemž odjistěte zarážku 

návleku.

POZNÁMKA: Při provádění tohoto úkonu 
nemanipulujte s oranžovým kroužkem. Je možné, že 
při demontáži nebo zpětné montáži praskne. V 
takovém případě OVLÁDACÍ LANKO 
NEVYMĚŇUJTE, absence této součásti nesnižuje 
funkčnost systému.

Odpojte:
– modulární konektor (3), přičemž uvolněte zarážku 

konektoru,
– konektor snímače rychlosti.

Instalujte svorky na duritová potrubí a odpojte 
výměník.

Uvolněte kabelový svazek z převodovky.

Demontujte:
– snímač horní úvrati,
– ochranný kryt pod motorem,
– podběhy kol,
– levou a pravou hnací hřídel,
– spouštěč,
– omezovač momentu,

DŮLEŽITÉ: Ochraňte konektor jeho uložením do 
nepropustného plastového sáčku.
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– levé vzpěry a příčnou vzpěru (1),
– šrouby (2) hliníkového podélníku.

Uvolněte kabelové svazky.

Demontujte upevnění držáku potrubí posilovače 
řízení (3).

Instalujte přípravek pro podepření motoru Mot. 1453.

Otočte klikovou hřídelí ve směru hodinových ručiček, 
abyste získali přístup ke třem spojovacím maticím 
unášecího plechu a měniče momentu, a demontujte 
je.

Demontujte:
– horní obvodové šrouby a kolíky převodovky,
– držák převodovky.

Skloňte sestavu motoru a automatické převodovky co 
možná nejníže.

UPOZORNĚNÍ: Dejte pozor, abyste nepoškodili 
kompresor klimatizace.

Instalujte zvedák mechanických ústrojí.

Demontujte dolní obvodové šrouby a kolíky 
převodovky.

Odpojte od motoru automatickou převodovku, přičemž 
dejte pozor, abyste nerozpojili měnič momentu.
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Pomocí provázku připevněte měnič momentu, abyste 
zabránili jeho rozpojení.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

NEPOUŽÍVEJTE ZNOVU PŮVODNÍ UPEVŇOVACÍ 
MATICE MĚNIČE MOMENTU ANI SETRVAČNÍKU - 
POKUD BYL DEMONTOVÁN, JE VŽDY TŘEBA 
NAMONTOVAT ZPĚT NOVÉ MATICE.

Zpětná montáž se nevyznačuje žádnými obtížemi, 
postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

ZKONTROLUJTE PŘÍTOMNOST STŘEDICÍCH 
OBJÍMEK.

Doplňte hladinu oleje (viz příslušnou kapitolu).

V případě výměny hydraulického řadiče proveďte 
pomocí diagnostického přístroje vynulování 
autoadaptivních korekcí a počitadla doby používání 
oleje řídicí jednotky automatické převodovky.
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DEMONTÁŽ

Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák.

Odpojte akumulátor.

Demontujte:
– přední kola,
– ozdobné kryty,
– akumulátor (A),
– pojistkovou skříňku (B),
– řídicí jednotku automatické převodovky,
– nosič akumulátoru (C),
– kabelový svazek z držáku akumulátoru,
– vzduchovou trubici na průtokoměru,
– vzduchovou skříň a průtokoměr (D).

Uvolněte řídicí jednotku vstřikování s držákem 
nastranu.

POTŘEBNÉ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

Mot. 1453 Přípravek pro upevnění motoru

T. Av. 476 Vytahovák kulových čepů

POTŘEBNÝ MATERIÁL

Zvedák mechanických ústrojí

UTAHOVACÍ MOMENTY (v daN.m)

Šrouby kol 10,5

Šrouby vodicích čepů brzdového třmenu   0,7

Matice kulového čepu řízení   3,7

Matice dolního kulového čepu 11

Šroub dolního závěsu tlumiče 18

Matice kyvadlového držáku na karosérii   4,5

Šroub kyvadlového držáku na převodovce   6,2

Šroub levého předního podélníku   4,4

Šroub omezovače momentu na rámu 
motoru 10,5

Šroub omezovače momentu na motoru 18

Obvodové šrouby převodovky   4,4

Šroub spouštěče   4,4

Obvodové kolíky převodovky   0,5

Unášecí plech na měniči momentu   3,5

Rám motoru 10,5

Upevňovací šroub spojovacího kloubu 
hřídele volantu   2,5
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Odpojte:
– kulový čep (1) lanka multifunkčního spínače,
– lanko (2) multifunkčního spínače po odjištění zarážky 

návleku.

POZNÁMKA: Při provádění tohoto úkonu 
nemanipulujte s oranžovým kroužkem. Je možné, že 
při demontáži nebo zpětné montáži praskne. V 
takovém případě OVLÁDACÍ LANKO 
NEVYMĚŇUJTE, absence této součásti nesnižuje 
funkčnost systému.

Odpojte:
– konektor snímače vstupní rychlosti (3),
– konektor snímače vstupní rychlosti (4).

Instalujte svorky na duritová potrubí a odpojte 
výměník.

Uvolněte kabelový svazek z převodovky.

Demontujte:
– snímač horní úvrati,
– ochranný kryt pod motorem,
– podběhy kol,
– levou a pravou hnací hřídel,
– omezovač momentu (5),

– levé vzpěry (6),
– hliníkový podélník (7).
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Demontujte rám motoru (viz kapitolu 31).

Uvolněte kabelový svazek z automatické 
převodovky (1).

Demontujte ochranný plech měniče momentu.

Otočte klikovou hřídelí ve směru hodinových ručiček, 
abyste získali přístup k šesti spojovacím šroubům 
unášecího plechu a měniče momentu, a demontujte 
je.

Demontujte:
– sací sběrné potrubí,

– připojení lambda sondy na přední hlavě válců,
– víko vačkové hřídele výfukových ventilů z přední 

hlavy válců,

– připojení lambda sondy na zadní hlavě válců,
– víko vačkové hřídele sacích a výfukových ventilů ze 

zadní hlavy válců,
– zapalovací cívku 1.válce na zadní hlavě válců na 

straně setrvačníku.
19122-1

18668

19117
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Přemístěte zvedací úchyt (A) na straně rozvodu na 
přední hlavě válců na stranu setrvačníku na zadní 
hlavě válců.

Instalujte přípravek pro podepření motoru Mot. 1453.

Demontujte:
– horní obvodové šrouby a kolíky převodovky,
– držák převodovky.
– Skloňte sestavu motoru a automatické převodovky 

co možná nejníže.

UPOZORNĚNÍ: Dejte pozor, abyste nepoškodili 
kompresor klimatizace.

Instalujte zvedák mechanických ústrojí.

Demontujte dolní obvodové šrouby a kolíky 
převodovky.

Od motoru odpojte automatickou převodovku, přičemž 
dejte pozor, abyste nerozpojili měnič momentu.

19117

19168
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ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Uveďte vozidlo a automatickou převodovku do 
polohy N.

Při zpětné montáži postupujte v opačném pořadí než 
při demontáži.

Zvláštnosti:

Zkontrolujte, zda není poškozen unášecí plech 
(tolerované házení 0,2 mm).

Zkontrolujte přítomnost středicích objímek (F).

Namažte vystředění měniče momentu v klikové hřídeli 
tukem MOLYKOTE BR2.

DŮLEŽITÉ: Pomocí příložníku a pravítka 
zkontrolujte, zda je měnič momentu správně 
nasunut na automatickou převodovku. 
Zkontrolujte, zda je vzdálenost (X) mezi opěrkou a 
příložníkem přibližně 18 mm a zda jsou dosedací 
plochy čisté.

Je nezbytné vyměnit šest upevňovacích šroubů 
měniče momentu.

Přitmelte šest upevňovacích šroubů tmelem Loctite 
Frenbloc.

Pomocí nástrčkového klíče instalujte unášecí plech na 
řemenici klikové hřídele.

Dodržte pořadí utahování upevňovacích šroubů 
držáku převodovky (viz kapitolu 19 "Kyvadlový 
závěs").
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SU1

POZNÁMKA: Při zpětné montáži příčných hnacích 
hřídelí dohlédněte na jejich přímé vedení, abyste 
nepoškodili těsnění diferenciálu.

UTÁHNĚTE VŠECHNY ŠROUBY, MATICE A 
ŠROUBY S MATICEMI NA PŘEDEPSANÝ 
MOMENT.

Proveďte kontrolu, a v případě potřeby seřízení 
ovládacího lanka (viz příslušnou kapitolu).

V případě naplnění olejem proveďte vynulování 
autoadaptivních korekcí a počitadla doby používání 
oleje řídicí jednotky automatické převodovky.
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Unášecí plech

Tento úkon může být prováděn až po demontáži 
automatické převodovky (viz příslušnou kapitolu).

DEMONTÁŽ

Instalujte přípravek Mot. 582.

Demontujte:
– deset šroubů (V),
– unášecí plech.

Maximální přípustné házení unášecího plechu je 
0,2 mm.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Instalujte unášecí plech, přičemž dejte pozor na jeho 
umístění vzhledem ke středicímu kolíku (3).

POZNÁMKA: Instalujte přípravek LOCTITE 
FRENBLOC na závity šroubů před jejich zpětnou 
montáží.

Přitáhněte šrouby na unášecí plech a dotáhněte je na 
předepsaný moment (úhlové utažení).

Aby byl unášecí plech správně zablokován, instalujte 
přípravek Mot. 582.

UTÁHNĚTE VŠECHNY ŠROUBY, MATICE A 
ŠROUBY S MATICEMI NA PŘEDEPSANÝ 
MOMENT.

POTŘEBNÉ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

Mot. 582 Blokovací segment

POTŘEBNÝ MATERIÁL

Přípravek pro upevnění motoru

UTAHOVACÍ MOMENTY (v daN.m a/nebo °)

Šroub unášecího plechu 4,5 + 50° ± 5°
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Těsnění výstupu diferenciálu

Pro výměnu těsnění výstupu diferenciálu je nezbytné 
demontovat příslušnou polonápravu.

DEMONTÁŽ

Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák.

Odpojte akumulátor.

Vypuste automatickou převodovku (viz příslušnou 
kapitolu).

DP0

Vypuštění se provádí po odstranění uzávěru (A).

SU1

Vypuštění se provádí sáním přes trubici měrky (D).

Pomocí šroubováku nebo háčku demontujte vadné 
těsnění výstupu diferenciálu, přičemž dejte pozor, 
abyste nepoškrábali styčné plochy.

Dejte pozor, aby pružina těsnění nespadla do 
automatické převodovky.

POTŘEBNÉ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

B. Vi. 1400-02 Přípravek pro montáž těsnění hnacích hřídelí 
na SU1

B. Vi. 1459 Přípravek pro montáž těsnění pravé hnací hřídele 
na automatickou převodovku DP0

B. Vi. 1460 Přípravek pro montáž těsnění levé hnací hřídele 
na automatickou převodovku DP0

UTAHOVACÍ MOMENTY (v daN.m)

Šroub vodicího čepu brzdového třmenu   0,7
Matice dolního kulového čepu 11
Šroub dolního závěsu tlumiče 18
Šrouby kol 10,5
Matice kulového čepu řízení   3,7
Vypouštěcí uzávěr   2,2
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ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Automatická převodovka DP0

Instalace těsnění se provádí pomocí přípravku 
B. Vi. 1459 nebo B. Vi 1460.

Automatická převodovka SU1

Instalace těsnění se provádí pomocí přípravku 
B. Vi. 1400-02.

Zavádějte sestavu dovnitř, dokud se přípravek 
nedostane do styku se skříní automatické převodovky.

Při zpětné montáži postupujte v opačném pořadí než 
při demontáži.

UTÁHNĚTE VŠECHNY ŠROUBY, MATICE A 
ŠROUBY S MATICEMI NA PŘEDEPSANÝ 
MOMENT.

Naplňte automatickou převodovku olejem a proveďte 
kontrolu hladiny (viz příslušnou kapitolu).
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DP0 Těsnění měniče momentu

Demontáž těsnění měniče momentu může být 
provedena až po demontáži automatické převodovky a 
měniče (viz příslušnou kapitolu).

DEMONTÁŽ

Demontujte měnič momentu, přičemž jej vytáhněte co 
nejpřesněji v jeho ose.

Dejte pozor, měnič momentu obsahuje značné 
množství oleje, které může při demontáži vytéct.

Pomocí přípravku Mot. 587 demontujte těsnění, 
přičemž dejte pozor, abyste nepoškrábali styčné 
plochy.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Tento úkon se musí provádět velmi pečlivě.

Naolejujte všechny styčné plochy.

Namontujte zpět nové těsnění (naolejované) až 
nadoraz pomocí přípravku B. Vi. 1457.

Zkontrolujte správné uložení měniče momentu.

POTŘEBNÉ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

B. Vi. 1457 Přípravek pro montáž těsnění 
měniče momentu

Mot. 587 Vytahovák těsnění
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SU1

Tento úkon se provádí při demontované automatické 
převodovce.

DEMONTÁŽ

Demontujte:
– měnič momentu,
– těsnicí kroužek (A) pomocí přípravku B. Vi. 465 s 

kroužkem s označením 1, přičemž jej správně přímo 
nasaďte, zašroubujte přibližně o polovinu otáčky a 
vytáhněte těsnění postupným utažením šroubu 
vytahováku.

DŮLEŽITÉ: DEJTE POZOR na správné odstranění 
pružiny těsnění.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Instalace těsnění (naolejovaného) se provádí pomocí 
přípravku B. Vi. 1402, dejte pozor, aby při instalaci 
těsnění nedošlo ke vniknutí nečistot.

Namontujte zpět měnič momentu, přičemž namažte 
jeho drážku olejem automatické převodovky.

Zkontrolujte pomocí pravítka vzdálenost X, která musí 
být přibližně 18 mm.

POTŘEBNÉ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

B. Vi. 465 Přípravek pro vytažení těsnění měniče momentu (z 
kufru B. Vi. 1400-01)

B. Vi. 1402 Přípravek pro vystředění kroužku měniče momentu 
(z kufru B. Vi. 1400-01)
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SU1 Těsnění čepu řadicí páky

Tento úkon se provádí po demontáži multifunkčního 
spínače (viz příslušnou kapitolu).

DEMONTÁŽ

Pomocí malého šroubováku demontujte těsnění (A) 
čepu řadicí páky, přičemž dejte pozor, abyste 
nepoškodili čep a dosedací plochu těsnění.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Instalujte zpět těsnění (namazané olejem automatické 
převodovky).

Nasaďte přípravek B. Vi. 1401 a mírně na něj klepejte 
pryžovou paličkou, abyste jej uvedli do dorazové 
polohy.

POTŘEBNÉ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

B. Vi. 1401 Vodicí objímka
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DP0 Výstup pro měření tlaku v okruhu

Výstup pro měření tlaku se nachází vedle tlakového 
spínače.

Demontujte šroub (V) a instalujte přípravek 
B. Vi. 466.06.
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DP0 Multifunkční spínač

DEMONTÁŽ

Uveďte páku do polohy D.

Demontujte skříň vzduchového filtru a průtokoměr.

Odpojte:
– kulový čep (1) lanka spínače CMF (multifunkční 

spínač),
– lanko (2) spínače CMF, přičemž odjistěte zarážku 

návleku.

Demontujte páku a oba upevňovací šrouby (3) 
multifunkčního spínače.

Odpojte modulární konektor (4), přičemž uvolněte 
zarážku konektoru.

Demontujte:
– tři upevňovací šrouby (5) nosné destičky 

modulárního konektoru,

– oba upevňovací šrouby destičky modulárního 
konektoru a následně vytáhněte zelený konektor ze 
spínače CMF (12 pinů).

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Nastavte multifunkční spínač do polohy D.

Připojte zpět konektor spínače CMF (multifunkční 
spínač).

UTAHOVACÍ MOMENTY (v daN.m)

Upevňovací šroub multifunkčního spínače 1

Upevňovací matice páky 1
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DP0

SEŘÍZENÍ

Uveďte ovládací čep do polohy NEUTRÁL:

Instalujte dvě elektrické svorky na jazýčky pro kontrolu 
polohy.

Nastavte multimetr do polohy pro ohmmetr.

Ručně otáčejte multifunkčním spínačem, dokud 
nedojde k uzavření seřizovacího elektrického kontaktu 
(odpor na svorkách kontaktu = 0 Ω).

Zašroubujte šrouby na moment 1 daN.m.

PO ZAŠROUBOVÁNÍ MUSÍ BÝT ELEKTRICKÝ 
KONTAKT UZAVŘEN.

UTÁHNĚTE VŠECHNY ŠROUBY, MATICE A 
ŠROUBY S MATICEMI NA PŘEDEPSANÝ 
MOMENT.

Zkontrolujte správnou funkci a řazení rychlostních 
stupňů.
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DEMONTÁŽ

Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák.

Uveďte páku do polohy N.

Demontujte:
– ozdobné kryty,
– akumulátor (A),
– pojistkovou skříňku (B),
– řídicí jednotku automatické převodovky,
– nosič akumulátoru (C),
– kabelový svazek z držáku akumulátoru.

Uvolněte řídicí jednotku vstřikování a její držák.

Odepněte a odpojte konektory (D).

POTŘEBNÉ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

B. Vi. 1403 Přípravek pro seřízení multifunkčního 
spínače z kufru B. Vi. 1400-01

UTAHOVACÍ MOMENTY (v daN.m)

Upevňovací šroub multifunkčního spínače 2,5

Upevňovací šroub vodicí trubky měrky 0,5

Upevňovací šroub řadicí páky 1,5
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SU1

Demontujte:
– ovládací lanko,

– vodicí trubku měrky, přičemž uchovejte těsnění pro 
opětné použití,

– řadicí páku (D), přičemž ji držte pomocí plochého 
klíče v místě (E) na čepu řadicí páky, a povolte 
matici (2).

Sklopte pojistnou podložku a vyjměte matici (3).

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepovolujte šroub řadicí páky, 
aniž byste jej drželi, mohlo by totiž dojít k poškození 
automatické převodovky.

Demontujte oba šrouby (4) a uvolněte multifunkční 
spínač.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Při zpětné montáži postupujte v opačném pořadí než 
při demontáži.

Při zpětné montáži dejte pozor na umístění kabeláže.

Vyměňte těsnění čepu řadicí páky, pokud je vadné (viz 
příslušnou kapitolu).

Vyměňte těsnění vodicí trubky měrky, pokud je vadné.

POZNÁMKA: Nezapomeňte zajistit matici čepu řadicí 
páky.

Seřiďte multifunkční spínač (viz příslušnou kapitolu).

Zkontrolujte, a v případě potřeby seřiďte ovládací 
lanko (viz příslušnou kapitolu).

Zkontrolujte správnou funkci a řazení rychlostních 
stupňů.

Utáhněte všechny šrouby a matice na 
předepsaný moment.
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SU1

SEŘÍZENÍ

Uveďte páku do polohy N.

Demontujte:
– ozdobné kryty,
– akumulátor (A),
– pojistkovou skříňku (B),
– řídicí jednotku automatické převodovky,
– nosič akumulátoru (C),
– kabelový svazek z držáku akumulátoru.

Uvolněte řídicí jednotku vstřikování a její držák.

Demontujte:
– ovládací lanko,

– vodicí trubku měrky, přičemž uchovejte těsnění pro 
opětné použití,

– řadicí páku (D), přičemž ji držte pomocí plochého 
klíče v místě (E) na čepu řadicí páky, a povolte 
matici (2).

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepovolujte šroub řadicí páky, 
aniž byste ji drželi pomocí plochého klíče, mohlo by 
totiž dojít k poškození automatické převodovky.
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SU1

Povolte oba šrouby (4).

Zkontrolujte, zda se řadicí páka nachází v poloze N, 
na čep řadicí páky instalujte přípravek B. Vi. 1403.

Upravte výřez (A) pomocí pilníku, aby byla uvedena do 
zákrytu značka (M) vyražená na multifunkčním 
spínači.

Utáhněte oba upevňovací šrouby multifunkčního 
spínače.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Při zpětné montáži postupujte v opačném pořadí než 
při demontáži.

Při zpětné montáži dejte pozor na umístění kabeláže.

Vyměňte těsnění vodicí trubky měrky, pokud je vadné.

Utáhněte šrouby na předepsaný moment.

Zkontrolujte správnou funkci a řazení rychlostních 
stupňů.
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UMÍSTĚNÍ

Je umístěna mezi akumulátorem a levým 
světlometem.

Při všech manipulacích je nezbytné odstranit ozdobný 
kryt akumulátoru.

23-41
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VÝMĚNA ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Postup nastavení poloh zcela sešlápnutého a zcela uvolněného pedálu akcelerace

Při výměně řídicí jednotky automatické převodovky je nezbytné provést nastavení poloh zcela sešlápnutého a zcela 
uvolněného pedálu akcelerace za použití následujícího postupu:

– Nastavte řadicí páku do polohy P nebo N a nechte motor zastaven.

CLIP:

– Zajistěte komunikaci s řídicí jednotkou automatické převodovky.
– Zvolte příslušný příkaz.

NXR:

– Zajistěte komunikaci s řídicí jednotkou automatické převodovky.
– Zvolte povel pro polohu zcela sešlápnutého a zcela uvolněného pedálu.

Postup zapsání doby používání oleje automatické převodovky

Při výměně řídicí jednotky automatické převodovky je nezbytné zapsat do nové řídicí jednotky dobu používání oleje 
automatické převodovky, která je uložena v paměti vyměňované řídicí jednotky. Proveďte následující postup:

CLIP:

– Zajistěte komunikaci s řídicí jednotkou automatické převodovky.
– Zvolte příslušný příkaz.

NXR:

– Přečtěte v paměti vyměňované řídicí jednotky dobu používání oleje prostřednictvím povelu Čtení doby používání 
oleje.

– Vyměňte řídicí jednotku.
– Zadejte hodnotu doby používání oleje do paměti nové řídicí jednotky prostřednictvím povelu Zapsání doby 

používání oleje.
– Zkontrolujte zapsání hodnoty prostřednictvím povelu Čtení doby používání oleje.
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DP0 Snímače

Demontáž:
– snímačů rychlosti,
– snímače tlaku v okruhu
– a elektromagnetického ventilu pro řízení průtoku 

výměníku
se provádí bez vypuštění a bez demontáže 
automatické převodovky.

1 snímač vstupní rychlosti
2 snímač výstupní rychlosti
3 elektromagnetický ventil pro řízení průtoku 

výměníku
4 snímač tlaku v okruhu

Zvláštnosti DEMONTÁŽE

V případě výměny snímače vždy demontujte 
modulární konektor (viz kapitolu "Demontáž a zpětná 
montáž automatické převodovky").

UTAHOVACÍ MOMENTY (v daN.m)

Upevňovací šroub snímače vstupní rychlosti 1

Upevňovací šroub snímače výstupní 
rychlosti 1

Šroub elektromagnetického ventilu pro řízení 
průtoku výměníku 1

Šroub snímače tlaku v okruhu 0,8
DŮLEŽITÉ: Ochraňte konektor jeho uložením do 
nepropustného plastového sáčku.
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SU1 Snímač rychlosti (vstupní)

DEMONTÁŽ

Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák.

Odpojte akumulátor.

Demontujte:
– ozdobné kryty,
– akumulátor (A),
– pojistkovou skříňku (B),
– řídicí jednotku automatické převodovky,
– nosič akumulátoru (C),
– kabelový svazek z držáku akumulátoru.

Uvolněte řídicí jednotku vstřikování a její držák.

Vyčistěte obvod snímače, abyste zamezili vniknutí 
nečistot dovnitř automatické převodovky.

Odepněte snímač rychlosti (D) a odstraňte jej.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Neolejujte tórické těsnění snímače rychlosti.

Při zpětné montáži postupujte v opačném pořadí než 
při demontáži.

UTÁHNĚTE VŠECHNY ŠROUBY NA 
PŘEDEPSANÝ MOMENT.
Snímač rychlosti: 0, 5 daN.m.

UTAHOVACÍ MOMENTY (v daN.m)

Upevňovací šroub snímače vstupní 
rychlosti     0,55
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Snímač rychlosti (výstupní) 23

23-45

SU1 Snímač rychlosti (výstupní)

DEMONTÁŽ

Odpojte akumulátor.

Vyčistěte obvod snímače, abyste zamezili vniknutí 
nečistot dovnitř automatické převodovky.

Odpojte snímač (A) a odstraňte jej.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Neolejujte tórické těsnění snímače.

Při zpětné montáži postupujte v opačném pořadí než 
při demontáži.

Utáhněte snímač rychlosti na moment 
0,5 daN.m.

UTAHOVACÍ MOMENTY (v daN.m)

Snímač výstupní rychlosti     0,55



AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
Kabeláž (utěsněná průchodka) 23

23-46

SU1 Kabeláž (utěsněná průchodka)

DEMONTÁŽ

Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák.

Odpojte akumulátor.

Demontujte kryt pod motorem.

Vypuste automatickou převodovku (viz příslušnou 
kapitolu).

Demontujte:
– akumulátor,
– pojistkovou skříňku,
– řídicí jednotku automatické převodovky,
– držák akumulátoru.

Uvolněte řídicí jednotku vstřikování a její držák.

Demontujte upevňovací šroub držáku potrubí 
posilovače řízení (1).

UTAHOVACÍ MOMENTY (v daN.m)

Upevňovací šroub víka 1,2



AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
Kabeláž (utěsněná průchodka) 23

23-47

SU1

Odpojte kabelový svazek (1).

Demontujte:
– držák vodítka elektrické kabeláže (2) a uvolněte ji,
– olejovou měrku (3).

Pod automatickou převodovku uložte čistou nádobu, 
abyste zachytili olej.

Demontujte kryt (4) hydraulického řadiče, přičemž jej 
oddělte pomocí velmi tenké čepele (aniž byste 
poškodili dosedací plochy).

Odpojte a uvolněte utěsněný příčník (A).

POZNÁMKA: Dejte pozor na vedení kabeláže, 
protože musí být instalována zpět ve stejné poloze 
(snímače rychlosti nejsou opatřeny ochranou proti 
záměně).

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Při zpětné montáži postupujte v opačném pořadí než 
při demontáži, přičemž dodržte různá doporučení pro 
seřízení uvedená v jednotlivých kapitolách týkajících 
se tohoto úkonu.

Proveďte naplnění olejem (viz kapitolu "Naplnění a 
kontrola hladiny").



AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
Elektromagnetické ventily 23

23-48

DP0 Elektromagnetické ventily

Demontáž elektromagnetických ventilů se provádí po 
demontáži hydraulického řadiče (viz příslušnou 
kapitolu).

1 EVM modulační elektromagnetický ventil

2 EVLU elektromagnetický ventil funkce LOCK 
UP (přemostění měniče momentu)

3 EVS4 sekvenční elektromagnetický ventil

4 EVS3 sekvenční elektromagnetický ventil

5 EVS1 sekvenční elektromagnetický ventil

6 EVS2 sekvenční elektromagnetický ventil

7 EVS6 sekvenční elektromagnetický ventil

8 EVS5 sekvenční elektromagnetický ventil



AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
Elektromagnetické ventily 23

23-49

SU1

DEMONTÁŽ

Tento úkon se provádí po demontáži krytu řadiče (viz 
příslušnou kapitolu).

Postup demontáže elektromagnetických ventilů 
nevyžaduje žádné zvláštnosti, je stejný pro všechny 
ventily:

S1 = sekvenční elektromagnetický ventil
S2 = sekvenční elektromagnetický ventil
S3 = elektromagnetický ventil pro přemostění měniče 
momentu

Demontujte:
– zásuvku (D),
– šroub (1)
a uvolněte elektromagnetický ventil.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Při zpětné montáži postupujte v opačném pořadí než 
při demontáži a utáhněte šrouby na předepsaný 
moment.

Zkontrolujte, zda je kabeláž správně uložena zpět do 
spon.

Zvláštnosti:

Na těsnění elektromagnetického ventilu naneste 
vazelínu, aby byla usnadněna jejich instalace.

UTAHOVACÍ MOMENTY (v daN.m)

Upevňovací šrouby krytu 1, 2

Upevňovací šroub řadiče 1

Upevňovací šroub elektromagnetického 
ventilu 1

Naplňte automatickou převodovku olejem, 
přičemž dodržte příslušná pravidla (viz 
odpovídající kapitolu).



AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
Modulární konektor 23
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DP0 Modulární konektor

1 ZELENÝ konektor (multifunkční spínač)

2 ŽLUTÝ konektor (elektronické rozhraní hydrauliky)

3 ZELENÝ konektor (tlak v okruhu)

4 ŽLUTÝ konektor (rychlost turbínového kola)

5 MODRÝ konektor (elektromagnetický ventil pro 
řízení průtoku výměníku).

ČÍSLOVÁNÍ PINŮ

1

2

3

4

5



HNACÍ HŘÍDELE
Rozložený nákres 29129HNACÍ HŘÍDELE
Rozložený nákres

HNACÍ HŘÍDELE PRO PŘEVODOVKY JR/JH /PK

HNACÍ HŘÍDELE PRO PŘEVODOVKY DP0/SU1

NÁKRES PR 29.011.0

NÁKRES PR 29.021.0

29-1



HNACÍ HŘÍDELE
Obecné údaje 29129HNACÍ HŘÍDELE
Obecné údaje

CHARAKTERISTIKY

Typ vozidla Motory Převodovky

Kloub hnací hřídele

Levá Pravá

Na 
straně 
kola

Na straně 
převodov-

ky

Na 
straně 
kola

Na straně 
převo-
dovky

XG0A
K4M JH3

BJ87
GI69

BJ87 RC462
K4M DP0 RC463-E

XG0B
F4P JR5 BJ92L GI69

BJ92 CTJ79
F4P DP0 BJ92 RI 463-E

XG0D L7X SU1 BJ104L RC491 BJ109L TJ100

XG0G F9Q PK6 BJ100L Trojramen-
ná 490 BJ100 TJ92

29-2



HNACÍ HŘÍDELE
Přední příčná hnací hřídel 29

29-3

Přední příčná hnací hřídel

DEMONTÁŽ NA STRANĚ KOLA

Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák.

Demontujte:
– přední kola,
– matici náboje,

– matici kulového čepu spojovací tyče řízení (A),
– dolní upevňovací šrouby tlumiče (B).

Vytlačte hnací hřídel do nosiče čepu kola, přičemž ji 
skloňte.

Demontujte hnací hřídel na straně kola.

POTŘEBNÉ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

T. Av.  476 Vytahovák kulových čepů

Rou   604-01 Přípravek pro znehybnění náboje

UTAHOVACÍ MOMENTY (v daN.m)

Dolní šroub tlumiče 18

Matice kulového čepu spojovací tyče řízení   3,7

Matice náboje 28

Šroub kola 10,5

Upevňovací šroub na převodovce   3

Upevňovací šroub středního držáku   3

19184

18613



HNACÍ HŘÍDELE
Přední příčná hnací hřídel 29

29-4

DEMONTÁŽ NA STRANĚ PŘEVODOVKY

Na pravé straně:

Demontujte:
– oba upevňovací šrouby středního držáku,

– hnací hřídel na straně převodovky.

Na levé straně:

Vypuste převodovku.

Demontujte:
– tři upevňovací šrouby manžety na převodovce,

– hnací hřídel na straně převodovky.

97359R

95315S



HNACÍ HŘÍDELE
Přední příčná hnací hřídel 29

29-5

VÝMĚNA

Na levé straně:

Demontujte plastový ochranný kryt manžety ložiska a 
uvolněte hnací hřídel v co možná nejvíc vodorovné 
poloze.

Na pravé straně:

Vyčistěte vrtání pro uložení ložiska.

Zkontrolujte stav dosedací plochy těsnění na 
spojovací hřídeli.

POZNÁMKA: Doporučuje se vždy vyměnit těsnění 
výstupu diferenciálu (viz příslušnou kapitolu).

Při ochranném krytu na místě potřete drážky hnací 
hřídele na straně převodovky tukem 
MOLYKOTE BR2.

Umístěte hnací hřídel vzhledem k planetovému kolu a 
zasuňte ji.

Na obou stranách:

Zasuňte hnací hřídel do planetového kola rozvodovky 
a následně čep kola do náboje.

Musí se volně zasunout až do přesahu náboje, při 
kterém je umožněna instalace matice čepu kola.

Následně postupujte v opačném pořadí než při 
demontáži.

PRIMÁRNÍ PRVEK PRAVÉ HNACÍ HŘÍDELE 
(zvláštnosti)

Naneste do manžety dávku tuku.

POZNÁMKA: Je nezbytné dodržet objem tuku 
předepsaný v kapitole "Přípravky".

Mezi manžetu a hřídel zaveďte tyčku bez ostrých hran 
a se zaobleným okrajem, abyste oddávkovali množství 
vzduchu obsažené uvnitř kloubu.

85677S

95241R

DI2908



HNACÍ HŘÍDELE
Přední příčná hnací hřídel 29

29-6

Prodlužte nebo zkrate kloub až do obdržení rozměru 
A = 156 ± 1 mm (rozměr měřený mezi koncem 
manžety a obrobenou plochou většího průměru víka).

Přiložte velký kroužek a osaďte jej pomocí kleští 
OETIKER s objednacím číslem 1090 (viz manžetu 
na straně převodovky - kloub RC 491).

Instalujte přípravek pro znehybnění náboje 
Rou. 604-01  a utáhněte matici hnací hřídele na 
předepsaný moment.

Namontujte zpět sestavu brzdy (viz příslušnou 
kapitolu).

Následně postupujte v opačném pořadí než při 
demontáži a utáhněte matice na předepsané 
momenty.

Dodržte vedení kabeláže ABS.

Proveďte naplnění nebo doplnění převodovky (podle 
případu).

V žádném případě nepoužívejte předmět s ostrou 
hranou, který by mohl poškodit manžetu.

Několikrát sešlápněte brzdový pedál, abyste uvedli 
píst do styku s obloženími.

LOŽISKO SPOJOVACÍ HŘÍDELE

VÝMĚNA

Demontujte celou hnací hřídel.

Vyjměte ložisko pomocí lisu, který opřete o vytahovák 
typu FACOM U53T nebo podobný.

Dejte pozor, abyste nepoškrábali dosedací plochu 
těsnění na spojovací hřídeli.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Namažte část hřídele, na kterou dosedá ložisko.

Nasaďte nové ložisko a následně proveďte jeho 
instalaci až nadoraz pomocí trubky, kterou opřete o 
vnitřní kroužek ložiska.

Před zpětnou montáží hnací hřídele vyčistěte a 
odmastěte vrtání pro uložení ložiska.



HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta na straně kola 29

29-7

Manžeta na straně kola

Částečná oprava hnací hřídele je možná na straně 
kola:
– výměna těsnění,
– výměna manžety.

KLOUB NA STRANĚ KOLA SE ŠESTI KULIČKAMI

1 miska čepu
2 hnací hřídel
3 manžeta
4 kuličky
5 náboj pro kuličky
6 klec kuliček
7 pojistný kroužek

DEMONTÁŽ

Odřízněte kroužky a manžetu po celé délce.

Odstraňte maximální množství tuku.

Odkloňte pojistný kroužek (7) a zároveň několikrát 
klepněte paličkou na čelní stranu náboje kuliček (5).

Oddělte kloub hnací hřídele.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Nasaďte na hřídel:
– malý kroužek,
– manžetu (3).

Nasuňte kuličkový kloub (1) opatřený novým pojistným 
kroužkem na drážky hřídele až nadoraz na kroužek v 
drážce (B) hřídele.

POTŘEBNÉ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

T. Av. 1168 Kleště na pojistné kroužky CAILLAU

T. Av. 1256 Kleště pro osazování kroužků 
OETIKER

90319R

78616R

78615R2



HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta na straně kola 29

29-8

Naneste dávku tuku do manžety a misky čepu.

Umístěte lemy manžety do drážek misky (1) a hnací 
hřídele (2).

Instalujte velký kroužek.

OSAZENÍ KROUŽKŮ

Pojistné kroužky CAILLAU

Použijte kleště T. Av. 1168.

POZNÁMKA: pojistné kroužky CAILLAU není možno 
znovu použít.

90319R

DI2910

93039R

93040S



HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta na straně kola 29

29-9

KROUŽEK OETIKER

Použijte kleště T. Av. 1256.

POLOHA 1 - Předběžné osazení a umístění kroužku

Umístěte táhlo (A) do dolního zubu a zavřete kleště nadoraz. Předběžně osazený kroužek se zasune do manžety a 
může být umístěn.

POLOHA 2 - Osazení

Umístěte táhlo (A) do horního zubu a zavřete kleště nadoraz.

96048S



HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta na straně převodovky 29
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PK/JR/JH
DP0/SU1 Manžeta na straně převodovky

1 Víko
2 Trojramenný kloub
3 Pryžová manžeta
4 Upevňovací kroužek
5 Hnací hřídel

DEMONTÁŽ

Odřízněte upevňovací kroužek.

Odřízněte pilkou velký kroužek, přičemž dejte pozor, 
abyste nepoškodili drážku víka.

Odřízněte manžetu.

Odstraňte maximální množství tuku.

Kloub pravé hnací hřídele - převodovky PK/JR/JH/DPO/SU1

POTŘEBNÉ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

T. Av. 1034 Kleště pro osazení kroužku 
hnací hřídele

POTŘEBNÝ MATERIÁL

Kleště OETIKER Označení 1090

92045S

93034S1

93036S1



HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta na straně převodovky 29
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PK/JR/JH
DP0/SU1

(kloub na pravé hnací hřídeli)

POZNÁMKA: Protože víko není vybaveno pojistným 
jazýčkem, jeho demontáž se provádí bez vyvíjení síly.

Nevyjímejte válečky z jejich čepů, protože válečky a 
jehly jsou spárovány a nesmí být nikdy zaměněny.

K čištění součástí nikdy nepoužívejte 
rozpouštědlo.

Demontujte pojistné kroužky (podle modelu).

Vyjměte trojramenný kloub pomocí lisu, který opřete o 
vytahovák typu FACOM U53T.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Namažte hnací hřídel a instalujte:
– oba kroužky kolem hřídele, pokud nejsou 

"otevřeného" typu,
– pryžovou manžetu (1).

89145S

90387S

90388S

92048-2R



HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta na straně převodovky 29
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PK/JR/JH
DP0/SU1

Vrate trojramenný kloub na drážkovou hřídel.

Instalujte zpět upevňovací pojistné kroužky.

Naneste do manžety dávku tuku.

POZNÁMKA: Je nezbytné dodržet objem tuku 
předepsaný v kapitole "Přípravky".

Tyčku bez ostrých hran a se zaobleným okrajem 
zaveďte mezi manžetu a víko, abyste oddávkovali 
množství vzduchu obsažené uvnitř kloubu.

Prodlužte nebo zkrate kloub až do obdržení rozměru 
A = 156 ± 1 mm (rozměr měřený mezi koncem 
manžety a obrobenou plochou většího průměru víka).

V této poloze tyčku odstraňte.

Utáhněte na manžetě pomocí přípravku T. Av. 1034:
– malý kroužek,

90389S

DI2908

92052R



HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta na straně převodovky 29
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PK/JR/JH
DP0/SU1

– velký kroužek až do připnutí pomocí kleští OETIKER 
s označením 1090.

Kleště OETIKER můžete objednat přímo u jejich 
dodavatele.

88601R

DODAVATEL

OETIKER
9 Rue Jean Moulin77340
PONTAULT-COMBAULT

Tel.: 01 60 29 90 39

OBJEDNACÍ ČÍSLO

Ruční kleště 1090 pro montáž kroužků OETIKER 
bez zdrsnění a ok



HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta na straně převodovky 29
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PK/JR/JH

DEMONTÁŽ

Pro čištění součástí nikdy nepoužívejte 
rozpouštědlo.

Podle typu montáže demontujte pojistné kroužky.

Vyjměte trojramenný kloub pomocí lisu, který opřete o 
vytahovák typu FACOM U53T.

DI2915

Kloub levé hnací hřídele - převodovky PK, JR a JH.

POTŘEBNÉ SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

T. Av.  944 Hlavice pro montáž ložiska na 
hřídel (převodovky JR a JH)

T. Av.  1244 Hlavice pro montáž ložiska na 
hřídel (převodovka PK)

90387S 90388S



HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta na straně převodovky 29
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PK/JR/JH

Demontujte sestavu manžety a ložiska stejným 
způsobem jako u trojramenného kloubu.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Aby bylo správně umístěno na hřídeli, musí být ložisko 
nasunuto na rozměr L mezi zadní částí ložiska a 
koncem hřídele.

Tohoto rozměru se dosáhne pomocí přípravku 
T. Av. 1244 nebo T. Av. 944, pokud je jeho konec v 
úrovni hřídele.

Abyste předešli deformacím ložiska, které je opatřeno 
těsněním, a tedy i nebezpečí úniku, neprovádějte 
nasunutí pomocí kladiva, nýbrž pomocí lisu, abyste 
dosáhli postupného tlaku.

85933S
85884-1R1

86197S



HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta na straně převodovky 29
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PK/JR/JH

Na druhé straně se upevnění hnací hřídele na lisu 
zajistí na drážce pomocí přípravku typu FACOM 
U53T, aby bylo zamezeno poškození kloubu na straně 
kola.

Vrate trojramenný kloub na drážkovou hřídel a 
instalujte zpět upevňovací pojistný kroužek (podle typu 
montáže).

86198R
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DP0/SU1

DEMONTÁŽ

Odřízněte osazený kroužek a manžetu po celé délce.

Odstraňte maximální množství tuku.

Odstraňte pomocí kleští všechny konce destičky proti 
vysunutí (C) a následně demontujte víko.

Nevyjímejte válečky z jejich čepů, protože válečky 
a jehly jsou spárovány a nesmí být nikdy 
zaměněny.

Pro čištění součástí nikdy nepoužívejte 
rozpouštědlo.

Podle typu montáže demontujte pojistné kroužky.

Kloub levé hnací hřídele - převodovky DP0 a SU1

1 a 3
2
4
5
6
7

Upevňovací kroužky
Pryžová manžeta
Víko
Trojramenný kloub
Plechový kryt
Hnací hřídel

98823R

75936-1S1

74655R

90387S



HNACÍ HŘÍDELE
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29-18

DP0/SU1

Pomocí lisu vyjměte trojramenný kloub, který opřete o 
vytahovák.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Namažte hnací hřídel a nasuňte na ni nový kroužek a 
manžetu.

Vrate trojramenný kloub na drážkovou hřídel.

Instalujte zpět upevňovací pojistné kroužky nebo 
proveďte osazení na třech bodech po 120°, přičemž 
stáhněte kov drážek na hnací hřídel.

POZNÁMKA: Je nezbytné dodržet objem tuku 
předepsaný v kapitole "Přípravky".

Vložte mezi destičku proti vysunutí a víko podložku (B) 
tloušky 2,5 mm vyrobenou podle nákresu.

90388S

90389S

90391S
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29-19

DP0/SU1

Pomocí bronzového trnu pečlivě uveďte destičku do 
počáteční polohy a následně odstraňte podložku (B).

Umístěte lemy manžety do drážek hnací hřídele a na 
plechový kryt.

Tyčku bez ostrých hran a se zaobleným okrajem 
zaveďte mezi manžetu a víko, abyste oddávkovali 
množství vzduchu obsažené uvnitř kloubu.

Prodlužte nebo zkrate kloub až do obdržení rozměru 
A = 153,5 ± 1 mm (rozměr měřený mezi koncem 
manžety a obrobenou plochou většího průměru víka).

V této poloze tyčku odstraňte a instalujte upevňovací 
kroužek.

Utáhněte jej pomocí přípravku T. Av. 1034.

74867R

98823R1

90390R

88601R


	Obsah
	20-SPOJKA
	Oznacení
	Rozložený nákres
	Mechanismus a kotouc
	Prítlacný kroužek
	Setrvacník
	Ložisko spojkové hrídele

	21-MECHANICKÁ PREVODOVKA
	Prevodové pomery
	Maziva
	Prípravky
	Zvláštnosti
	Demontáž a zpetná montáž
	Soukolí 5. rychlostního stupne na vozidle
	Tesnení spojkové hrídele
	Tesnení výstupu diferenciálu

	23-AUTOMATICKÁ PREVODOVKA
	Oznacení
	Prevodové pomery
	Použití
	Prípravky
	Olej
	Vypuštení
	Naplnení a kontrola hladiny
	Kontrola blokovacího bodu menice momentu
	Hydraulický radic
	Demontáž a zpetná montáž
	Unášecí plech
	Tesnení výstupu diferenciálu
	Tesnení menice momentu
	Tesnení cepu radicí páky
	Výstup pro merení tlaku v okruhu
	Multifunkcní spínac
	Rídicí jednotka
	Snímace
	Snímac rychlosti (vstupní)
	Snímac rychlosti (výstupní)
	Kabeláž (utesnená pruchodka)
	Elektromagnetické ventily
	Modulární konektor

	29-HNACÍ HRÍDELE
	Rozložený nákres
	Obecné údaje
	Prední prícná hnací hrídel
	Manžeta na strane kola
	Manžeta na strane prevodovky


