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Grattis!
Du har precis bestämt dig för att montera ur växellådan.
Här följer några matnyttiga tips om hur du går tillväga.

1.

Häng av minuspolen på batteriet. Demontera
framhjulen. Demontera stänklapparna i
hjulhusen. I vänster hjulhus, demontera
kabelstycken bakom motorn.

2.

På höger sida, demontera oljestickröret till
växellådan, demontera kabelstycken bakom
motorn.

3.

Värm på grenröret så att grenrörsbultarna
släpper. Ibland kan dessa sitta mycket hårt,
vi rekomenderar att du använder en gassvets
eller en induktionsvärmare för att få dessa att
släppa. Du vill INTE att de går av i grenrören
= onödigt extraarbete. 4 bultar skall ur på
höger och vänster sida

4.

Värmer du rätt slipper du köpa nya bultar.

5.

Såhär skall det se ut när avgasröret är
släppt

6.

Släpp de bakre avgasrörsanslutningarna.
Det ena sitter bultat och det andra sitter med
en rörklamma. Kapa klamman och slitsa
avgasröret med 2-3 slitsar så spänningen
släpper. Det är omöjligt att få isär rören
annars.

7.

Demontera den bakre kardanaxeln. 12-kant
12mm hylsa.

8.

Demontera hasplåt
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9.

Demontera växellådsbalken. Tänk på att
stödja växellådan på tredje benet när du
släpper balken.

10.

Demontera främre kardanaxeln. Det räcker
med att du släpper de främre fästena.

11.

Tag bort växellådsfästet

12.

Demontera skiftmotorn och låt den hänga i
sina kablar.

13.

Demontera fördelningslådan. Tänk på att
det kan rinna en del olja i skarven mellan
växellådan och fördelningslådan.

14.

Två personer kan med lätthet plocka ner
fördelningslådan. Tänk på att den skall
dras bakåt och att den måste vridas för
att den skall kunna kliva ur. Glöm inte att
släppa avluftningsslangen och elkabeln till
skiftmotorn först...

15.

Kör in ett spett mellan konorna i avgassystemet
och använd det som mothåll. Då kryper
den pressade delen av avgassystemet isär.
Tumregel: Går det inte med lite våld, så
använd mer.

16.

Glöm inte att demontera kablarna till
lambdasensorerna.

17.

Nu är katalysatornerna ute

18.

Lossa på värmeskyddet
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19.

Demontera startmotorn

20.

Demontera 4st konverterbultar. För att
komma åt dem måste man vrida motorn på
vevaxeln. Spärrskaft med lämplig hylsa är en
bra idé.

21.

Med hjälp av förlängare blir det lätt
att både vrida vevaxeln och skruva ur
konverterbultarna.

22.

Släpp på oljekylledningarna.

23.

Fäst växellådan på en växellådsbrygga och
förankra den med kedjorna.

24.

För att nå bultarna på sprängkåpan är det
lämpligt att använda långa förlängare och en
svivlande hylsa i änden.

25.

Såhär kommer man åt bultarna sett från
sidan.

26.

Såhär ser det ut underifrån

27.

När alla bultar är utskruvade är det bara
att skaka loss växellådan. Se till att
momentomvandlaren följer med ner så att
den inte hänger kvar på flexplattan.

28.

Klart :-)
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Tips vid återmonteringen:
Se till att momentomvandlaren är helt inskjuten
i växellådan innan monteringen. Ställ den även
i samma läge som flexplattan. Det blir mycket
enklare att montera då. Tänk på att alltid skölja
ur kylledningarna MYCKET noga, speciellt om
du haft ett haveri som gör att det kanske finns
metallspån i den gamla oljan. Montera ett extra
filter om du är osäker. Fyll på med rätt olja - sen
är det bara att tuta och köra. Lycka till!
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