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VAXELLK oA, l£KNISKA DATA 
w 

Typ 1602 

Yaxelllds typ 

1802 2002 2002 TI 2002 t ii 

Enhetsvaxell£da 232/6" Enhetsviixellad a 242/4 
Manuell , fy rviixl ad med Porsche-synkr on i se ri 09 1 backvaxel Manuell , fy rvaxl ad med Bor g- Warner-synkr onise ring, 1 back -

Utvlix! i n9 
Ett an 

KU99tal 

Tv! ..n 
Utvaxl i n9 

Kugg tal 

Tre.n 
Utvaxl i"9 

KU99t ,I 

Fyran Utviixiing 

B..eken Utvilx! i"9 

Kuggtal 

H&sti g- Utviixl i n9 
hetsmatar 
drivning 

Kuggt al 

Sy nkroni seringsri ng , fri 
ytte rd i lI'Ile te r, mm 

RinggapI mm 

Molybdenbeliiggni 09, """ 
Srnkroniseringsring, slltllge
matt, mm 

Styrstegsbredd pa yakel fo r .... e,mm 
ett an - fyran 

Ut g£ende axel (Al , orn 

Axialspe l mel lan i n- och 
utgKende axelJ mm 

lttgKende axel ns lager 

L Tidi gare utforande me d Porsc he spa rrsynk ron i se ri ng 

vaxel 

3, 834 3,7 64 
30 • 34 31 • 34 
1~ • 14 20 • 14 

2, 05 2 2, 015 

30 • 26 31 • 26 
1~ • 20 20 • 20 

1, 345 1,320 

30 • 23 31 • 23 
1~ • 27 20 • 22 

1, 0 1,0 

4, 172 4,~6 
30 • 17 • 37 31 • 11 • 31 
1~ ' 14 ' 17 20 • 14 • 17 

2, 5 2, 5 

10 10 
4" 4" 
+ 0, 2 

76, 7 - 0, 1 

15, 5 + 1 

0, 3 + 0, 5 

J)m avsalnd. t !r.~lan s~nffon i ser i n§Sfi ng" ~ o~r .ko~~l A~skr~~pe n ar min re tn { mm s a rLngen y as u . a ne ar a 
dott. avst nd , 0 mm . 

5 - 0,15 

138 + 0, 1 

0, 5 - 1, 0 

6306 C 3 6306 c 3 FAG eller SKFN 
~ 

b 
::;;



6 
(g VAXELLADA TEKNISKA DATA 

~ - Typ 1602 1802 2002 2002 TI 2002 t iiI I I I 
Ingae nde axe lns lag er 

Mellanaxe lns axial spe1 , mm 

Mell~n axell ager 

Press passn i ng me llan t reans dre vl mm 
drev och mell anaxe1 : 

konstant, mm 

papre ssn i ngs kraft , kp 

Uppvarm nl ngste mp eratu r to r 
dreve n, 

01 je typ 

01jefyll ni ngsmang d, 1 i te r 

Forsh ol jeb yte e ft er km 

Andra ol je byte e f ter km 

Dare f ter oljebyte var km 

Volf r ; tt FAG 6206 C 3 / E. TNH . C 3
6206 C 3 

SKF 6206 C 3 / 3 61 781 

o - 0, 1 0, 1 - 0,, 2 

63 04-C3 kuldi amete r 10 mm f r arn: volf r ; tt 

0, 084 - O, llb 

FAG 6304 C 3 
SKF 6304 C 3 

/ 
/ 

700 730 
361 153 A 

bak : cyl . rull ag er 
NJ 304 01 N 5412 

0, 087 - 0, 128 

ca. 4000 

120 0 
- 1500 

V"axe lladsol ja SAE 80 - 90 av val kant f abr ik at 

1, 0 

1000 

36000 

36000 

~TDRAGNI NGSMOJENT, kpm 

Vaxe1 1ada pa moto r n M 8 
M 10 

2, 5 
4, 7 Vaxelladsg ave l 2, 5 

Lagerboc k pa vaxel1ada 

Utgaende axe l ns f U ns 

2 - 2, 5 

10 , 01 
Gurrmi faste fo r tva rbalk 2, 5 

Tat ni ngsfla ns 1 , 0 Konsol 2, 5 

1 22 kpm fo r e nhe tsvaxe llad a 232/6 

) ) 
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" ,Q. VAXElLXDA TEKN ISKA DATA 

~ " 
Typ 

G"lrag vaxell &d. 235/5 

Utvaxl i n9
EHan 

Kuggtal 

Utvaxl i"9 
Tva-n 

Kuggt al 

Utvaxll n9Tre.n 

KU99t a1 

Utvaxl i"9 
Fyran 

Kuggtal 

"""",,an Utvaxll n9 

Utvlixl i"9 
Backen 

KU99t al 

HL':lti gnets- Utvaxl i"9 
m~itar-
drivning Kugg tal 

Synkroniseri~g$rin91 fri, 
yHerdi ameter 

Ettan 

Tv£an/trean 

Ri ngg ap 

mm 

mm 

Fyran/femman mm 

Ring9'PI mm 

Molybdenbelaggni n91 mm 
Styrstegsbredd pa vaxel for.re~ 
ettan, tva.n, tre"n oeh 
hloken, om'" '" -b fyran oeh femman, mm 

'" 

1602 1802 I 2002 I I 2002 TI I 200 2 I i i 

Manuell, femvadad med Porsche sparrsYllkroni s eri n9. 1 backvaxel 

3, 368 

30 • 32 
1~ • 15 

2, 16 

30 • 26 
1~ • 19 

1 , 57~ 

30 • 25 
1~ • 25 

1,241 

30 • 22 
1~ • 28 

1,0 

4,0 

30 • 16 • 38 
1~'15·1b 

2, 5 
!.Q. 
4 

82,0 + 0, 15 

82, 4 + 0, 15 

15,5 + 0,5 

77 :': 0,15 

15, 0 + 1 

0, 3 + 0, 05 

6 - 0, 15 

5 - 0,15 



~ ViiXELL~DA TEKNISKA DATA 

b 
"C; 

Typ 

~9aenae 
vi d X, 

axelns aX I alspel 
mm 

1602 I 1802 I 2002 

o - 0, 09 

I I 2002 TI I 2002 ti i 

Utgae nde Ixell ager, 

Avst1nd 0, gl velp ackningsyia 
t i ll hastighetsmatardr-e v, 

f r am 

b,k 

mm 

cyl , rullage r RNU 206 E NR/L DIN 

6306 C 3 DIN 625 

22 .!. 0 , 1 

5412 

Dubbeld re ve ts ..x i dspel , mm 0, 1 .!. 0, 2 

Mell anaxel ns , xi aIspe! , mm 0,1 - 0, 2 

MeU an I.x811 1.gel'", 

Press pass n i n9: 
Femm ans dre v, 

f r am 

b,k 

mm 

val f ri tt : 

vufr; \t : 

FAG 

Oyl , 

6304 0 3 / 700 730 SKF 6304 0 3 / 361 

r ull.ger FAG 443 - 518745 SKF 396848 

0, 087 - 0, 128 

153 A 

Fyrlns dre v, mm 0, 084 - 0, 116 

pap re ssn i ngskraft , kp c a. 4000 

~~ varmnln9s t&mperltur 
f or dreve n 120 - 1500 C 

Ol Je typ Vaxelladsolja SAE 80 - 90 IV viilkiint f abri kat 

Ol jema ngd, 1 i ter 1, 4 

Forst . olje byt e efte r km 1000 

Andr. ol Je byte e fte r km 36000 

Oare f ta ... ol je byt e var km 36000 

~ TDRAGNI NGSM()AENT, kpm 

~axel1ad l n pa motor n M 8 2, 5 Ettans drev pa men anaxeln 6, 0 
M 10 4, 7 

Vaxelladsg avel 2, 5 
Lagerbock pa vaxelladan 2 - 2, 5 

Gummifaste pa tva rb,lk 2,5
Utgae nde axel flans 10, 0 

HLtni "gsfians 1, ° Konsol/kaross 2, 5 

)) 



23 00 005 	MONTERING I EFTERHAND AV 
FEMVAxLAD VAxELLADA 

Demontering av vaxelladan enligt 23 00 020. 

Flytta over frikopplingsarmen med frikopp
lingslagret. 

Fyll vaxelladan med olja. 

For att inte konsolen skall sla mot vaxel
ladstunneln, skall denna bearbetas enligt 
A pa hoger sida sett i korriktningen. 

+ 

Tag bort de bada befintliga fastbockarna 

loch 2. 


Fast den femvaxlade vaxelladan vid motorn . 


Montera gummifasten och tvarbalk. 


Skruva fast tvarbalken pa bockarna utan 

att dra for gott. 


Lyft den femvaxlade vaxelladan. 


Rikta in fastbockarna i forhallande till 

vaxelladstunneln och rita pa laget. 


+ 

Avstandet B mellan motorhallaren och fast 
bockarna maste alltid vara 80 mm. 

+ 

Rita ut fastbockarnas platser pa vaxellads
tunneln och borra fasthalen. 

Skruva fast fastbockarna i vaxelladstunneln. 

+ 

Byt hela kardanaxeln. 

Byt hastig~etsmatarkabeln. 

23- 00/1 



23 00 020 	DEMONTERING OCH MONTERING AV 
VAxELLADA 

Skruva bort alIa vaxelladsfastbultar som 
ar a tkomliga uppifran. 

+ 

Skjut upp balgen och plas t inlagget . 


Tag bort lasringen 1. 


+ 


\ 

Monteringsanvisning : Smorj kulskalarna 
med Longtherm 2 vid monteringen . 

Passa in vaxelspaken ut an spel med me l 
lanlagg 2 . 

+ 

Dernontera 	avgasrorshallaren . 

Monteringsanvisning: Fas t avgasrore t v i d 
avgasgrenroret. Lossa fastpla t en 1. 
Tryck hallaren 2 spanningsfritt mo t avgas 
raret . 

Fast hallaren 1 vid vaxelladan och stodet . 
Drag sedan till bygeln 3. 

Montering i annan or dning kan ge upphov 
till kraftiga , brummande lj ud . 

+ 

23-0012 



Demontera avgasroret 3 fran avgasgren
roret . 

+ 

Lossa kardanaxeln fran vaxelladan. Guibo
kopplingen respektive Hardyskivan far sit
ta kvar pa kardanaxeln. 

+ 

Monteringsanvisning: Skada inte gangorna. 

Tryck Guibo-kopplingen uppat . 

Lasmuttrarna far endast anvandas en gang. 

+ 

Demontera stodlagerbocken . 

Vik ned kardanaxeln och drag av den fran 
styrtappen . 

Monteringsanvisning: Stodlagerbocken skall 
forspannas A = 2 mm i korriktningen . 

+ 

23-<)0/3 



Monteringsanvisning: Skada inte kapan . 
Kontrollera att glidskarven ar lattror 
lig. Smorj vid behov med Longtherm 2 . 

+ 

Demontera lagerbulten 1. 


Tryck upp vaxelspaken. 


Monteringsanvisning: Las lagerbulten 1 

med skruven 2 i centreringshalet. 


+ 

Vid utforande med mellanaxel lossas fja 
dern. Tryck ned lasningen 1. 

Tag bort tryckstangen 2 framat. 

Monteringsanvisning: Stall in spelet mel
Ian tryckstang och frikopplingsarm . 

+ 

Vid utforande med arbetscylinder lossas 
fjadern 1 . Tag bort lasringen 2 och drag 
ut arbetscylindern framat. 

Monteringsanvisning: Stall in spelet mel 
Ian tryckstangen och frikopplingsarmen . 

1 Se Tekniska data , koppling 
23-00/4 



Utfarande med autamatisk justering: Tag bart 
lasringen I , drag av mansehetten 2, lyft bart 
lasringen 3 aeh drag ut arbetseylindern framat . 

+ 

Monter ingsanvisning: Observera monterings
laget i vridsakringen. 

+ 

Lassa stadvinklarna . 

Demantera taekplaten . 

+ 

Stad matarn med ett lampligt under lag mel
Ian aljetraget aeh framaxelbalken. 

+ 

23-00/5 



Lossa skruven loch drag ut hastighets 

matarkabeln. 


Drag av ledningen 2 for backstralkastarna. 


Lossa tvarbalken. 


+ 


Svang framhjulen till andlaget at hager 
och skruva bort resten av fastbultarna 
for vaxelladan . 

Drag bort 	vaxelladan bakat. 

+ 

2~/6 

23 00 552 	 ISARTAGNING OCH HOPSATTNING AV 
VAxELLADAN 

A. FYRVAxLAD VAxELLADA 232 

Demontera konsol och stag . 

+ 

Skjut tillbaka fjaderhylsan loch driv 

ut det cylindriska stiftet 2. 


Drag av valjarstangen och lanken. 


+ 




Demonter a ba11aren r6r avgasroret . 

+ 

~ 	 Fast vaxelladan pa ballarplatta 6000- 2. 

Tappa ur oljan. 

+ 

Demontera styrhylsan enligt 23 11 590. 


Tag bart l asringen 1: 

Tag bart me11anlaggen 2. 


+ 

Drag 	ut kullagret med Ri11ex 6206. 

OBS ! 	Me11anlagg . 

Om ett kullager med kulhftllare av pl ast mon
terats .sa att det inte gar att anvanda 
Rillex 6206, maste vaxe11adshuset tryckas av 
med verktyg 611 , sedan locket lossats . Se 
r6r detta andamal sid . 23- 00/24, text och 
fig . 4. 

+ 

2~OOI7 



Tag bort i"astbultarna i"cir vaxelladslocket . 
Driv ut det cylindriska stiftet fran vaxel
ladshuset . 

+ 

Varm vaxelladshuset och tatningslocket , sa 
att lagret i"cir mellanaxeln glider ut latt . 

+ 

Drag av vaxelladshuset . 

+ 

Tag bort proppen 1 . 


Tag bort fjadern 2 och sparrtapp~n 3. 


+ 

23--00/8 



For valjarstangen 1 till laget for fyrans 

vaxel. 


Vrid styrmuffen sa mycket att spannstif 

tet 2 kan drivas ut utan hinder. 


Drag ut valjarstangen 1 framat. 


DBS: Kulor som lossnar. 


+ 

Drag ut vaxelforarstangen 3 framat. 
Vrid harvid valjartappen uppat. 

+ 

For vaxlingsmuffen till tomgangslage. 
Tag av vaxelforaren. 

+ 

lKontrollera slitaget pa vaxelforaren 
och byt ut den vid behov. 

+ 

1 Se Tekniska data 

23--00/9 



Tryck in valjarstangen 5 till laget for 
tvaans vaxel. 

Vrid styrmuffen sa mycket att stiftet 6 
kan tas bort utan hinder. 

Drag ut valjarstangen 5 framat. 

+ 

Tag av vaxelforaren. 


Tryck tvaans drev till neutrallage. 


1 · 1Kontro 11era s 1taget pa v3xelforaren. 

Demontera bussningen och hastighetsmatar
drevet. 

Monteringsanvisning: Kontrollera O-ringen 
loch byt ut den vid behov. 

Byt ut hela bussningen vid fel pa tat 
ningsringen. 

+ 

Drag av anslagsbufferten. 

Lyft bort lasplaten. 

Monteringsanvisning: Nita lasplaten 1 

sparet. 

+ 

Satt pa styrbussningen 607 pa centrer
tappen. 

Hall fast flansen med verktyg 6039, 
lossa flansmuttern och drag av flansen. 

+ 

1 Se Tekniska data 

23--00/10 



Demontera stodringen. 

OES! Mellanliigg . 

+ 

En 2 mm tjock platremsa maste laggas in 
mellan tvaans och treans drev f"or att inte 

r--- synkrondonen pa tvaans drev skaJJ. pressas 
av vid demontering av kullagret f"or den ut
gaende axeln. 

+ 

Drag av kullagret fran axeln och drag ut det 
fran viixelladslocket med Rillex 6306. 

OES ! Mellanliigg . 

+ 

Tag bart ingaende och utgaende axeln at 
hager. 

+ 

23-00/11 



Driv ut mellanaxeln framat med en plast 

klubba. 


OES ! Mellanlagg. 


+ 

Utrorande med kullager: 

Vid reparationer skall kullagret ersattas med 
rullager NJ 304 DIN 5412 C3 . 

OES ! Rullhkllaren med den stora diametern 
skall viindas mot vaxelladslocket . 

+ 

Drag ut vaxelroraraxlarna med vaxelrorare och 

backdrev fran vaxelladshusets lock - kulor 

frigOrs . 

OES ! I samband med inrorandet av Borg-Warner

synkroniseringen har backdreyets ingrepps 

vinkel mot det motsvarande drevet andrats 

fran 20° till 15° . 

Drev med 15° kuggar gar att kanna igen pa 

sparet i backdrevet och motsvarande drev. 


+ 

Drag av ingaende axeln med nalhallare loch 
kopplingsmuff 2 fran utgaende axeln. 

+ 

23-00112 



Tag bort l as r ingen. 

Tag bort stodbricka, skjutmuff och treans 
dr ev med nalhallar e . 

+ o 
Monteringsanvi sni ng: Sat~ pa ~reans drev, styr
mUll en ocn st odbrlckan pa utgaende axeln. 

tat l as ringen fjadra in. 

Mat avstandet mellan stodbrickan och styrmuffen 
med bl adm&tt och l agg i n mellanlagg r6r att ta 
upp spel et . 

+ 

Pr essa ut den utgaende axel n. 


Monter ings l agen r6r komponenterna i Porsche 

synkr oniseringen: 

Hast i ghet smatar dr ev 1, stodbricka 2, backdrev J, 

ettans dr ev 4, nalh&llar e 5, di stansbussning 6, 

koppl ingsmuff 7, styrmuff 8, tvaans drev 9 s amt 

nalh&llare 10. 


Monteringsanvisning : Den s l ipade sidan av back

dr evet J skall vandas mot ettans dr ev. 


+ 

2 1 

~ 

23--00/13 



Monteringsl agen rdr komponenterna i Borg-Warner

synkroniseringen: 

Lasring 1, stodbricka 2, synkroniseringsring 3, 

synkroniseringsdon med skjutmuff 4, synkronise

rings ring 5, nalhB.11are 6, treans drev 7, tvaar>~ 

drev 8, nalhB.11are 9, synkroniseringsring 10, 

synkroniseringsdon med skjutmuff 11, synkronise

ringsring 12, ettans drev 13, nalhB.11are 14, 

distansbussning 15, backdrev 16, bricka 17 och 

hastighetsmatarsnacka 18. 

OBS ! Mark upp synkroniseringsringarna efter de 

drev de hOr till. 


Monteringsarrvi sning : Montera skjutmuffen rdr 

treanjfyran sa att sparet i muffen kommer att 

vandas mot t r eans drev. 

+ 

Hopsattning och matning av utgaende axeln. 

Mat upp mattet A fran den pl ans lipade ytan pa 
styrmuffen till backdrevets navandyta . 

+ 

n-oo!l4 

Liigg in me11anlagg Y rdr att ta upp skillnaden 
me11an ar- och oorvardet rci r A. 

Exempel : l30rvarde 
Arvarde r

rcir A 
cir A 

Y 

138± 0, 1 mm 
137. 0 mm 

1, 0 mm 

+ 



r-- Mat tjockleken B pa hastighetsmatardrevet. 

Pressa pa hastighetsmatardrevet pa utgaende 
axeln. 

+ 

Pressa in kullagret sa langt det gar i 
vaxelladsgaveln. 

Faststall avstandet C med palagd packning. 

+ 

Be rakna mell anlagget x. 

Exempel : 
r-.., A bi:i rva rde 22" 0 mm 

+8 14, 8mm 
E 36, 8 mm 

C 37, 0 mm 

E 3b, a mm 

x 0,, 2 mm 

==============:==== 


+ 

c 


Andring 23-00/15 



Innan hopsattningen fortsatter skall mellanaxeln 

kontrolleras och passas In. 


Dreven far endast bytas parvis. 


Drag av kullagret. 


Press a av fyrans drev kallt. 


+ 

Tag bort lasringen. 


Pressa av treans drev kallt. 


Putsa eventuella repor med fin polerduk. 


+ 

OBS : Kon trolle rarore p~pressnirlge n gre ppe t kallt t i llst!nd 
(c irk. 20° c) . 
Treans drev A 0, 084 - 0, 116 mm 
Fyrans drev B 0,, 087 - O,l ~ mm 

Anol ja me ll anaxel n lii tt . 

Varm dre ve n ti ll 120 - 150°C . 

Erforderl i g p£p re ssn i ngskraft c irka 4 000 kp . 

+ 

Mat mattet A fran packningsytan till lasringen. 

+ 

23 - 0011 6 



BMontera mellanaxeln i vaxelladsgaveln. 

Mat hojden B for mellanaxeln med palagd 
packning. 

Demontera 	mellanaxeln. 
L 

+ 

, 

Mat upp anslagsbrickorna C. 
Exempel: 	 A 165 , 3 mm 

B 165,0 mm 
C 0 , 3 mm 

Kuggspelet kan andras med mellanlagg C. 

Kontrollera vid missljud fran vaxelladan 
pa backen vid utgangssidans kuggar och 
stodbrickan pa mellanaxeln om det finns 
nagra slitagemarken. Slipa vid behov av 
bada delarna vid A och B. 

A 1 , 4 + 0,3 mm, B 1,3 + 0,3 mm. 

+ 

Kraftigt slitna backdrevsbultar skall 

bytas. 


Monteringsanvisning: Varm vaxelladsgaveln 

till cirka 1200 C. 


OBS: Bulten ar oval . Vid monteringen skall 

halet i bulten vandas mot mellanaxeln. 

Observera bultens inbyggnadslangd 

(A = 2 mm). 


+ 

Byt bussningen for backdrevet. Brotscha 
upp den nya bussningen till 

+ 0,073 d ' 21 , 3 + 0,040 mm .ameter . 

lKontrollera slitaget pa vaxelforaren 
2 och byt ut denna vid behov. 

+ 

A 

I~ 

1 Se Tekniska data 	 23-00/17 



Demontera baekstralkastarstromstallaren 
1 oeh locket 2 . 

Genom de frilagda halen gar det att t r yc 
ka ned sparrkulorna med en skruvrnejsel. 

+ 

Lagg in en sparrkula, tryck den nedat Deh 
pressa in vaxelforarstangen for backen 
med backdrevet till forsta laslaget i ga
veln. 

Lagg in det redan utraknade mellanlagget 
C i vaxelladsgaveln. Pressa in mellan
axeln. 

+ 

For in in- oeh utgaende axeln i vaxellads
gaveln . 

+ 

Lagg det redan utraknade mellanlagget X 

framfor hastighetsmatardrevet. 


Driv in kullagret i vaxelladsgaveln . 


+ 


23-00/18 



Kontrollera kuggingreppet. Ingreppet kan 
forandras med mellanlagget C framfor mel
lanaxelns kullager. 

+ 

Mat avst~ndet A mel Ian vaxell~dsgaveln 
och kullagret. 

+ 

Mat hojden p~ tatningslocket med p~lagd 
packning. 

+ 

DBS: Det f~r inte finnas n~got spel mel
Ian lagerytterbanan och tatningslocket. 


AlIt eventuellt befintligt spel skall tas 

upp med mellanlagg 1. 


Exempel: A 3,0 nun 


-B 2,8 nun 

0,2 nun mellanlaggstjocklek 

Fast tatningsflansen. 

Fast och l~s utg~ende axelflansen. 

+ 
23-00119 



Stick in vaxelforaren for ettan och tvaan 
i vax1ingsmuffen. 

Lagg in sparr- och laskulorna. 

Montera vaxelforaraxeln. 

Fast vaxe1foraren med ett 1asstift. 

+ 

For in vaxelforaren for trean och fyran i 
vax1ingsmuffen. 

Montera vaxelforaraxeln. 

DBS: Tank pa ki1bussningens 1age. 

+ 

Montera sparrtapparna. 


Dbservera sparrtapparnas 1agen i ki1buss

ningen. 


Lagg in 1as- och sparrku1orna. 


Las- och sparrku10rnas p1aceringar. 


+ 


Montera va1jarstangen for trean och fyran. 


Fast vaxelforaren med spannstift. 


Montera kapan, backstralkastarstromsta11a

ren och hastighetsmatardrevet. 


+ 

23-00120 



Montera 1 rom me11an1agg och ku11ager i hu set. 

+ 

Mat avstandet A fran husets packningsyta 
till kullagret. 

+ 

B finns ingraverat pa e1ektrisk vag pa inga
ende axe1n. 

Ef t er berakning av arvardena A och B gar det 
att med 1edning av spa1ten X f a 
ken pa me11an1agget X. 

fram tjock1e

+ 

A rom B X rom 

153 , 9 
45-50 
35- 40 
25-30 

0 1 5 
0 1 6 
0,7 

45-50 0 1 4 
153 , 8 	 35 40 0 1 5 


25 30 0,6 


45-50 0 1 3 

153 , 7 35 40 0 1 4 


25-30 0 , 5 


45-50 0 1 2 

153 , 6 35- 40 0 1 3 


25 30 0,4 


P1acera mellan1agget X pa ingaende axeln. 

Den for kugging,reppet beraknade brickan C 
skall fas t as med fett pa sparku11agret. 

Lagg pa packningen pa vaxe11adsgave1n . 

+ 	 23-00 21 



Satt pa huset over dreven. 

Anvand pressanordningen 611 for att trycka 
in ingaende axeln i sparkullagret respekti 
ve for att pressa pa huset pa vaxellads
gaveln. 

Fast vaxelladsgaveln . 

+ 

Mat tjockleken A pa lasringen. 


Satt in l as ringen i sparet pa ingaende axeln. 


Mat avstandet B fran lasringen till sparkul

lagret. 


Berakna mellanlaggstjockleken C. 


Exempel: B 4,0 mm 

-A 2,0 mm 

C 2,0 mm 

Montera mellanlagget C. 

+ 

Montera styrhylsan for frikopplingslagret 
enligt 23 11 590. 

J 


23-00122 



B. 	 Isartagning och hopsattning av femvax1ad 
vaxe1Uda 

Demontera konso1, stag, va1jarstang och 
avgasrorsfaste. 

+ 

Fast vaxe11adan pa fastp1attan 6002-2. 

Tappa ur oljan. 

+ 

Tryck samman fjadern (1) och 1yft den 
over ansatsen. 

~ Tag bort frikopp1ingsarmen framat. 

+ 

Monteringsanvisning: Kontro11era vinke1
packningen (2). Smorj 1agerpunkterna med 
Mo1ykote Longterm 2. 

Fy11 smorjsparet (N) inuti frikopp1ings
1agret med Mo1ykote Longterm 2. 

Orn detta forsummas kan frikopp1ings1agret 
skara fast pa styrhy1san. 

Lost sittande e11er forhardnade smorjfi1t 
i ku1bu1ten 'maste bytas ut. 

+ 
3.73 Xndring 	 23-00123 



Demontera styrhylsan. DBS: Mellanlagg. 

Monteringsanvisning: Kontrollera koppar
packningen och byt ut den vid behov. 

Smorj styrhylsan och lagerstallena for 
frikopplingslagret med ett tunt lager 
Molykote Longterm 2. 

+ 

Tag bort l~sringen (1). 

Tag bort brickan (2). 

+ 

Drag bort fastbultarna for vaxell~dsgaveln. 

+ 

Tillverka ett tryckstycke av massing eller 
stal. 

Ytterdiameter 28 mm, langd 25 mm. 


Stall try~kstycket p~ ing~ende axeln. 


Fast avtryckaranordningen 611 p~ huset. 


Anvand inte de b~da tryckbultarna. 


+ 

23-00/24 



Tryck av huset fran mellanhuset. 

OBS: Mellanlagg pa ingaende axeln och 

mellanaxeln. 


Monteringsanvisning: Byt packningen. 


+ 

Bryt bort lasplaten. 

Monteringsanvisning: Nita lasplaten i 
sparet. 

+ 

Satt pa styrbussningen 607 pa centrertap
pen. 

Hall fast flansen med nyckel 6039, lossa 
flansmuttern och drag av flansen. 

+ 

Demontera stodringen. 

OBS: Mellanlagg. 

+ 

23-00125 



Hall samman vaxelladsgaveln och mellan
huset med tva bultar. 

Drag ut sparkullagret med bussningen -
Rillex 6306. 

Monteringsanvisning: Anvand endast C3-lager. 

+ 

Demontera sparrtappen i neutrallage. 

+ 

Demontera hastighetsmatardrevet. 

Monteringsanvisning: Kontrollera O-ringen 
och byt ut den vid behov. 

+ 

Lagg i femmans vaxel. 

Vrid styrmuffen sa mycket att spann
stiftet kan drivas ut. 

+ 

23- 00/26 



Driv u t vaxelforaraxeln for fyran/femman 
framat . 

OBS: Kulor som lossnar. 

+ 

Lagg i treans vaxel . 

Vrid styrmuffen sa mycket, att spann
stiftet kan drivas ut. 

Driv ut vaxelforaraxeln for tvaan/trean 
med medbringaren. 

OBS: Kulor som lossnar. 

+ 

For valjarmuffen till neutrallage. 


Driv ut cylinderstiftet fran mellanhuset. 


Tag bort de bada fastbultarna . 


+ 

Drag av drevsatsen med mellanhus, valjar
axel och vaxelforaraxel for ettan och 
backen fran vaxelladsgaveln . 

Monteringanvisning: Anvand ny packning. 

OBS: Kulor som lossnar. 

+ 

23-00127 



Satt upp mellanhuset i ett skruvstycke . 

Drag av hastighetsmatardrevet och back
drevet med nalhallare . 

Monteringsanvisning: Den nedsvarvade s i dan 
av hastighetsmatardrevet skall vandas mot 
utgaende axelanden . 

+ 

Driv bort spannstiftet fran medbringaren 
for ettan och backen. 

+ 

Monteringsanvisning: Kontrollera sparr
tappen och valjarfingret . Byt ut felak
tiga delar . Observera sparrtappens mon
teringslage. 

+ 

Drag ut vaxelforaraxeln med 
bakat . 

valjarmuffen 

Tag bort vaxelforarna for tvaan/trean och 
fyran/fernrnan . 

Monteringsanvisning: Kontrollera sli t age t 
vaxelforarna1 och valjarmuffen och by t u t 
vid behov . 

pa 
dem 

+ 

1 Se Tekniska data 



Driv den utgaende axeln i riktning mo t ut
gangsflansen mot anslaget i mellanhu set. 

Drag av ettans drev med styrmuffen och 
distansbussningen (tvaarmad avdragar e med 
extra langa glidskor). 

+ 

Monteringsanvisning: Kontrollera synkr oni s e
ringsanordningen. 

Lyft bort lasringen, tag av synkroni serings
ringen och kontrollera detaljerna . 

OBS: Synkroniseringsringen f or ettan ar ova l . 

Synkroniseringsringarna ar markta med fa r g
punkter: 

Ettan gron 
Tvaan/trean gul 
Fyran/femman vit 

+ 

Tryck in synkroniseringsringen i vaxlings 
muff en. Andytorna pa muffen och synkr oni
seringsringen maste ligga i samma plan. 

Om synkroniseringsringen huvud sakligen lig
ger an med de bada andarna vid ringgapet, 
maste ringen bytas ut. 

+ 

Efter hopsattningen maste det ga l a tt a tt 
vrida synkroniseringsringen. 

+ 

23-00129 



Driv forsiktigt den utgaende axeln framat , 
tills synkroniseringsdonet for trean j ust 
gar kontakt med treans drev. 

+ 

Tag bort insexskruven loch tarningen 2 . 

OBS: Mellanlagg 3. 

Monteringsanvisning: Tarningarna maste all 
tid laggas in rakt till ordentlig anligg
ning med mellanlagget 3. 

+ 

Stall ett cirka 135 mm langt ror pa mellan
axelns bult. Lagg ett pIa ttj arn over utga
ende axeln och roret. Pressa ut hela drev
satsen pa en gang. 

+ 

Tag bort ingaende axel, kopplingsmuff och 
nalhHlare. 

Monteringsanvisning: Kontrollera synkroni
seringsdonet enligt anvisningarna pa sidan 
23-00/29. 

+ 

23-00/30 



Tag bort lasringen. 

Tag bort stodbrickan, passbrickan, den skjut
bara muffen och fyrans drev med nallager. 

+ 

Monteringsanvisning: Satt pa fyrans drev, 
styrmuffen och stodbrickan pa utgaende 
axeln. Satt i lasfjadern. 

Mat med ett bladmatt avstandet mellan stod
brickan och styrmuffen och lagg in motsva
rande mellanlagg. 

+ 

Pressa ut utgaende axeln. 

+ 

Delarnas monteringslagen: 

Distansbussning 1, mellanlagg 2, rullager 3, 
distansbussning 4, nallager 5, tvaans drev 6, 
kopplingsmuff 7, styrmuff 8, treans drev 9 
och nallager 10. 

Monteringsanvisning: Kontrollera synkroni
seringsdonet enligt anvisningarna pa sid. 
23-00/29. 

+ 

23-00131 



Mont~rin9~anvi~nir9: Dp.ta l · rna 
r~ s .ed mellanla99 tills spelet 

axeldelcn X komplette
11: 0 _ (\.,O!, lI"h 

+ 

For berakning av tjockleken pi mellanlagset A skall treans 
druv me d nallager~ s tyr~uff, tvaan~ drcv ~ed n!llaglr~ 
di :otan :i bussnlrg, rullager, di !O lansbu:osnln9 for ..ttan utan 
drev och s tyrc~ ffen prcssas pa ulan spel pI utgaende 
axeln. 

Pr~ssa pa di ~tansbussnlng en for backen. 

Mit spolet Mellan di ~tan~bu ssnif'; gen for ettan och dyr"uf
fe r. oc h lag9 in lI', o t ~varande IIcllanliig9 A. 

OBS, Mellanla9set A skal1 lagsas in enligt oyans t aende 
bild. 

+ 

Kontrollera mellanaxeln for~ den fort~atta hop sattningen. 

Oreven skall all tid bytas parvis. 

FefllfllaftS och fyran:;; drcv prcssas av kaUa. ,Avpressni ngskraft cl rka 12 ton. 


o 
Monterln9.sanvi~ni n9: I k&llt l illdlnd \ irka 20 C) $kaU felrunans draY ha ett gr Popp av A = 0,087 _ Q,128 1I1Il, 

och fyran:; drcv B E. 0,084 - 0,11 6 Clm . a 
Anolja .ellanaxeln llitt oeh varlll dr even till 120 - 150 c. P&pr f~!'sn ingskraft cirka 4 ton. 
Vid byte &V ~ttans drev skall skruven tas bort och druvet draG av med ~ tod- ~ch pas sb ricka. 

Monleri ngsanvi ~ ni r g I For In u 193ende axeln och IIIdlanaxeln i lII<lllanhu set~ rullager. 

La99 In mellanlagg 1 for att ta upp spclet mc llan druv et och ~todbric~an. 

Rengor skruygangan , s tryk pI loetite bIt oeh drag Skruyen ~ed 6,0 kpa. 


• 

1 

. - . -----jf-

23-00/32 



Pressa in utgaende axelns och mellanaxelns 
rullager i mellanhuset. 

Se till att inte tarningarna kommer snett, 
utan ligger an ordentligt tillsammans med 
me llanUiggen. 

1. Ratt monteringslage for tarningar. 

2. Fel monteringslage for tarningar. 

+ 

Satt in utgaende axeln och mellanaxeln 
utan ettans drev i rullagren. 

+ 

Satt pa ettans drev pa mellanaxeln. Fast 
stodbrickan. Tag upp avstandet mellan dre
vet och mellanskivan med ett mellanlagg av 
lamplig tjocklek. 

Las skruven med Loctite bla. 

+ 

Lagg i tvaans vaxel. 

Drag fast skruven genom att satta pa ut
gangsflansen pa utgaende axeln och halla 
fast den med nyckel 604 . 

For ater vaxelladan till neutrallaget. 

+ 

23-00133 



Pressa pa det redan uppmatta mellanlagget A 
se sid. 23-00/32 - oeh distansbussningen pa 
utgaende axeln . 

+ 

Satt pa ettans drev oeh styrmuffen pa ut
gaende axeln . Pressa pa distansbussning
en. 

OBS: De langa stegen pa muffen skall vandas 
mot ettans drev. 

+ 

1
Kontrollera slitaget pa vaxelforarna 
oeh byt ut dem vid behov . 

+ 

Lagg in vaxelforarna for tvaan/trean oeh 
fyran/femman i vaxlingsmuffarna. 

+ 

1 Se Tekniska data 

23-00/34 



Fo r i n vaxe lfo raraxe ln med vaxelfo rare n To r e tt an oeh 

baeken i mell anhus e t . 

Skjut pa medbri ng aren pa vaxe l foraraxe ln. Tr ye k i n 

vaxli:lgsm uffe n i vaxe lfo raren oeh sa tt pa de n pa s t yrmuffen. 

Fas t me db ri ng aren med spannst iftet. Sti fte ts oppn a s i da 

skall vandas i drag- ell er t ryekri kt ni ngen . 


+ 

Satt pa baekdreve t pa utgae nde axeln . 

Stall i n kuggspe let mell an utgae nde axeln oell mell anaxeln 

me d me llanUgg ( A) mell an hast i ghetsmatardrevet oeh 

kull agre t . Montera fo r de tt a andamh kull agre t i vaxellads 

g avel n. 


+ 

Kuggspelet ar ratt installt, nar avstandet 
(e) fran gave Ins packningsyta till hastighets

~ matardrevet ar 22 ± 0,1 mm. Tryck bort 
kullagret fran gave In. 

+ 

Kontrollera fore montering av vaxelladsgaveln 
axialspelet 81 for det dubbla drevet. 

+ 

1 Se Tekniska data 

Andring 23-00/3 5 



Demontera backstralkastarstromstallaren och 

kapan. 


Satt pa dubbeldrevet och tryckbrickan pa axe In. 


Fast packningen med fett pa vaxelladsgaveln. 


+ 

For kilbussningen (1) till monteringslage. 
Montera sparrkulorna genom de frilagda halen. 

Tryck ned kulorna med en skruvrnejsel. For in ~ 
vaxelforaraxlarna. 

Placering av sparrkulorna. 

+ 

Fast vaxell~dsg aveln vid mell anhuset med tva bultar. Tryck 

vaxelf6 raraxeln fo r ettan och backen t i ll tomgangslaget o 

Uigg i femmans vaxel .. 

Monter a spa rrkulor na. 

Monte ra vaxelforaraxeln for tvaan/t rean och fast viixelfo rare n 

med spannstift . 

Den oppn a s ida n av spannstiftet sk all vandas i tryck- eller 

dragriktoingen. 


+ 

For vaxlingsmuffen for fyran/femman till 
tomgangslage. 

Montera sparrkulorna. 

Montera vaxelforaraxeln for fyran/femman och 
fast vaxelforaren med spannstift. Spannstiftets 
oppna sida skall vandas i tryck- eller 
dragriktningen. 

+ 

23-00/36 



• 


Fast backstralkastarstromstallaren. Montera 
tatningslocket med tatningsmassa. Driv in 
det cylindriska stiftet i mellanhuset. 

Montera sparrtapp och hastighetsmatardrev. 

+ 

Satt pa bussningen pa utgaende axeln. 

Driv in kullagret 
endast C3-lager . 
3 , 2 mm. 

sa 
Mat 

langt det gar. 
avstandet A, 

Anvand 
t . ex. 

+ 

Bestam avstandet B med palagd packning, 
t.ex . 2 , 8 mm. 

+ 

Berakna mellanlagget C. Det far inte finnas 
nagot spel mellan kullagret och tatningsloc
keto 

Exempel: 	 A 3 , 2 mm 
B 2, 8 mm 
C 0,4 mm 

Montera mellanlagget C och tatningslocket. 

Fast utgaende axelflansen. 

+ 

23-00137 



23- 00/38 

Tag bart fastbultarna mellan vaxel l ads 
gaveln ach mellanhuset . Ma t avstande t D 
med palagd packning , t . ex . 149 , 5 mm . 

+ 

Mat avstandet E fra n husets packningsy t a 
till kullagret , t.ex . 150 mm. 

+ 

Berakna mellanlagget F ach lagg detta pa 
mellanaxeln. 

Exempel : E 
D 

F 

150 , 0 mm 
149 ! 5 mm 

0 , 5 mm 
- 0 ! 2 mm 

0 , 3 mm 
tilla t et spe l 

+ 

Mat upp avstandet A f r an husets packnings
yta till kullagret , t .ex. 150 , 9 mm. 

+ 



Las av vardet ~6r B, som ar el ektriskt ingra 
~ 	verat pa ingaende axel n, t . ex. 42. 

Tag tjockl eken pa mellanlagget C fran tabellen, 
spalt C. 
Exempel : A 150, 90 rom 

B 42 
C 0, 50 rom 

Satt pa mellanlagget C pa utgaende axel n. 
+ 

A B C A B C 

150, 6 
60 
50 
40 

° 0,1 
° 2 

151, 0 
60 
50 
40 

0, 4 
0, 5 
° 6 

150, 7 
60 
50 
40 

0, 1 
0, 2 
0 .1 

151,1 
60 
50 
40 

0, 5 
0, 6 
0 :7 

60 0, 2 60 0, 6 
15.0, 8 50 

40 
0, 3 
0 ,4 

151, 2 50 
40 

0, 7 
° 8

60 0, 3 60 0, 7 
150, 9 50 

40 
0, 4 
0 .5 

151, 3 50 
40 

0, 8 
° 8 

Skjut pa vaxelladshuset over dr evsatsen. 

Anvand verktyg 611 ~6r att trycka in ingaende 

axeln i kullagret resp . trycka pa vaxellads 

huset pa mellanhuset . 

Drag fast vaxeFadslocket . 


+ 

Mat tjockl eken pa l asringen D. 

Mat avstandet E fran l as ringen t ill kullagret . 

Berakna tjockl eken pa stodbrickan och mellan

liigget F. 

Exempel : E 4, 8 rom 


-D 2, 0 rom 

F 2, 8 rom 


Det far inte finnas nagot spel mellan kullag 
r et och lasringen . 

+ 

Fast packningen ~6r styrhylsan pa huset . 

Mat avstandet till kullagret och l iigg in 
mellanlagg med samma tjocklek. 

+ 

2:>-.00/39 



Byt tatningsringen i styrhylsan. Den oppna 
sidan vands mot vaxelladshuset . 

+ 

Byt tatningsringen i utgaende axelflansen. 


Tag bort tatningsringen med avdragare 7051 . 


Monteringsanvisning : Driv in tatningsringen 

i plan med huset . 

+ 

n-00/40 



23 11 590 DEMONTERING OCR MONTERING AV 

r-' STYRRYLSA F6R FRIKOPPLINGSLAGER 

- Vaxelladan demonterad -

Lyft bort fjadern (1) och tag bort 
frikopplingsarmen. 

Monteringsanvisning: Fjadern (1) maste 
ligga bakom ansatsen. 

+ 

Byt smorjfilten i kulbulten om den 
sitter los eller har hardnat. 

+ 

Kontrollera vinkelpackningen (2). 


Monteringsanvisning: 


Smorj lagerstallena med Molykote Longterm 2. 


Fyll smorjsparet (N) inuti frikopplings

lagret med Molykote Longterm 2. 


Om detta forsummas. kan frikopplingslagret 

skara fast pa styrhylsan. 


+ 

Demontera styrhylsan. 

OBS: Mellanlagg (1). 

Monteringsanvisning: Byt packningen (2). 
Smorj styrhylsan respektive lagerpunkterna 
for frikopplingslagret med Molykote Longterm 
2. 

+ 

3.73 Andring 23-11 /1 



23 11 591 	 BYTE AV STYRHYLSA FOR 
FRIKOPPLINGSLAGER 

" 

Demontering av styrhylsa enligt 23 11 590. 

Monteringsanvisning: Mat avstandet A fran 
huset till lagret. 

+ 

B. 	 Mat styrhylsans ansatshojd med palagd 
packning. Eventuellt spel skall tas 
upp helt med mellanlagg. 

Exempel: 	A 5,0 mm 

-B 4,7 mm 

0,3 mm mellanlaggstjocklek 

+ 

23-11/2 



23 12 051 	 BYTE AV TATNINGSRING FOR UTGAENDE 
AXELNS FLANS 

Demontera kardanaxelns framre del och stodlag

ret enligt 26 11 000. 


Drag av anslagsbufferten. 


Tag bort lasplaten. 


Monteringsanvisning: Nita lasplaten i sparet. 

+ 

Satt pa styrbussningen 607 pa centrertappen. 

Hall fast flansen med nyckel 6039, lossa 
flansmuttern och drag av flansen. 

+ 

Drag bort 	tatningsringen med avdragare 7051. 

+ 

Monteringsanvisning: Beakta rnonteringsdjupet 
A = 2 mm. 

Fyll sparet mel Ian de bada tatningslapparna 
med fett. 

+ 

23-12/1 



23 12 501 	 BYTE AV TATNINGSRING FOR INGAENDE 
AXEL 

Demontera styrhylsan enligt 23 11 590. 

Bryt bort tatningsringen. 

Monteringsanvisning: Pressa in tatningsringen 
sa langt den gar. 


Den oppna sidan skall vandas mot vaxellads

huset. 


Byt packningen. 


+ 

23 12 571 	 BYTE AV TATNINGSRING FOR VALJARAXEL 
- Vaxelladshuset demonterat -

Demontera 	sparrtappen. 

Monteringsanvisning: Observera sparrtappens 
monteringslage i kilbussningen. 

+ 

Driv bort 	spannhylsan fran valjarfingret. 

Drag ut valjaraxeln sa langt som mojligt 
fran vaxelladsgaveln. 

+ 

Tag bort tatningsringen. 

Monteringsanvisning: Driv in tatningsringen 
i plan med ytan. 

Fyll tatningslappen med fett. 

+ 

23-1212 



23 22 100 	DEMONTERING OCH MONTERING AV 
HASTIGHETSMATARDREV 

Demontera hastighetsmatarkabeln . 


Drag ut bussningen och drevet. 


Monteringsanvisning: Kontrollera packning

en loch byt ut den vid behov . 

+ 

Byt hela bussningen om oljel ackage finns 
vid tatningsringen. 

+ 

23-2211 



23 23 503 	 ISARI' AGNIID OCH HOPSATTNIID AV 
SYNKRONISERIIDSDON 
-Utgaende axeln isartagen-

A. Porsche sparrsynkronisering 


Tag bort lasringen. 


Tag av synkroniseringsring 1, sparrband 2 

och 3, tarning 4 och anslag 5. 

Kontrollera komponenternal/och byt ut dam 

vid behov . 


+ 

OBS ! Synkroniseri~gsringen Ior ettan ar mer 

oval an synkroniseringsringarna Ior tvaan, 

trean och fyran . 

B skall vara 0, 8+0 , 25 mindre an A. 


Mlirkning av synkroniseringsringarna: 

Ettan - vit Iargpunkt 

Tvaan, trean och fyran bla fargpunkt . 


+ 

Tryck in synkroniseringsringen i kopplings 
muffen. 

Andytorna pa kopplingsmuff och synkronise 
rings ring maste ligga i sarmna plan. Om syn
kroniseringsringen huvudsakligen ligger an 
vid de bada andarna , maste ringen bytas ut . 

+ 

Efter hopsattningen maste det ga latt att 
vrida synkroniseringsringen. 

+ 

J----=-A----'---I 

1/ Se Tekniska data . 
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8-

B. Bor g-Warner - synkronisering 

Synkroniseringsr ingarna maste bytas ut , nar av
standet mellan ring och koppl ingskr opp bl ivi t 
mindre an 0, 8 nun. . 

OBS ! Mlitningen skall goras vid ansl agsklackar
na . 

Vid mont ering av nya synkroniseringsringar 
skall avstandet vara 1 , 0 nun. 

+ 

Tryck av skjutmuf'fen fran synkroniser ingsdonet . 
Kontrollera komponenterna och byt ut dem vid 
behov. 

Monter ingsanvi sning : Tanderna i skjutmuffarna 
ar under skurna r6r ettan, tvaan och trean. 
Vid hopsattningen maste sparet i skjutmuffen 
vandas mot trean. 

+ 

Synkroniser ingsfjadrarnas krokar skall monteras 
r6rskj utna fran varandra i ett l angsgaende spar . 

Haka fast t ryckstyckena i synkroniseringsfjad
r arna. 

+ 

Tryck pa skjutmui'fen med de l aga kuggar na over 
t ryckstyckena . 

+ 

23-23/2 


