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29A-4

SPOJKA
Spojka: Charakteristiky
K9K
Mechanismus

108795

Kotouč

102142

Vnější průměr kotouče: 215 mm
Tloušťka kotouče: 6,9 mm >
Počet drážek: 26
Barvy pružiny (1) : červená a černá
Barva pružiny (2) : šedá

20A-1

20A

SPOJKA
Spojka: Charakteristiky
K7J nebo K7M – K90 nebo L90, a K4M
Barva pružin: šedá
K7J nebo K7M
Mechanismus

107918

Kotouč

105680

Vnější průměr kotouče:
- u motoru K7M = 200 mm
- u motoru K7J = 180 mm
Tloušťka kotouče: 7,6 mm
Počet drážek: 26

20A-2

20A

SPOJKA
Spojka: Charakteristiky
K7J nebo K7M – K90 nebo L90, a K4M
Barva pružin: (3) modrá lila
K4M
Mechanismus

107918

Kotouč

105680

Vnější průměr kotouče: 200 mm
Tloušťka kotouče: 7,5 mm
Počet drážek: 26
Barva pružin: (1) šedá
Barva pružin: (2) zelená

20A-3

20A

SPOJKA
Mechanismus a kotouč: Demontáž a zpětná montáž

20A

K7J nebo K7M – K90 nebo L90, a K4M
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Potřebné speciální nářadí
Mot. 582-01

Segment pro zablokování
setrvačníku motoru

Emb. 1518

Souprava př ípravků
pro
vystředě ní třecích kotoučů
spojky

Emb. 1780

Souprava př ípravků
pro
vystředě ní třecích kotoučů
spojky

Utahovací momentym
upevňov a c í
mechanismu

šrouby

20 Nm

DEMONTÁŽ
108799

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Zablokujte motor pomocí přípravku (Mot. 582-01)
(1) .

Demontujte převodovku (viz 2 1 A , Mechanická
převodovka,
Mechanická
převodovka:
Demontáž a zpětná montáž, strana 21A-9) .

Odstraňte upevňovací šrouby (2) mechanismu.
Demontujte:
- mechanismus spojky,
- třecí kotouč.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
Vyměňte vadné díly.
Odmastěte třecí plochu setrvačníku motoru.
Vyčistěte drážky spojkového hřídele.
Namontujte sestavu zpět bez použití maziva.

20A-4

SPOJKA
Mechanismus a kotouč: Demontáž a zpětná montáž
K7J nebo K7M – K90 nebo L90, a K4M
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

108798

Umístěte spojkový kotouč.
Vystřeďte spojkový kotouč pomocí přípravku (Emb.
1518) nebo (Emb. 1780) (3) .
Postupně do hvězdy zašroubujte upevňovací šrouby
mechanismu.
Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby mechanismu (20 Nm).
Demontujte přípravek (Mot. 582-01).
III - KONEČNÁ ETAPA
Namontujte zpět převodovku (viz 21A, Mechanická
převodovka,
Mechanická
převodovka:
Demontáž a zpětná montáž, strana 21A-9) .

20A-5

20A

SPOJKA
Mechanismus a kotouč: Demontáž a zpětná montáž

20A

K9K

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Potřebné speciální nářadí
Mot. 582-01

Segment pro zablokování
setrvačníku motoru

Emb. 1518

Souprava př ípravků
pro
vystředě ní třecích kotoučů
spojky

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
Vyměňte vadné díly.
Odmastěte třecí plochu setrvačníku motoru.
Vyčistěte drážky spojkového hřídele.

Utahovací momentym
upevňov a c í
mechanismu

šrouby

Namontujte sestavu zpět bez použití maziva.
15 Nm
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Demontujte převodovku (viz 2 1 A , Mechanická
převodovka,
Mechanická
převodovka:
Demontáž a zpětná montáž, strana 21A-9) .
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

108798

Umístěte spojkový kotouč.
Vystřeďte spojkový kotouč pomocí přípravku (Emb.
1518) (3) .
Postupně do hvězdy zašroubujte upevňovací šrouby
mechanismu.
Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby mechanismu (15 Nm).

19652

Zablokujte motor pomocí přípravku (Mot. 582-01)
(1) .

Demontujte přípravek (Mot. 582-01).

Odstraňte upevňovací šrouby (2) mechanismu.
Demontujte:

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
Namontujte zpět převodovku (viz 21A, Mechanická
převodovka,
Mechanická
převodovka:
Demontáž a zpětná montáž, strana 21A-9) .

- mechanismus spojky,
- třecí kotouč.

20A-6

SPOJKA
Přítlačný kroužek spojky: Demontáž a zpětná montáž

20A

L90, a K7J, a JH1 – L90, a K4M nebo K7J nebo K7M, a JH3 – L90, a K9K, a 790, a JH3 – K90, a K7J nebo K7M,
a JH3

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Demontujte převodovku (viz 2 1 A , Mechanická
převodovka,
Mechanická
převodovka:
Demontáž a zpětná montáž, strana 21A-9) .
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

107914

Demontujte vidlici (2) tahem dovnitř skříně spojky.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

107917

Demontujte vypínací ložisko spojky (1) po sklopení
vidlice v místě (A) .

Zkontrolujte, zda nedochází k prosakování na
výstupu primárního hřídele, vyměňte vodicí trubku,
pokud je třeba (viz 21A, Mechanická převodovka,
Těsnění primárního hřídele Demontáž a zpětná
montáž, strana 21A-4) .
Potřete stěny vodicí trubky a opěrky vidlice tukem
MOLYKOTE BR2.

20A-7

SPOJKA
Přítlačný kroužek spojky: Demontáž a zpětná montáž

20A

L90, a K7J, a JH1 – L90, a K4M nebo K7J nebo K7M, a JH3 – L90, a K9K, a 790, a JH3 – K90, a K7J nebo K7M,
a JH3
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

91830
107916

Umístěte vidlici.

Po zpětné montáži převodovky zkontrolujte zdvih vidlice.
Musí být:

Nasaďte přítlačný kroužek na vodítko vidlice a
umístěte do vidlice háčky (3) .
Zkontrolujte správné posouvání.

- Motor K7M (X) = 29,5 mm ± 0,5
- Motor K7J (X) = 29,5 mm ± 0,5
- Motor K9K (X) = 29,5 mm ± 0,5
- Motor K4M (X) = 29,5 mm ± 0,5

Poznámka:
Při zásahu, který nevyžaduje demontáž
převodovky, nebo po její montáži nezvedejte
vidlici, protože by hrozilo její vysunutí z háčků (3)
přítlačného kroužku.
III - KONEČNÁ ETAPA
Namontujte zpět převodovku (viz 21A, Mechanická
převodovka,
Mechanická
převodovka:
Demontáž a zpětná montáž, strana 21A-9) .

20A-8

SPOJKA
Přítlačný kroužek spojky: Demontáž a zpětná montáž

20A

L90, a K9K, a 792, a JH3 – F90 nebo K90, a JR5

Utahovací momentym
upevňovací šrouby vypínacího ložiska spojky na
skříni spojky

21 Nm

Vypínací ložisko je pevně spojeno s pracovním válcem
spojky.

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Pro demontáž vypínacího ložiska a ovládání spojky
vyprázdněte nádržku na brzdovou kapalinu pomocí
stříkačky.
Demontujte převodovku (viz 2 1 A , Mechanická
převodovka,
Mechanická
převodovka:
Demontáž a zpětná montáž, strana 21A-9) .

108797

Demontujte vypínací ložisko spojky (2) .
II - DEMONTÁŽ POPISOVANÉHO DÍLU

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ZPĚTNÁ MONTÁŽ POPISOVANÉHO DÍLU
Namontujte zpět vypínací ložisko spojky.
Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby vypínacího ložiska spojky na skříni spojky (21 Nm).
UPOZORNĚNÍ
Abyste předešli poškození pracovního válce,
nepotírejte výstupní hřídel převodovky tukem.
Nikdy neovládejte systém, když je pracovní válec
demontován.
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
108796

Vyšroubujte oba upevňovací šrouby (1) vypínacího
ložiska spojky na skříni spojky.

20A-9

Namontujte zpět převodovku (viz 21A, Mechanická
převodovka,
Mechanická
převodovka:
Demontáž a zpětná montáž, strana 21A-9) .
Proveďte odvzdušnění ovládání spojky (viz Okruh
spojky: Odvzdušnění) (MR 388, 37A, Ovládání
mechanických prvků).

SPOJKA
Setrvačník motoru: Demontáž a zpětná montáž

20A

K4M nebo K7J nebo K7M

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Potřebné speciální nářadí
Mot. 582-01

Segment pro zablokování
setrvačníku motoru

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
Zkontrolujte stav setrvačníku motoru.
Vyčistěte závity upevňovacích šroubů setrvačníku
v klikovém hřídeli.

Utahovací momentym
upevňov a c í
šrouby
setrvačníku motoru

Odmastěte dosedací plochu setrvačníku motoru na
klikovém hřídeli.

55 Nm

Upevňovací šrouby vždy nahraďte novými šrouby.
Potřete nové šrouby setrvačníku přípravkem LOCTITE FRENETANCH.

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Demontujte:
- převodovku (viz 21A, Mechanická převodovka,
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná
montáž, strana 21A-9) ,
- mechanismus spojky (viz 20A, Spojka, Mechanismus a kotouč: Demontáž a zpětná montáž, strana 20A-4) .
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

23325

UPOZORNĚNÍ
Neodstraňujte upevňovací šrouby (2) unášecího
plechu setr vačníku motoru.

107913

Zablokujte motor pomocí přípravku (Mot. 582-01)
(1) .
Demontujte:
- upevňovací šrouby setrvačníku,
- setrvačník motoru,
- přípravek (Mot. 582-01).

20A-10

SPOJKA
Setrvačník motoru: Demontáž a zpětná montáž
K4M nebo K7J nebo K7M
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
Namontujte setrvačník motoru zpět.

107913

Zašroubujte bez utažení nové šrouby setrvačníku
motoru.
Zablokujte motor pomocí přípravku (Mot. 582-01).
Utáhněte ve vyznačeném pořadí na předepsaný
moment upevňovací šrouby setrvačníku motoru
(55 Nm).
Demontujte přípravek (Mot. 582-01).
III - KONEČNÁ ETAPA
Namontujte zpět:
- mechanismus spojky (viz 20A, Spojka, Mechanismus a kotouč: Demontáž a zpětná montáž, strana 20A-4) ,
- převodovku (viz 21A, Mechanická převodovka,
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná
montáž, strana 21A-9)

20A-11

20A

SPOJKA
Setrvačník motoru: Demontáž a zpětná montáž

20A

K9K
- přípravek (Mot. 582-01).

Potřebné speciální nářadí
Mot. 582-01

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Segment pro zablokování
setrvačníku motoru

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
Zkontrolujte stav setrvačníku motoru.

Utahovací momentym
upevňovací šroub

Vyčistěte závity upevňovacích šroubů setrvačníku
v klikovém hřídeli.

setrvačníku 55
Nm

Odmastěte dosedací plochu setrvačníku na klikovém hřídeli.

DEMONTÁŽ
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Namontujte setrvačník motoru zpět.

Demontujte:
- mechanickou převodovku (viz 21A, Mechanická
převodovka, M e c h a n i c k á
převodovka:
Demontáž a zpětná montáž, strana 21A-9) ,
- mechanismus spojky (viz 20A, Spojka, Mechanismus a kotouč: Demontáž a zpětná montáž, strana 20A-4) .
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

109158

Zablokujte motor pomocí přípravku (Mot. 582-01)
(1).
Demontujte:
- upevňovací šrouby setrvačníku,
- rozpěru,
- setrvačník motoru,

20A-12

SPOJKA
Setrvačník motoru: Demontáž a zpětná montáž

20A

K9K
Upevňovací šrouby vždy nahraďte novými šrouby.
Potřete nové šrouby setrvačníku přípravkem LOCTITE FRENETANCH.

K9K, a 790 nebo 794

23325
23326

Přitáhněte nové šrouby setrvačníku motoru.
Zablokujte setrvačník motoru pomocí přípravku
(Mot. 582-01).
Utáhněte udaným momentem upevňovací šroub
(setrvačníku 55 Nm).
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
Namontujte zpět:
- mechanismus spojky (viz 20A, Spojka, Mechanismus a kotouč: Demontáž a zpětná montáž, strana 20A-4) ,
- mechanickou převodovku (viz 21A, Mechanická
převodovka, M e c h a n i c k á
převodovka:
Demontáž a zpětná montáž, strana 21A-9) .

101356

UPOZORNĚNÍ
Neodstraňujte šrouby (2 ) unášecího plechu
setrvačníku motoru.
Namontujte zpět rozpěru (3) , přičemž dodržte směr
montáže úkosu na stranu setrvačníku.

20A-13

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Díly a přípravky pro opravu

21A

I - PŘÍPRAVKY

TYP

BALENÍ

OBJ. Č.

ČÁST

MOLYKOTE BR2

Krabice 1 kg

77 01 421 145

Drážky hnacího hřídele a vodicí trubky

Těsnicí pryskyřice pro
skří n ě
převodovek
a motorů

Balení 25 ml

77 11 237 640

Dosedací plochy bloků skříně

Těsnicí pryskyřice pro
skří n ě
převodovek
a motorů

Balení 25 ml

77 11 237 640

Závitové uzávěry a spínače

II - VŽDY VYMĚŇOVANÉ DÍLY
Díly, které musí být vždy vyměněny, když byly demontovány:
- hřídelová těsnění,
- torická těsnění,
- pojistné kroužky,
- těsnění výstupů diferenciálu,
- těsnění výstupu primárního hřídele,
- závlačky,
- hydraulické vypínací ložisko spojky.

21A-1

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Označení
Označení (1) umístěné na skříni převodovky uvádí:

109167

19860

- (A) Typ převodovky
- (B) Index převodovky
- (C) Výrobní číslo
- (D) Výrobní závod

21A-2

21A

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Oleje do mechanické převodovky: Vypuštění a naplnění

21A

JH1 nebo JH3 nebo JR5
Namontujte zpět vypouštěcí uzávěr.
Utahovací momentym
vypouštěcí uzávěr

22 Nm

upevňov a c í
šrouby
ochranného krytu pod
motorem

8,5 Nm

Utáhněte na př edepsaný moment vypouštěcí
uzávěr (22 Nm).

Objem (v litrech)
JH1
2,8
JH3
JR5

2,5

Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

VÝMĚNA OLEJE
Demontujte:
- upevňovací šrouby ochranného krytu pod motorem,

18749

Demontujte plnicí uzávěr (2) .

- ochranný kryt pod motorem.

92081

Naplňte až po úroveň otvoru.
Namontujte zpět:
- plnicí uzávěr,
18749

Demontujte vypouštěcí uzávěr (1) .

- ochranný kryt pod motorem,
- upevňovací šrouby ochranného krytu pod motorem.

NAPLNĚNÍ
Bezpodmínečně vymě ňte těsnění vypouštěcího
uzávěru.

21A-3

Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby ochranného krytu pod motorem (8,5 Nm).

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Těsnění primárního hřídele Demontáž a zpětná montáž
JH1 nebo JH3 nebo JR5
Po otevření převodovky proveďte vý měnu
hřídelových těsnění (viz (viz Ložisko na skříni spojky: Demontáž a zpětná montáž) NT 6029A, 21A,
Mechanická převodovka).

21A-4

21A

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Těsnění výstupu diferenciálu: Demontáž a zpětná montáž

21A

L90, a JH1 nebo JH3 – K90, a JH3
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Potřebné speciální nářadí
Bvi. 945

Hlavice pro montáž těsnění
planetového kola

Poznámka:
Hřídelové těsnění musí být vyměněno na vozidle
s namontovanou převodovkou.

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
86031

Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

Pomocí vyrážeče kolíků a malého kladívka klepejte
na hřídelové těsnění, abyste jej v jeho uložení
otočili.

Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

Odstraňte těsnění pomocí kleští, přičemž dejte pozor, abyste nepoškodili drážky planetového kola.

Demontujte:
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
- upevňovací šrouby ochranného krytu pod motorem,

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

- ochranný kryt pod motorem.
Vypusťte převodovku (viz 2 1 A , Mechanická
převodovka, Oleje do mechanické převodovky:
Vypuštění a naplnění, strana 21A-3)
Demontujte pravý hnací hřídel (viz 2 9 A , Hnací
hřídele, Hnací hřídel pravého předního kola:
Demontáž a zpětná montáž, strana 29A-14) .

86095

Zpětná montáž těsnění se provádí pomocí přípravku
(Bvi. 945) , který se skládá z:
- ochranného krytu těsnění (A) ,
- přípravku zajišťujícího umístění těsnění (B) .

21A-5

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Těsnění výstupu diferenciálu: Demontáž a zpětná montáž
L90, a JH1 nebo JH3 – K90, a JH3

86122

Nasaďte naolejovaný ochranný kryt (A) na planetové kolo.
Umístěte naolejované těsnění (C) s přípravkem (B) .
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
Namontujte pravý hnací hřídel. (viz 29A, Hnací
hřídele, Hnací hřídel pravého předního kola:
Demontáž a zpětná montáž, strana 29A-14) .
Naplňte př evodovku (viz 21A, Mechanická
převodovka, Oleje do mechanické převodovky:
Vypuštění a naplnění, strana 21A-3) .
Namontujte zpět:
- ochranný kryt pod motorem,
- upevňovací šrouby ochranného krytu pod motorem,
- přední kolo na příslušné straně,
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky).
Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

21A-6

21A

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Těsnění výstupu diferenciálu: Demontáž a zpětná montáž

21A

L90, a K9K, a 792, a JH3 – F90 nebo K90, a JR5
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Potřebné speciální nářadí
Bvi. 1666

Nástroj pro montáž těsnění
diferenciálu

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Demontujte:
- př ední kolo na příslušné straně (viz K o l o :
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 35A, Kola
a pneumatiky),
- upevňovací šrouby ochranného krytu pod motorem,
- ochranný kryt pod motorem.
Vypusťte převodovku (viz 2 1 A , Mechanická
převodovka, Oleje do mechanické převodovky:
Vypuštění a naplnění, strana 21A-3) .
Demontujte hnací hřídel na příslušné straně (viz
29A, Hnací hřídele, Hnací hřídel levého předního
kola: Demontáž a zpětná montáž, strana 29A-8)
nebo (viz 29A, Hnací hřídele, Hnací hřídel pravého předního kola: Demontáž a zpětná montáž,
strana 29A-14) .

21A-7

109147

Pomocí vyrážeče kolíků a malého kladívka klepejte
na hřídelové těsnění, abyste jej oddělili a otočili
v jeho uložení.
Odstraňte hřídelové těsně ní pomocí velkého
šroubováku, přičemž dbejte abyste nepoškodili skříň
diferenciálu.

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Těsnění výstupu diferenciálu: Demontáž a zpětná montáž

21A

L90, a K9K, a 792, a JH3 – F90 nebo K90, a JR5

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

109407

Nasaďte zpět těsnění pomocí přípravku (Bvi. 1666)
(1) index A vpravo, index B vlevo.
Poklepejte na přípravek (Bvi. 1666) bronzovým trnem (2) , abyste umístili na doraz těsnění výstupu
diferenciálu.
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
Umístěte hnací hřídel vzhledem k planetovému kolu.
Namontujte zpět hnací hřídel na příslušné straně
(viz 2 9 A, Hnací hřídele, Hnací hřídel levého
předního kola: Demontáž a zpětná montáž, strana 29A-8) nebo (viz 29A, Hnací hřídele, Hnací
hřídel pravého předního kola: Demontáž a
zpětná montáž, strana 29A-14) .
Naplňte př evodovku (viz 21A, Mechanická
převodovka, Oleje do mechanické převodovky:
Vypuštění a naplnění, strana 21A-3) .
Namontujte zpět:
- ochranný kryt pod motorem,
- upevňovací šrouby ochranného krytu pod motorem,
- př ední kolo na příslušné straně (viz K o l o :
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 35A, Kola
a pneumatiky),

21A-8

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K7J, a JH1 nebo JH3 – K7M, a JH3 nebo JR5

DEMONTÁŽ

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1453

Vícepolohový přípravek pro
upevněn í
m o t o ru
s
upevňovacími popruhy

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

Potřebný materiál
Zvedák mechanických částí

DŮLEŽITÉ
Při tomto úkonu zajistěte vozidlo na zvedáku
popruhem, abyste předešli vzniku nestability.

Utahovací momentym

Demontujte:

kyvadlový drž ák
motoru

na

kyvadlový drž ák
převodovce

na

8 Nm

matice upevňovacích
kolíků převodovky

44 Nm

- řídicí jednotku vstřikování (viz Řídicí jednotka
vstřikování benzinu Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 17B, Vstřikování benzinu),

dolní
upevňov a c í
převodovky

horní
a
šrouby

44 Nm

- upevnění kabelového svazku na převodovce,

upevňov a c í
šrouby
kyvadlového držáku na
převodovce

62 Nm

upevňovací matici kyvadlového držáku na
pružném bloku

62 Nm

upevňov a c í
šroub
potrubí posilovače řízení
na držáku převodovky

21 Nm

upevňov a c í
šroub
potrubí posilovače řízení
na převodovce

21 Nm

upevňov a c í
šrouby
ukostřovacích kabelů na
převodovce

21 Nm

šroub
táhla

27,5 Nm

upevňov a c í
matice
expanzní nádržky

8 Nm

upevňov a c í
ov l á d a c í h o
převodovky

8 Nm

- akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor),
- nosič akumulátoru,

- upevnění kabelového svazku na držáku řídicí jednotky vstřikování.
Odkloňte kabelový svazek motoru.
Demontujte upevňovací matice vyrovnávací
nádržky.
Odstraňte vyrovnávací nádržku z jejího držáku.
Demontujte:
- snímač otáček motoru,
- přední kola (viz Kolo: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky).

21A-9

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K7J, a JH1 nebo JH3 – K7M, a JH3 nebo JR5

JH1 – JH3

JH3, a 160 – JR5

107931

118882

Odstraňte manžetu ovládání převodovky.
Demontujte šroub (1) ovládacího táhla převodovky.
Poznámka:
Nikdy nepovolujte matici (2) seřizovací příruby
ovládacího táhla.
Uvažte ovládací táhlo převodovky do horní polohy.
Odepněte ovládací lanko spojky.

109149

Odepněte:
- lanka ovládání řazení na převodovce v místě (3) ,
- zarážky návleků ovládacích lanek na převodovce
po stisknutí v místě (4) .

21A-10

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K7J, a JH1 nebo JH3 – K7M, a JH3 nebo JR5

24810

Zatlačte na svorku (5) a odpojte potrubí ovládání
spojky na vypínacím válci spojky, přičemž
upevňovací sponu stlačujte.

107933

Odpojte konektor (6) zpětného chodu.

UPOZORNĚNÍ
Netahejte za sponu. Každá chybná manipulace
vyžaduje výměnu potrubí.
Zachyťte brzdovou kapalinu do nádoby.
Bezpodmínečně umístěte zaslepovací uzávěry na
otvory potrubí.

Demontujte kryt pod motorem.
Vypusťte převodovku (viz 2 1 A , Mechanická
převodovka, Oleje do mechanické převodovky:
Vypuštění a naplnění, strana 21A-3) .
Vyjměte upevňovací šrouby předního nárazníku na
rámu.

24766

Demontujte upevňovací šrouby (7) ukostřovacích
kabelů na převodovce.
ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

1 - NA LEVÉ STRANĚ VOZIDLA
Demontujte boční vložku podběhu levého předního
kola.
Odpojte hnací hřídel levého předního kola od
převodovky (viz 29A, Hnací hřídele, Hnací hřídel
levého předního kola: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 29A-8) .

21A-11

Demontujte:
- šroub (8) potrubí posilovače řízení na převodovce,

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K7J, a JH1 nebo JH3 – K7M, a JH3 nebo JR5
- šroub (9) potrubí posilovače řízení na držáku
převodovky.

107919

Odpojte konektor (12) snímače rychloměru.
Vyjměte upevňovací šrouby převodky řízení na rámu.
107925

Odpojte konektor (10) lambda sondy.

Demontujte:

Demontujte šroub z (11) držáku tlumiče.

- omezovač momentu (viz Zadní kyvadlový závěs:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 19D,
Zavěšení motoru),

2 - PRAVÁ STRANA VOZIDLA
Demontujte boční
předního kola.

Uvažte převodku řízení ke karoserii.

vložku podbě hu pravého

Odpojte hnací hřídel pravého předního kola od
převodovky (viz 29A, Hnací hřídele, Hnací hřídel
pravého předního kola: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 29A-14) .
Okolí motoru
Upevněte sestavu chladičů pomocí provázků
k hornímu příčníku.
Odpojte konektor lambda sondy za katalyzátorem.
Demontujte katalyzátor (viz Katalyzátor: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 388, 19B, Výfuk).
Odpojte sponu konektoru lambda sondy za katalyzátorem.

21A-12

- rám přední nápravy (viz Rám přední nápravy:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 31A,
Přední nosné díly),
- spouště č (viz Spouštěč: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 16A, Spouště ní motoru zatížení).

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K7J, a JH1 nebo JH3 – K7M, a JH3 nebo JR5
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

107930

Umístě te přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453) s upevňovacím popruhem, přičemž použijte
zvedací oko na setrvačníku motoru jako záchytný
bod.

107936

Demontujte:
- dolní obvodové šrouby (16) převodovky,
- matice (17) kolíků převodovky,
- převodovku.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
JH1 – JH3
Potřete stěny vodicí trubky a opěrky vidlice tukem
MOLYKOTE BR2.
Umístěte vidlici do výřezů vypínacího ložiska spojky.

107929

Demontujte:
- matici (13) držáku pružného bloku,
- šrouby (14) kyvadlového držáku převodovky,
- kyvadlový držák (15) převodovky,
- horní upevňovací šrouby převodovky.
Umístěte Zvedák mechanický ch č ástí pod
převodovku.

21A-13

Zkontrolujte přítomnost a umístění středicích objímek motoru a převodovky.

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K7J, a JH1 nebo JH3 – K7M, a JH3 nebo JR5
- upevň ovací šrouby kyvadlového držáku na
převodovce.

JH3, a 160 – JR5

Poznámka:

Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby kyvadlového držáku na převodovce (62
Nm).

Pokud se při tomto úkonu uvolní kolík, potřete jej
přípravkem LOCTITE FRENBLOC.

Namontujte zpět upevňovací matici kyvadlového
držáku na pružném bloku.

Utáhněte na předepsaný moment:

Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matici kyvadlového držáku na pružném bloku (62
Nm).

- kyvadlový držák na motoru (8 Nm) ,
- kyvadlový držák na převodovce (8 Nm).

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
UPOZORNĚNÍ
Nepotírejte drážky hřídele spojky tukem.

Namontujte zpět:

UPOZORNĚNÍ

- spouště č (viz Spouštěč: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 16A, Spouště ní motoru zatížení),

Abyste předešli poškození pracovního válce spojky, nepotírejte výstupní hřídel převodovky tukem.

- rám přední nápravy (viz Rám přední nápravy:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 31A,
Přední nosné díly),

Poznámka:

- omezovač momentu (viz Zadní kyvadlový závěs:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 19D,
Zavěšení motoru).

- Abyste předešli vzniku netěsnosti, po výměně
mechanismu spojky vždy vyměňte pracovní
válec spojky.
- Po každé demontáži vždy vyměňte pojistný
kroužek pravého hnacího hřídele.

Namontujte zpě t převodku řízení (viz Převodka
řízení: Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 36A,
Sestava řízení).

- Po každé demontáži hnacích hřídelů musíte
vyměnit těsnění diferenciálu.

Připojte konektor tachometrického snímače.
Namontujte zpě t katalyzátor (viz Katalyzátor:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 19B, Výfuk).
Připněte sponu konektoru lambda sondy za katalyzátorem.

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

Připojte konektor lambda sondy za katalyzátorem.

Připojte převodovku k motoru.
Namontujte zpě t matice upevňovacích kolíků
převodovky.

1 - PRAVÁ STRANA VOZIDLA
Připojte hnací hřídel pravého předního kola na
straně převodovky (viz 29A, Hnací hřídele, Hnací
hřídel pravého předního kola: Demontáž a
zpětná montáž, strana 29A-14) .

Utáhněte na předepsaný moment matice
upevňovacích kolíků převodovky (44 Nm).
Namontujte zpět:

Namontujte zpět boční vložku podběhu pravého
předního kola.

- dolní obvodové upevňovací šrouby převodovky,
- horní upevňovací šrouby převodovky.
Utáhněte na předepsaný moment dolní a horní
upevňovací šrouby převodovky (44 Nm).

2 - NA LEVÉ STRANĚ VOZIDLA

Namontujte zpět:

Připojte konektor lambda sondy před katalyzátorem.

- kyvadlový držák na převodovku,

Připojte konektor lambda sondy.

21A-14

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K7J, a JH1 nebo JH3 – K7M, a JH3 nebo JR5

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

JH1 – JH3

Namontujte zpět:

Připněte ovládací lanko spojky.

- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
držáku převodovky,

Zkontrolujte nastavení ovládání spojky (viz
Ovládání spojky: Seřízení) (MR 388, 37A,
Ovládání mechanických prvků).

- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
převodovce.

Namontujte zpět:
- táhlo ovládání převodovky,

Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
držáku převodovky (21 Nm) ,
- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
převodovce (21 Nm).

Namontujte zpět upevňovací šrouby ukostřovacích
kabelů na převodovce.

- upevňovací šroub ovládacího táhla převodovky.
Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub ovládacího táhla převodovky (27,5 Nm).
Namontujte zpět manžetu ovládání převodovky.

Namontujte zpět:
- snímač otáček motoru,

Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby ukostřovacích kabelů na převodovce (21
Nm).

- přední kola (viz Kolo: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),

Připojte spínač zpětného chodu.

- upevňovací matice vyrovnávací nádržky.

Připojte hnací hřídel levého předního kola na straně
převodovky (viz 29A, Hnací hřídele, Hnací hřídel
levého předního kola: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 29A-8) .

Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matice expanzní nádržky (8 Nm).

Namontujte zpět boční vložku podběhu levého
předního kola.
Našroubujte upevňovací šrouby předního nárazníku
na rámu.
Naplňte př evodovku (viz 21A, Mechanická
převodovka, Oleje do mechanické převodovky:
Vypuštění a naplnění, strana 21A-3) .

- vyrovnávací nádržku na její držák,

Namontujte zpět:
- upevnění kabelového svazku na držáku řídicí jednotky vstřikování,
- upevnění kabelového svazku na převodovce,
- řídicí jednotku vstřikování (viz Řídicí jednotka
vstřikování benzinu Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 17B, Vstřikování benzinu),
- nosič akumulátoru,
- akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

Namontujte ochranný kryt zpět pod motor.

Proveďte zkoušku funkčnosti.
JH3, a 160 – JR5
Připojte potrubí ovládání spojky na pracovní válec.
Odvzdušněte okruh ovládání spojky (viz Okruh
spojky: Odvzdušnění) (MR 388, 37A, Ovládání
mechanických prvků).
Namontujte zpět:
- zarážky návleků ovládacích lanek na převodovce,
- lanka ovládání řazení na převodovce.

21A-15

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K9K, a 790, a JH3 – K9K, a 794, a JR5
Potřebné speciální nářadí
Mot. 1453

Utahovací momentym

Vícepolohový přípravek pro
upevněn í
m o t o ru
s
upevňovacími popruhy

š roub
táhla

27,5 Nm

upevňova c í
matice
expanzní nádržky

8 Nm

upevňova c í
ov l á d a c í h o
převodovky

Potřebný materiál
Zvedák mechanických částí

DEMONTÁŽ
Utahovací momentym
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
kyvadlový drž ák
motoru

na

8 Nm

kyvadlový drž ák
převodovce

na

8 Nm

matice upevňovacích
kolíků převodovky

44 Nm

dolní
upevňov a c í
převodovky

horní
a
šrouby

44 Nm

upevňov a c í
šrouby
kyvadlového držáku na
převodovce

62 Nm

upevňovací matici kyvadlového držáku na
pružném bloku

62 Nm

upevňov a c í
šroub
příruby
výfuku na
vzpěře za katalyzátorem

21 Nm

upevňov a c í
šroub
potrubí posilovače řízení
na rámu motoru

21 Nm

upevňov a c í
šroub
potrubí posilovače řízení
na držáku převodovky

21 Nm

upevňov a c í
šroub
potrubí posilovače řízení
na převodovce

21 Nm

upevňov a c í
šrouby
ukostřovacích kabelů na
převodovce

21 Nm

Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
DŮLEŽITÉ
Při tomto úkonu zajistěte vozidlo na zvedáku
popruhem, abyste předešli vzniku nestability.

21A-16

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K9K, a 790, a JH3 – K9K, a 794, a JR5

JH3

24760

Odstraňte manžetu ovládání převodovky.
24730

Demontujte šroub (3) ovládacího táhla převodovky.

Demontujte:
- akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor),

Poznámka:
Nikdy nepovolujte matici (4) seřizovací příruby
ovládacího táhla.

- nosič akumulátoru,
Uvažte ovládací táhlo převodovky do horní polohy.

- upevňovací matici (1) ukostřovacího kabelu,
- řídicí jednotku vstřikování (viz Řídicí jednotka
vstřikování nafty: Demontáž a zpětná montáž)
(MR 388, 13B, Vstřikování nafty),
- upevnění kabelového svazku,
- upevnění kabelového svazku na držáku řídicí jednotky vstřikování.
Odkloňte kabelový svazek motoru.
Odpojte:
- konektor (2) skříňky žhavení,
- konektor snímače rychlosti vozidla.
Demontujte:
- ochranný kryt snímače rychlosti,
- upevňovací matice vyrovnávací nádržky.
Odstraňte vyrovnávací nádržku z jejího držáku.
Demontujte:
- snímač rychlosti motoru (viz Snímač polohy klikové hřídele: Demontáž a zpětná montáž) (MR
388, 13B, Vstřikování nafty),
- přední kola (viz Kolo: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),

21A-17

Odepněte ovládací lanko spojky.

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K9K, a 790, a JH3 – K9K, a 794, a JR5

JR5

24810

Zatlačte na sponu (7) a odpojte potrubí ovládání
spojky na vypínacím válci spojky.

24817

UPOZORNĚNÍ
Netahejte za sponu. Každá chybná manipulace
vyžaduje výměnu potrubí.
Zachyťte brzdovou kapalinu do nádoby.
Bezpodmínečně umístěte zaslepovací uzávěry na
otvory potrubí.

Demontujte kryt pod motorem.
Vypusťte převodovku (viz 2 1 A , Mechanická
převodovka, Oleje do mechanické převodovky:
Vypuštění a naplnění, strana 21A-3) .
Vyjměte upevňovací šrouby předního nárazníku na
rámu.

109149

Odepněte:
- lanka ovládání řazení na převodovce v místě (5) ,
- zarážky návleků ovládacích lanek na převodovce
po stisknutí v místě (6) .

1 - NA LEVÉ STRANĚ VOZIDLA
Demontujte boční vložku podběhu levého předního
kola.
Odpojte hnací hřídel levého předního kola od
převodovky (viz 29A, Hnací hřídele, Hnací hřídel
levého předního kola: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 29A-8) .

21A-18

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K9K, a 790, a JH3 – K9K, a 794, a JR5

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

24762

Demontujte:
- upevněn í 10 potrubí posilovače
převodovce,

107933

Odpojte konektor (8) zpětného chodu.

řízení na

- upevnění 11 potrubí posilovače řízení na držáku
převodovky,
- upevňovací šroub (12) potrubí posilovače řízení na
rámu motoru.

2 - PRAVÁ STRANA VOZIDLA
Demontujte boční
předního kola.

vložku podbě hu pravého

Odpojte hnací hřídel pravého předního kola od
převodovky (viz 29A, Hnací hřídele, Hnací hřídel
pravého předního kola: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 29A-14) .
Vyjměte upevňovací šrouby převodky řízení na rámu.
24766

Demontujte upevňovací šrouby (9) ukostřovacích
kabelů na převodovce.

Uvažte převodku řízení ke karoserii.
Demontujte:
- omezovač momentu (viz Zadní kyvadlový závěs:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 19D,
Zavěšení motoru),
- rám přední nápravy (viz Rám přední nápravy:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 31A,
Přední nosné díly),
- spouště č (viz Spouštěč: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 16A, Spouště ní motoru zatížení).

21A-19

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K9K, a 790, a JH3 – K9K, a 794, a JR5

102076

Demontujte (13) upevňovací šroub příruby výfuku
na vzpěře.
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

107929

Demontujte:
- upevňovací matici (14) kyvadlového držáku na
pružném bloku,
- upevň ovací šrouby (15) kyvadlového držáku
převodovky,
- kyvadlový držák (16) převodovky,
- horní obvodová upevnění převodovky.
Umístěte Zvedák mechanický ch č ástí pod
převodovku.

107930

Umístě te přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453) s upevňovacím popruhem, přičemž použijte
zvedací oko na setrvačníku motoru jako záchytný
bod.

21A-20

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K9K, a 790, a JH3 – K9K, a 794, a JR5

JR5

UPOZORNĚNÍ
Abyste předešli poškození pracovního válce,
nepotírejte výstupní hřídel převodovky tukem.

UPOZORNĚNÍ
Abyste předešli poškození pracovního válce spojky, nepotírejte výstupní hřídel převodovky tukem.

Poznámka:
- Abyste předešli vzniku netěsnosti, po výměně
mechanismu spojky vždy vyměňte pracovní
válec spojky,
- Po každé demontáži vždy vymě ňte pojistný
kroužek pravého hnacího hřídele.

107936

Demontujte:

- Po každé demontáži hnacích hřídelů musíte
vyměnit těsnění diferenciálu.

- dolní obvodové šrouby (17) převodovky,
- matice (18) kolíků převodovky,
- převodovku.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
Poznámka:
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

Pokud se při tomto úkonu uvolní kolík, potřete jej
přípravkem LOCTITE FRENBLOC.
Utáhněte na předepsaný moment:

JH3

- kyvadlový držák na motoru (8 Nm) ,

Potřete stěny vodicí trubky a opěrky vidlice tukem
MOLYKOTE BR2.

- kyvadlový držák na převodovce (8 Nm).

Umístěte vidlici do výřezů vypínacího ložiska spojky.
Zkontrolujte přítomnost a umístění středicích objímek motoru a převodovky.

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
Připojte převodovku k motoru.
Namontujte zpě t matice upevňovacích kolíků
převodovky.
Utáhněte na předepsaný moment matice
upevňovacích kolíků převodovky (44 Nm).
Namontujte zpět:
- dolní obvodové šrouby převodovky,
- horní obvodová upevnění převodovky.
Utáhněte na předepsaný moment dolní a horní
upevňovací šrouby převodovky (44 Nm).
Odstraňte zvedák mechanických ústrojí.

21A-21

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K9K, a 790, a JH3 – K9K, a 794, a JR5
Namontujte zpět:

V - NA LEVÉ STRANĚ VOZIDLA

- kyvadlový držák na převodovku,
- upevň ovací šrouby kyvadlového držáku na
převodovce.
Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby kyvadlového držáku na převodovce (62
Nm).
Namontujte zpět matici kyvadlového držáku na
pružném bloku.
Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matici kyvadlového držáku na pružném bloku (62
Nm).
Vyjmě te přípravek pro upevnění motoru (M o t .
1453).

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
Namontujte zpět:
- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
rámu motoru,
- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
držáku převodovky,
- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
převodovce.
Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
rámu motoru (21 Nm).
- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
držáku převodovky (21 Nm) ,

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
Namontujte zpět upevňovací šroub příruby výfuku
na vzpěře za katalyzátorem.
Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub příruby výfuku na vzpěře za katalyzátorem
(21 Nm).

- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
převodovce (21 Nm).

Namontujte zpět:

Namontujte zpět upevňovací šrouby ukostřovacích
kabelů na převodovce.

- spouště č (viz Spouštěč: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 16A, Spouště ní motoru zatížení).

Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby ukostřovacích kabelů na převodovce (21
Nm).

- rám přední nápravy (viz Rám přední nápravy:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 31A,
Přední nosné díly),

Připojte spínač zpětného chodu.

- omezovač momentu (viz Zadní kyvadlový závěs:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 19D,
Zavěšení motoru),
- převodovku ř ízení (viz Převodka ř ízení:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 36A, Sestava řízení).
Připojte konektor snímače rychlosti vozidla.

Připojte hnací hřídel levého předního kola na straně
převodovky (viz 29A, Hnací hřídele, Hnací hřídel
levého předního kola: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 29A-8) .
Namontujte zpě t boční vložku podběhu levého
předního kola.
Našroubujte upevňovací šrouby předního nárazníku
na rámu.

Namontujte zpět ochranný kryt snímače rychlosti vozidla.

Naplňte př evodovku (viz 21A, Mechanická
převodovka, Oleje do mechanické převodovky:
Vypuštění a naplnění, strana 21A-3) .

Namontujte zpět snímač otáček motoru.

Namontujte ochranný kryt zpět pod motor.

Připojte snímač otáček motoru.
JR5
IV - NA PRAVÉ STRANĚ VOZIDLA

Připojte potrubí ovládání spojky na pracovní válec.

Připojte hnací hřídel pravého předního kola na
straně převodovky (viz 29A, Hnací hřídele, Hnací
hřídel pravého předního kola: Demontáž a
zpětná montáž, strana 29A-14) .
Namontujte zpět boční vložku podběhu pravého
předního kola.

21A-22

Odvzdušněte okruh ovládání spojky (viz Okruh
spojky: Odvzdušnění) (MR 388, 37A, Ovládání
mechanických prvků).
Namontujte zpět:
- zarážky návleků ovládacích lanek na převodovce,

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž
K9K, a 790, a JH3 – K9K, a 794, a JR5
- lanka ovládání řazení na převodovce.

JH3
Připněte ovládací lanko spojky.
Namontujte zpět:
- táhlo ovládání převodovky,
- upevňovací šroub ovládacího táhla převodovky.
Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub ovládacího táhla převodovky (27,5 Nm).
Namontujte zpět manžetu ovládání převodovky.

Namontujte zpět ochranný kryt snímače rychlosti.
Připojte konektor snímače rychlosti.
Namontujte zpět:
- přední kola (viz Kolo: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
- snímač rychlosti motoru (viz Snímač polohy klikové hřídele: Demontáž a zpětná montáž) (MR
388, 13B, Vstřikování nafty),
- vyrovnávací nádržku na její držák,
- upevňovací matice vyrovnávací nádržky.
Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matice expanzní nádržky (8 Nm).
Připojte konektor modulu žhavení.
Namontujte zpět:
- upevnění kabelového svazku na držáku řídicí jednotky vstřikování,
- upevnění kabelového svazku na převodovce,
- řídicí jednotku vstřikování (viz Řídicí jednotka
vstřikování nafty: Demontáž a zpětná montáž)
(MR 388, 13B, Vstřikování nafty),
- upevňovací matici ukostřovacího kabelu,
- nosič akumulátoru,
- akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

21A-23

21A

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K9K, a 792, a JH3 nebo JR5

DEMONTÁŽ

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1453

Vícepolohový přípravek pro
upevněn í
m o t o ru
s
upevňovacími popruhy

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

Potřebný materiál
Zvedák mechanických částí

DŮLEŽITÉ
Při tomto úkonu zajistěte vozidlo na zvedáku
popruhem, abyste předešli vzniku nestability.

Utahovací momentym
kyvadlový drž ák
motoru

na

8 Nm

kyvadlový drž ák
převodovce

na

8 Nm

matice upevňovacích
kolíků převodovky

44 Nm

dolní
upevňov a c í
převodovky

horní
a
šrouby

44 Nm

upevňov a c í
šrouby
kyvadlového závěsu na
převodovce

62 Nm

upevňovací matici kyvadlového závěsu na
převodovce

62 Nm

upevňov a c í
šroub
příruby
výfuku na
vzpěře za katalyzátorem

21 Nm

upevňov a c í
šrouby
příruby
s p o j o vacího
ložiska

21 Nm

upevňov a c í
šrouby
potrubí posilovače řízení
na rámu motoru

21 Nm

upevňov a c í
šroub
potrubí posilovače řízení
na držáku převodovky

21 Nm

upevňov a c í
šroub
potrubí posilovače řízení
na převodovce

21 Nm

upevňov a c í
šroub
ukostřovacích kabelů

21 Nm

upevňov a c í
matice
expanzní nádržky

8 Nm

24730

Demontujte:
- akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor),
- nosič akumulátoru,
- upevňovací matici (1) ukostřovacího kabelu.
Odpojte konektor (2) modulu žhavení.

21A-24

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K9K, a 792, a JH3 nebo JR5

24828

24817

Demontujte:

Odpojte snímač (5) rychlosti motoru.

- hadicovou svorku (3) vzduchového potrubí mezi
turbokompresorem a výměníkem vzduch-vzduch

Demontujte ochranný kryt (6) snímače rychlosti vozidla.

- upevňovací matici (4) vzduchového potrubí na
převodovce,

Odpojte konektor (7) snímače rychlosti vozidla.
Odpojte lanka ovládání řazení na převodovce (8) .

- upevňovací objímku sacího potrubí na výměníku
vzduch-vzduch,
- vzduchové potrubí mezi turbokompresorem
a výměníkem vzduch-vzduch.
Demontujte upevnění kabelového svazku na
převodovce.
Odkloň te kabelový
převodovky.

svazek

motoru

kolem

Demontujte upevnění vyrovnávací nádržky.
Odstraňte vyrovnávací nádržku z jejího držáku.

109149

Odepněte zarážky návleků ovládacích lanek na
převodovce po stisknutí v místě (9) .
Demontujte kryt pod motorem.
Vypusťte převodovku (viz 2 1 A , Mechanická
převodovka, Oleje do mechanické převodovky:
Vypuštění a naplnění, strana 21A-3) .

21A-25

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K9K, a 792, a JH3 nebo JR5
Demontujte:
- přední kola (viz Kolo: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
- upevňovací šrouby předního nárazníku na rámu
motoru.
Na levé straně vozidla
Demontujte vložku podběhu levého předního kola.

24766

Demontujte upevňovací šrouby (11) ukostřovacích
kabelů na převodovce.
ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
Demontujte:

107933

Odpojte konektor (10) zpětného chodu.
Odpojte hnací hřídel levého předního kola od
převodovky (viz 29A, Hnací hřídele, Hnací hřídel
levého předního kola: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 29A-8) .

- upevněn í 12 potrubí posilovače
převodovce,

řízení na

- upevnění 13 potrubí posilovače řízení na držáku
převodovky.

24762

Demontujte upevň ovací šroub
posilovače řízení na rámu motoru.

(14) potrubí

Nad víkem převodovky př istupte
posilovače řízení.

21A-26

kpotrubí

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K9K, a 792, a JH3 nebo JR5
PRAVÁ STRANA VOZIDLA

24810
24802

Demontujte boční
předního kola.

Zatlačte na sponu (18) a odpojte potrubí ovládání
spojky na vypínacím válci spojky.

vložku podbě hu pravého
UPOZORNĚNÍ

Demontujte upevňovací šroub (15) příruby spojovacího ložiska hnacího hřídele.

Netahejte za sponu. Každá chybná manipulace
vyžaduje výměnu potrubí.
Zachyťte brzdovou kapalinu do nádoby.

Povolte šroub (16) .
Otočte přírubu (17) spojovacího ložiska hnacího
hřídele.

Bezpodmínečně umístěte zaslepovací uzávěry na
otvory potrubí.

Odpojte hnací hřídel pravého předního kola od
převodovky (viz 29A, Hnací hřídele, Hnací hřídel
pravého předního kola: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 29A-14) .
Demontujte upevnění převodky řízení na rámu.
Uvažte převodku řízení ke karoserii.
Demontujte:
- omezovač momentu (viz Zadní kyvadlový závěs:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 19D,
Zavěšení motoru),
- rám přední nápravy (viz Rám přední nápravy:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 31A,
Přední nosné díly),
- spouště č (viz Spouštěč: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 16A, Spouště ní motoru zatížení).

21A-27

102076

Demontujte (19) upevňovací šroub příruby výfuku
na vzpěře za katalyzátorem.

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K9K, a 792, a JH3 nebo JR5
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

107930

Umístě te přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453) s upevňovacím popruhem, přičemž použijte
zvedací oko na setrvačníku motoru jako záchytný
bod.

24720

Umístěte Zvedák mechanických částí.

107929

Demontujte:

107936

- matici (20) držáku pružného bloku,

Demontujte:

- (21) upevňovací šrouby kyvadlového držáku
převodovky,

- dolní obvodové šrouby (24) převodovky,
- matice (23) kolíků převodovky,

- kyvadlový držák (22) převodovky,

- upevňovací kolíky převodovky,

- horní obvodová upevnění převodovky.

- převodovku.

21A-28

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K9K, a 792, a JH3 nebo JR5

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
Poznámka:
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

Pokud se při tomto úkonu uvolní kolík, potřete jej
přípravkem LOCTITE FRENBLOC.
Utáhněte na předepsaný moment:
- kyvadlový držák na motoru (8 Nm) ,
- kyvadlový držák na převodovce (8 Nm).
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
Připojte převodovku k motoru.
Namontujte zpě t matice upevňovacích kolíků
převodovky.
Utáhněte na předepsaný moment matice
upevňovacích kolíků převodovky (44 Nm).
Namontujte zpět:
- dolní obvodové šrouby převodovky,
- horní obvodová upevnění převodovky.
108796

Zkontrolujte přítomnost a umístění středicích objímek motoru a převodovky (25) .

Utáhněte na předepsaný moment dolní a horní
upevňovací šrouby převodovky (44 Nm).
Odstraňte zvedák mechanických ústrojí.
Namontujte zpět:

UPOZORNĚNÍ

- kyvadlový držák na převodovku,

Nepotírejte drážky hřídele spojky tukem.

- horní obvodová upevnění převodovky.
Utáhněte na předepsaný moment:

UPOZORNĚNÍ

- upevňovací šrouby kyvadlového závěsu na
převodovce (62 Nm).

Abyste předešli poškození pracovního válce spojky, nepotírejte výstupní hřídel převodovky tukem.

- upevňovací matici kyvadlového závěsu na
převodovce (62 Nm).

Poznámka:

Vyjmě te přípravek pro upevnění motoru (M o t .
1453).

- Abyste předešli vzniku netěsnosti, po výměně
mechanismu spojky vždy vyměňte pracovní
válec spojky.
- Po každé demontáži vždy vyměňte pojistný
kroužek pravého hnacího hřídele.
- Po každé demontáži hnacích hřídelů musíte
vyměnit těsnění diferenciálu.

21A-29

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K9K, a 792, a JH3 nebo JR5
Na levé straně vozidla

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
Namontujte zpět upevňovací šroub příruby výfuku
na vzpěře za katalyzátorem.
Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub příruby výfuku na vzpěře za katalyzátorem
(21 Nm).
Připojte potrubí ovládání spojky na pracovní válec.
Odvzdušněte systém ovládání spojky (viz Okruh
spojky: Odvzdušnění) (MR 388, 37A, Ovládání
mechanických prvků).
Namontujte zpět:
- spouště č (viz Spouštěč: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 16A, Spouště ní motoru zatížení).
- rám přední nápravy (viz Rám přední nápravy:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 31A,
Přední nosné díly),
- omezovač momentu (viz Zadní kyvadlový závěs:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 19D,
Zavěšení motoru),
- převodku řízení (viz Převodka řízení: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 36A, Sestava řízení).
PRAVÁ STRANA VOZIDLA

ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
Namontujte zpět:
- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
rámu motoru,
- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
držáku převodovky,
- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
převodovce.
Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šrouby potrubí posilovače řízení na
rámu motoru (21 Nm) ,
- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
držáku převodovky (21 Nm) ,
- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
převodovce (21 Nm).
Namontujte zpět upevňovací šrouby ukostřovacích
kabelů na převodovce.
Utáhněte předepsaným momentem upevňovací
šroub ukostřovacích kabelů (21 Nm).
Připojte spínač zpětného chodu.

Připojte hnací hřídel pravého předního kola na
straně převodovky (viz 29A, Hnací hřídele, Hnací
hřídel pravého předního kola: Demontáž a
zpětná montáž, strana 29A-14) .
Namontujte zpět upevňovací šroub příruby spojovacího ložiska hnacího hřídele.
Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby příruby spojovacího ložiska (21 Nm).
Namontujte zpět boční vložku podběhu pravého kola.

Připojte hnací hřídel levého předního kola na straně
převodovky (viz 29A, Hnací hřídele, Hnací hřídel
levého předního kola: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 29A-8) .
Namontujte zpě t boční vložku podběhu levého
předního kola.

Namontujte zpět přední kola (viz Kolo: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
Naplňte př evodovku (viz 21A, Mechanická
převodovka, Oleje do mechanické převodovky:
Vypuštění a naplnění, strana 21A-3) .
Namontujte ochranný kryt zpět pod motor.
Namontujte zpět:
- zarážky návleků ovládacích lanek na převodovce,
- lanka ovládání řazení na převodovce.
Připojte konektor snímače rychlosti vozidla.
Namontujte zpět ochranný kryt snímače rychlosti vozidla.
Připojte snímač otáček motoru.

21A-30

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž
K9K, a 792, a JH3 nebo JR5
Namontujte zpět:
- vyrovnávací nádržku na její držák,
- upevňovací matice vyrovnávací nádržky.
Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matice expanzní nádržky (8 Nm).
Umístě te zpě t kabelový svazek motoru na
převodovku.
Namontujte zpět upevnění kabelového svazku na
převodovce.
Namontujte zpět:
- vzduchové potrubí mezi turbokompresorem
a výměníkem vzduch-vzduch,
- upevňovací objímky vzduchového potrubí na
výměníku,
- upevň ovací matici vzduchového potrubí na
převodovce,
- upevňovací objímku vzduchového potrubí mezi turbokompresorem a výměníkem vzduch-vzduch.
Připojte konektor modulu žhavení.
Namontujte zpět:
- řídicí jednotku vstřikování (viz Řídicí jednotka
vstřikování nafty: Demontáž a zpětná montáž)
(MR 388, 13B, Vstřikování nafty),
- upevňovací matici ukostřovacího kabelu na držáku
nosiče pod akumulátorem,
- nosič akumulátoru,
- akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

21A-31

21A

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K4M, a JH3 – K4M, a JR5
Utahovací momentym

Potřebné speciální nářadí
Mot. 1453

Vícepolohový přípravek pro
upevněn í
m o t o ru
s
upevňovacími popruhy
Potřebný materiál

Zvedák mechanických částí

upevňova c í
matice
expanzní nádržky

8 Nm

upevňova c í
matici
ukostřovacího kabelu na
držáku řídicí jednotky
vstřikování

8 Nm

DEMONTÁŽ

Utahovací momentym
kyvadlový drž ák
motoru

na

8 Nm

kyvadlový drž ák
převodovce

na

8 Nm

matice upevňovacích
kolíků převodovky

44 Nm

dolní
upevňov a c í
převodovky

horní
a
šrouby

44 Nm

upevňov a c í
šrouby
kyvadlového držáku na
převodovce

62 Nm

upevňovací matici kyvadlového držáku na
pružném bloku

62 Nm

upevňov a c í
šroub
vzpěry na bloku válců

21 Nm

upevňov a c í
matici
vzpěry na vý fukovém
sběrném potrubí

21 Nm

- vzduchový rezonátor (viz Rezonátor sání:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 12A, Palivová směs),

upevňov a c í
šroub
potrubí posilovače řízení
na držáku převodovky

21 Nm

- řídicí jednotku vstřikování (viz Řídicí jednotka
vstřikování benzinu Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 17B, Vstřikování benzinu),

upevňov a c í
šroub
potrubí posilovače řízení
na převodovce

21 Nm

upevňov a c í
šrouby
ukostřovacích kabelů na
převodovce

21 Nm

šroub
táhla

27,5 Nm

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

DŮLEŽITÉ
Při tomto úkonu zajistěte vozidlo na zvedáku
popruhem, abyste předešli vzniku nestability.
Demontujte:
- akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor),
- nosič akumulátoru,
- upevňovací matici ukostřovacího kabelu na držáku
řídicí jednotky vstřikování,

- upevnění kabelového svazku na převodovce,
- upevnění kabelového svazku na držáku řídicí jednotky vstřikování.
Odkloňte kabelový svazek motoru.
Demontujte upevňovací matice vyrovnávací
nádržky.
Odstraňte vyrovnávací nádržku z jejího držáku.

upevňov a c í
ov l á d a c í h o
převodovky

Demontujte snímač otáček motoru.
Odpojte konektor snímače rychlosti vozidla.
Demontujte přední kola (viz Kolo: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky).

21A-32

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K4M, a JH3 – K4M, a JR5

JH3

JR5

24760

Odstraňte manžetu ovládání převodovky.
Demontujte šroub (1) ovládacího táhla převodovky.
Poznámka:

118882

Nikdy nepovolujte matici (2) seřizovací příruby
ovládacího táhla.
Uvažte ovládací táhlo převodovky do horní polohy.
Odepněte ovládací lanko spojky.

109149

Odepněte:
- lanka ovládání řazení na převodovce v místě (3) ,
- zarážky návleků ovládacích lanek na převodovce
po stisknutí v místě (4) .

21A-33

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K4M, a JH3 – K4M, a JR5

24810

Zatlačte na svorku (5) a odpojte potrubí ovládání
spojky na vypínacím válci spojky, přičemž
upevňovací sponu stlačujte.

107933

Odpojte konektor (6) zpětného chodu.

UPOZORNĚNÍ
Netahejte za sponu. Každá chybná manipulace
vyžaduje výměnu potrubí.
Zachyťte brzdovou kapalinu do nádoby.
Bezpodmínečně umístěte zaslepovací uzávěry na
otvory potrubí.

Demontujte kryt pod motorem.
Vypusťte převodovku (viz 2 1 A , Mechanická
převodovka, Oleje do mechanické převodovky:
Vypuštění a naplnění, strana 21A-3) .
Vyjměte upevňovací šrouby předního nárazníku na
rámu.

24766

Demontujte upevňovací šrouby (7) ukostřovacích
kabelů na převodovce.
ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

1 - NA LEVÉ STRANĚ VOZIDLA
Demontujte boční vložku podběhu levého předního
kola.
Odpojte hnací hřídel levého předního kola od
převodovky (viz 29A, Hnací hřídele, Hnací hřídel
levého předního kola: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 29A-8) .

21A-34

Demontujte:
- upevněn í 8 potrubí posilovače řízení na držáku
převodovky,

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K4M, a JH3 – K4M, a JR5
- upevněn í 9 potrubí posilovače řízení na držáku
převodovky.

2 - PRAVÁ STRANA VOZIDLA

116657

Demontujte:
- upevňovací šrouby (12) tepelného krytu převodky
řízení,
- tepelný kryt,
116640

- upevňovací šrouby převodky řízení na rámu.

Demontujte:

Uvažte převodku řízení ke karoserii.

- boční vložku pravého předního podběhu,

Demontujte:

- upevnění (10) vzpěry mezi výfukovým sběrným potrubím a blokem válců,

- omezovač momentu (viz Zadní kyvadlový závěs:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 19D,
Zavěšení motoru),

- vzpěru (11) .
Odpojte hnací hřídel pravého předního kola od
převodovky (viz 29A, Hnací hřídele, Hnací hřídel
pravého předního kola: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 29A-14) .

21A-35

- rám přední nápravy (viz Rám přední nápravy:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 31A,
Přední nosné díly),
- spouště č (viz Spouštěč: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 16A, Spouště ní motoru zatížení).

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K4M, a JH3 – K4M, a JR5
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

107930

Umístě te přípravek pro upevnění motoru (Mot.
1453) s upevňovacím popruhem, přičemž použijte
zvedací oko na setrvačníku motoru jako záchytný
bod.

107936

Demontujte:
- dolní obvodové šrouby (16) převodovky,
- matice upevňovacích kolíků (17) převodovky,
- převodovku.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
JH3
Potřete stěny vodicí trubky a opěrky vidlice tukem
MOLYKOTE BR2.
Umístěte vidlici do výřezů vypínacího ložiska spojky.

107929

Demontujte:
- upevňovací matici (13) kyvadlového držáku na
pružném bloku,
- upevň ovací šrouby (14) kyvadlového držáku
převodovky,
- kyvadlový držák (15) převodovky,
- horní upevňovací šrouby převodovky.
Umístěte Zvedák mechanický ch č ástí pod
převodovku.

21A-36

Zkontrolujte přítomnost a umístění středicích objímek motoru a převodovky.

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K4M, a JH3 – K4M, a JR5

JR5

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
Připojte převodovku k motoru.
Namontujte zpě t matice upevňovacích kolíků
převodovky.

UPOZORNĚNÍ
Nepotírejte drážky hřídele spojky tukem.

Utáhněte na předepsaný moment matice
upevňovacích kolíků převodovky (44 Nm).

UPOZORNĚNÍ
Abyste předešli poškození pracovního válce spojky, nepotírejte výstupní hřídel převodovky tukem.

Namontujte zpět:
- dolní obvodové upevňovací šrouby převodovky,

Poznámka:

- horní upevňovací šrouby převodovky.

- Abyste předešli vzniku netěsnosti, po výměně
mechanismu spojky vždy vyměňte pracovní
válec spojky,

Utáhněte na předepsaný moment dolní a horní
upevňovací šrouby převodovky (44 Nm).

- Po každé demontáži vždy vyměňte pojistný
kroužek pravého hnacího hřídele.

Namontujte zpět:
- kyvadlový držák na převodovku,

- Po každé demontáži hnacích hřídelů musíte
vyměnit těsnění diferenciálu.

- upevň ovací šrouby kyvadlového drž áku
převodovce.

na

Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby kyvadlového držáku na převodovce (62
Nm).
Poznámka:

Namontujte zpět upevňovací matici kyvadlového
držáku na pružném bloku.

Pokud se při tomto úkonu uvolní kolík, potřete jej
přípravkem LOCTITE FRENBLOC.

Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matici kyvadlového držáku na pružném bloku (62
Nm).

Utáhněte na předepsaný moment:
- kyvadlový držák na motoru (8 Nm) ,
- kyvadlový držák na převodovce (8 Nm).

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
Namontujte zpět:
- spouště č (viz Spouštěč: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 16A, Spouště ní motoru zatížení),
- rám přední nápravy (viz Rám přední nápravy:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 31A,
Přední nosné díly),
- omezovač momentu (viz Zadní kyvadlový závěs:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 19D,
Zavěšení motoru).
Namontujte zpě t převodku řízení (viz Převodka
řízení: Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 36A,
Sestava řízení).
Namontujte zpět tepelný kryt převodky řízení.

21A-37

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž

21A

K4M, a JH3 – K4M, a JR5
1 - PRAVÁ STRANA VOZIDLA

Namontujte zpět upevňovací šrouby ukostřovacích
kabelů na převodovce.

Připojte hnací hřídel pravého předního kola na
straně převodovky (viz 29A, Hnací hřídele, Hnací
hřídel pravého předního kola: Demontáž a
zpětná montáž, strana 29A-14) .

Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby ukostřovacích kabelů na převodovce (21
Nm).

Namontujte zpět:

Připojte spínač zpětného chodu.

- vzpěru,

Připojte hnací hřídel levého předního kola na straně
převodovky (viz 29A, Hnací hřídele, Hnací hřídel
levého předního kola: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 29A-8) .

- upevnění vzpěry mezi výfukovým sběrným potrubím a blokem válců.
V uvedeném pořadí utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šroub vzpěry na bloku válců (21
Nm) ,
- upevňovací matici vzpě ry na výfukovém
sběrném potrubí (21 Nm).
Namontujte zpět boční vložku podběhu pravého
předního kola.

Namontujte zpě t boční vložku podběhu levého
předního kola.
Našroubujte upevňovací šrouby předního nárazníku
na rámu.
Naplňte př evodovku (viz 21A, Mechanická
převodovka, Oleje do mechanické převodovky:
Vypuštění a naplnění, strana 21A-3) .
Namontujte ochranný kryt zpět pod motor.

2 - NA LEVÉ STRANĚ VOZIDLA
JR5
ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

Připojte potrubí ovládání spojky na pracovní válec.

Namontujte zpět:
- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
držáku převodovky,

Odvzdušněte okruh ovládání spojky (viz Okruh
spojky: Odvzdušnění) (MR 388, 37A, Ovládání
mechanických prvků).

- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
převodovce.

Namontujte zpět:

Utáhněte na předepsaný moment:

- zarážky návleků ovládacích lanek na převodovce,

- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
držáku převodovky (21 Nm) ,

- lanka ovládání řazení na převodovce.

- upevňovací šroub potrubí posilovače řízení na
převodovce (21 Nm).
JH3
Připněte ovládací lanko spojky.
Zkontrolujte nastavení ovládání spojky (viz
Ovládání spojky: Seřízení) (MR 388, 37A,
Ovládání mechanických prvků).
Namontujte zpět:
- táhlo ovládání převodovky,
- upevňovací šroub ovládacího táhla převodovky.
Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šroub ovládacího táhla převodovky (27,5 Nm).
Namontujte zpět manžetu ovládání převodovky.

21A-38

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka: Demontáž a zpětná montáž
K4M, a JH3 – K4M, a JR5
Namontujte zpět přední kola (viz Kolo: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky).
Připojte konektor snímače rychlosti vozidla.
Namontujte zpět snímač otáček motoru.
Namontujte zpět:
- vyrovnávací nádržku na její držák,
- upevňovací matice vyrovnávací nádržky.
Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matice expanzní nádržky (8 Nm).
Namontujte zpět:
- upevnění kabelového svazku na držáku řídicí jednotky vstřikování,
- upevnění kabelového svazku na převodovce,
- řídicí jednotku vstřikování (viz Řídicí jednotka
vstřikování benzinu Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 17B, Vstřikování benzinu),
- vzduchový rezonátor (viz Rezonátor sání:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 12A, Palivová směs),
- upevňovací matici ukostřovacího kabelu na držáku
řídicí jednotky vstřikování.
Utáhněte na předepsaný moment upevňovací matici ukostřovacího kabelu na držáku řídicí jednotky vstřikování (8 Nm).
Namontujte zpět:
- nosič akumulátoru,
- akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Proveďte zkoušku funkčnosti.

21A-39

21A

HNACÍ HŘÍDELE
Rozvodná ústrojí: Opatření při opravě
JH1 nebo JH3 nebo JR5

UPOZORNĚNÍ
Únik oleje z převodovky v oblasti hnacího hřídele
může vést k jejímu zničení.

UPOZORNĚNÍ
Namažte dno pouzdra tukem MOLYKOTE, abyste
předešli zadření ložiska v pouzdře.
Ujistěte se o správném umístění torického těsnění
na dně pouzdra, pokud je jím pouzdro vybaveno.

UPOZORNĚNÍ
Po každé demontáži hnacího hřídele systematicky
vyměňte těsnění.

UPOZORNĚNÍ
Systematicky vyměňte pojistný kroužek levého
hnacího hřídele, pokud je jím hnací hřídel vybaven.

UPOZORNĚNÍ
Nepřejíždějte vozidlem bez utažení převodových
ústrojí na náboji udaným momentem, abyste
nepoškodili ložisko kola a setrvačník ABS.

29A-1

29A

HNACÍ HŘÍDELE
Rozvodná ústrojí: Označení

29A

JH1 nebo JH3 nebo JR5

JH3, a 160 – JR5
JH1, a 053 – JH3, a 052 nebo 053 nebo 054 nebo
055 nebo 056 nebo 057 nebo 058 nebo 060 nebo
062

108554

108791

29A-2

HNACÍ HŘÍDELE
Rozvodná ústrojí: Označení

29A

JH1 nebo JH3 nebo JR5

Kloub hnacího hřídele
Typ vozidla

LS0A,
LS0E

LS0C,

Motor

Převodovka

Levý hnací hřídel

Pravý hnací hřídel

Na straně
kola

Na straně
převodovky

Na straně
kola

Na straně
převodovky

K7J 710

JH1 053

GE 86 L

GI 69

GE86L

RC 462E

LS0G

K7J 710

JH3054

GE 86 L

GI 69

GE86L

RC 462E

KS0A, KS0E

K7J 710

JH3 055

BJ 87 L

GI 69

BJ 87 L

RC 462E

FS0A

K7J 710

JR5 165

BJ 87 L

RC 465

BJ 87 L

RC 462 AR

KS0B, KS0F

K7M 710

JH3 058

BJ 87 L

GI 69

BJ 87 L

RC 462E

LS0D

K7M 710

JH3 062

AC1700 i

GI 69

AC 1700i

GI 1500i

KS0B, KS0F

K7M 710

JR5 151

BJ 87 L

RC 465

BJ 87 L

RC 462 AR

FS0B, FS0F

K7M 710

JR5 165

BJ 87 L

RC 465

BJ 87 L

RC 462 AR

LS0J,
LS0Y

K9K 790

JH3 053

BJ 87 L

GI 69

BJ 87 L

RC 462E

LS0K

K9K 792

JH3160

BJ 87 L

RC 465

BJ 87 L

RC 462 AR

KS0K

K9K 792

JR5 147

AC2000 i

GI 2000i

AC 2000i

GI 2000 AR

KS0J

K9K 794

JR5 158

BJ 87 L

RC 465

BJ 87 L

RC 462 AR

LS0L

K4M 690

JH3 060

BJ 87 L

GI 69

BJ 87 L

RC 462E

LS0M

K4M 690

JH3057

BJ 87 L

GI 69

BJ 87 L

RC 462E

K4M 690

JR5 149

BJ 87 L

RC 465

BJ 87 L

RC 462 AR

LS0O,

LS0P
LS0U
KS0M, KS0P

29A-3

HNACÍ HŘÍDELE
Rozvodná ústrojí: Funkční schéma

29A

JH1 nebo JH3 nebo JR5

JH3, a 053 nebo 055 nebo 057 nebo 058 nebo 060
nebo 062 – JR5

JH1, a 053 – JH3, a 052 nebo 054 nebo 056
Kloub GE 86 L

Kloub BJ 87 L, AC 2000I, AC 1700 I

109634

108168

(1)

Miska čepu kola

(2)

Kuličky

(3)

Klec kuliček

(4)

Pojistný kroužek

(1)

Miska čepu kola

(5)

Hnací hřídel

(2)

Pr užina

(6)

Manžeta

(3)

Termoplastová manžeta

(7)

Náboj kuliček

(4)

Upevňovací objímka

(8)

Objímky

(5)

Hřídel s pouzdrem

Levý a pravý stejnoběžný kloub jsou stejné na straně
kola.

29A-4

HNACÍ HŘÍDELE
Rozvodná ústrojí: Funkční schéma

29A

JH1 nebo JH3 nebo JR5
Kloub RC 462
(1)

Upevňovací objímka

(2)

Pouzdro kloubu

(3)

Termoplastová manžeta

(4)

Pojistný kroužek

(5)

Pružina

(6)

Trojramenný kloub

(7)

Drážka

JH3, a 160 – JR5
Kloub RC 462 AR

108557

JH1, a 053 – JH3, a 052 nebo 053 nebo 054 nebo
055 nebo 056 nebo 057 nebo 058 nebo 060 nebo
062
Kloub RC 462-E

109767

2943

29A-5

(1)

Deflektor

(2)

Hnací hřídel

(3)

Pouzdro kloubu

(4)

Trojramenný kloub

(5)

Manžeta RC

(6)

Stahovací objímka

(7)

Pojistný kroužek

(8)

Stahovací objímka

HNACÍ HŘÍDELE
Rozvodná ústrojí: Funkční schéma

29A

JH1 nebo JH3 nebo JR5
Kloub RC 465
JH1, a 053 – JH3, a 052 nebo 053 nebo 054 nebo
055 nebo 056 nebo 057 nebo 058 nebo 060 nebo
062
Těsnění GI 69, GI 69 - 2000

109401

(1)

Stahovací objímka

(2)

Stahovací objímka

(3)

Miska

(4)

Pouzdro kloubu

(5)

Deflektor

(6)

Hnací hřídel

(7)

Manžeta RC

(8)

Trojramenný kloub

(9)

Pojistný kroužek

(10)

Pr užina

108558

116555

(1) deflektor,
(2) vodítko ložiska,
(3) stahovací objímka,
(4) manžeta,
(5) trojramenný kloub,
(6) Pojistný kroužek

29A-6

HNACÍ HŘÍDELE
Rozvodná ústrojí: Díly a přípravky pro opravu

29A

JH1 nebo JH3 nebo JR5
I - VŽDY VYMĚŇOVANÉ DÍLY

- upevňovací objímky,

Bezpodmínečně vyměňte následující díly, když byly
demontovány:

- stahovací objímky,

- manžety předních hnacích hřídelů na straně kola,

- samosvorné matice.

- manžetu pravého předního hnacího hřídele na straně
převodovky,

- ložisko v pouzdře

- manžetu levého předního hnacího hřídele na straně
převodovky,
- sestavu manžety a ložiska levého předního hnacího
hřídele na straně převodovky,
Dotčené součásti

- torické těsnění,
II - PROSTŘEDKY

Typ prostředků

Množství

Mazací tuk MOLYKOTE BR2

Potřít

Šroub brzdového třmene

Lepicí tmel FRENBLOC

Potřít

Kloub RC462-E

Tuk NGK 302 nebo MOBIL CVJ 825 nebo MOBIL EXF
57C (dodávaný se servisní soupravou)

124 g ± 10

Kloub BJ 87L

Tuk NGK 2218 nebo MOBIL CVJ 825 nebo MOBIL
EXF 57C (dodávaný se servisní soupravou)

90 g ± 10

Kloub GE 86

Tuk NGK 2218 nebo MOBIL CVJ 825 nebo MOBIL
EXF 57C (dodávaný se servisní soupravou)

265g ± 10

Kloub RC 465

Tuk NGK 302 (dodáváný se servisní soupravou)

125 g ± 10

Kloub GI 2000I

Tuk ONE LUBER „C“

141 g + 15

Kloub AC 2000 I

Tuk OPTIMOL 2LNS 84/LO

118g ± 11

Kloub GI 1500i

Tuk CAPLEX

108,5g ± 10

Kloub AC 1700i

Tuk OPTIMOL 2LNS 84/LO

96g ± 11

Drážky kloubu
převodovky

na

s t r a ně

29A-7

HNACÍ HŘÍDELE
Hnací hřídel levého předního kola: Demontáž a zpětná montáž

29A

JH1, a 053 – JH3, a 052 nebo 053 nebo 054 nebo 056 nebo 057
Potřebné speciální nářadí
Rou. 604-01

Přípravek
nábojů

pro

znehybnění

Tav. 476

Vytahovák na kulové čepy

Utahovací momentym
šrouby dolního závěsu
tlumiče

105 Nm

matici náboje

280 Nm

matici kulového čepu
řízení

37 Nm

upevňov a c í
šrouby
držá k u
b r z d ového
třmenu

105 Nm

upevňov a c í
šrouby
manže t y
hnacího
hřídele

25 Nm

24800

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

UPOZORNĚNÍ
Je zakázáno povolovat matici hnacího hřídele při
kolech na zemi. Hrozilo by zničení ložiska
těhlice.
Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
Demontujte kryt pod motorem.
Vyprázdněte mechanickou převodovku (viz 21A,
Mechanická převodovka, Oleje do mechanické
převodovky: Vypuštění a naplnění, strana 21A-3)
.
Demontujte levé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky).

29A-8

24807

Odpojte a odepněte snímač rychlosti (1) levého
předního kola (pokud je jím vozidlo vybaveno).

HNACÍ HŘÍDELE
Hnací hřídel levého předního kola: Demontáž a zpětná montáž

29A

JH1, a 053 – JH3, a 052 nebo 053 nebo 054 nebo 056 nebo 057

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Demontujte:
- matici náboje (2) pomocí přípravku (Rou. 604-01) ,

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

- matici kulového čepu řízení (3) ,
- levý kulový čep řízení pomocí přípravku (Tav. 476)
v místě (4) ,

UPOZORNĚNÍ
Nepřemísťujte vozidlo, u kterého nejsou tyto
hnací hřídele utaženy na předepsaný moment na
náboji, nedodržení tohoto pravidla by mohlo vést
je zničení ložisek kol a poškození signálního
kotouče ABS.

- upevňovací šrouby držáku třmenu levé brzdy (viz
Držák třmenu přední brzdy: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 31A, Přední nosné díly).
Uvažte brzdový třmen na pružinu tlumiče, abyste zamezili napnutí hadice.
Demontujte oba upevňovací šrouby dolního závěsu
levého tlumiče (5) .

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Umístě te a nasaďte hnací hřídel do planetového
kola rozvodovky.
Zasuňte čep hnacího hřídele do náboje těhlice.

Zatlačte hnací hřídel do náboje těhlice.

Namontujte zpě t tři upevňovací šrouby manžety
hnacího hřídele.

Demontujte hnací hřídel na straně kola.

107933

Demontujte:
- tři upevňovací šrouby (6) manžety hnacího hřídele,
- hnací hřídel na straně převodovky.

Poznámka:
Zkontrolujte, zda nelze válečky hnacího hřídele
vyjmout rukou. Pokud lze, zkontrolujte při zpětné
montáži, zda nejsou jehličky spadnuté
v převodovce.

29A-9

HNACÍ HŘÍDELE
Hnací hřídel levého předního kola: Demontáž a zpětná montáž
JH1, a 053 – JH3, a 052 nebo 053 nebo 054 nebo 056 nebo 057
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
Namontujte zpět:
- oba upevňovací šrouby dolního závěsu tlumiče,
- třmen,
- oba upevňovací šrouby držáku třmenu levé brzdy
(viz Držák třmenu přední brzdy: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 31A, Přední nosné díly),
- levý kulový čep řízení,
- matici kulového čepu řízení,
- matici náboje.
Utáhněte na předepsaný moment:
- šrouby dolního závěsu tlumiče (105 Nm) ,
- matici náboje (280 Nm) pomocí přípravku (Rou.
604-01) ,
- matici kulového čepu řízení (37 Nm) ,
- upevňovací šrouby držáku brzdového třmenu
(105 Nm) (viz Držák třmenu přední brzdy:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 31A,
Přední nosné díly),
- tři upevňovací šrouby manžety hnacího hřídele
(25 Nm).
Připojte a připněte snímač rychlosti levého předního
kola (pokud je jím vozidlo vybaveno).
Namontujte zpět:
- ochranný kryt pod motorem,
- levé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky).
Proveďte naplně ní a úpravu hladiny oleje
převodovky (viz 21A, Mechanická převodovka,
Oleje do mechanické převodovky: Vypuštění a
naplnění, strana 21A-3) .

29A-10

29A

HNACÍ HŘÍDELE
Hnací hřídel levého předního kola: Demontáž a zpětná montáž

29A

JH3, a 160 – JR5
Potřebné speciální nářadí
Rou. 604-01

Přípravek
nábojů

pro

znehybnění

Tav. 476

Vytahovák na kulové čepy

Tav. 1744

Páka pro demontáž levého
hnacího hřídele

Utahovací momentym
šrouby dolního závěsu
tlumiče

105 Nm

matici náboje

280 Nm

matici kulového čepu
řízení

37 Nm

upevňov a c í
šrouby
držá k u
b r z d ového
třmenu

105 Nm

24800

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
Demontujte levé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky).
Vypusťte převodovku (viz 2 1 A , Mechanická
převodovka, Oleje do mechanické převodovky:
Vypuštění a naplnění, strana 21A-3) .

24807

Odpojte a odepněte snímač rychlosti (1) levého
předního kola.
Demontujte:
- matici náboje (2) pomocí přípravku (Rou. 604-01) ,
- levý kulový čep řízení (3) pomocí přípravku (Tav.
476) v místě (4) ,
- upevňovací šrouby držáku třmenu levé brzdy (viz
Držák třmenu přední brzdy: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 31A, Přední nosné díly).
Uvažte:
- brzdový třmen na pružinu tlumiče,

29A-11

HNACÍ HŘÍDELE
Hnací hřídel levého předního kola: Demontáž a zpětná montáž

29A

JH3, a 160 – JR5
- upevňovací šrouby (5) dolního závěsu levého
tlumiče.
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Otočte těhlici, abyste vyjmuli hnací hřídel z těhlice.

24719

Systematicky vyměňte pojistný kroužek (7) hnacího
hřídele.
UPOZORNĚNÍ
24684

Nemontujte zpět hnací hř ídel s poškozenou
dosedací plochou těsnění.

Demontujte hnací hřídel z převodovky pomocí
přípravku (Tav. 1744) (6) .

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Nasaďte drážky hnacího hřídele do drážek diferenciálu v co nejpřesněji přímé linii, abyste nepoškodili
těsnění.

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
Zkontrolujte stav dosedací plochy těs ně ní na
hnacím hřídeli.

Nasaďte drážky hnacího hřídele do drážek náboje.
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
Namontujte zpět:
- šrouby dolního závěsu tlumiče,
- matici náboje,
- matici kulového čepu řízení,
- upevňovací šrouby držáku brzdového třmenu (viz
Držák třmenu přední brzdy: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 31A, Přední nosné díly).
Utáhněte na předepsaný moment:
- šrouby dolního závěsu tlumiče (105 Nm) ,
- matici náboje (280 Nm) pomocí přípravku (Rou.
604-01) ,
- matici kulového čepu řízení (37 Nm) ,

29A-12

HNACÍ HŘÍDELE
Hnací hřídel levého předního kola: Demontáž a zpětná montáž
JH3, a 160 – JR5
- upevňovací šrouby držáku brzdového třmenu
(105 Nm) (viz Držák třmenu přední brzdy:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 31A,
Přední nosné díly).
Připojte a připněte snímač rychlosti levého předního
kola.
Namontujte zpět:
- ochranný kryt pod motorem,
- levé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky).
Proveďte naplně ní a úpravu hladiny oleje
převodovky (viz 21A, Mechanická převodovka,
Oleje do mechanické převodovky: Vypuštění a
naplnění, strana 21A-3) .

29A-13

29A

HNACÍ HŘÍDELE
Hnací hřídel pravého předního kola: Demontáž a zpětná montáž

29A

JH1, a 053 – JH3, a 052 nebo 053 nebo 054 nebo 056 nebo 057
Potřebné speciální nářadí
Rou. 604-01

Přípravek
nábojů

pro

znehybnění

Tav. 476

Vytahovák na kulové čepy

Utahovací momentym
šrouby dolního závěsu
tlumiče

105 Nm

matici náboje

280 Nm

matici kulového čepu
řízení

37 Nm

upevňov a c í
šrouby
držáku třmenu brzdy

105 Nm

24801

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

UPOZORNĚNÍ
Je zakázáno povolovat matici hnacího hřídele při
kolech na zemi. Hrozilo by zničení ložiska
těhlice.
Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
Demontujte kryt pod motorem.
Demontujte pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž
a zpě tná montáž) (MR 388, 35A, Kola
a pneumatiky).

24815

Odpojte a odepněte snímač rychlosti (1) pravého
předního kola (pokud je jím vozidlo vybaveno).

29A-14

HNACÍ HŘÍDELE
Hnací hřídel pravého předního kola: Demontáž a zpětná montáž

29A

JH1, a 053 – JH3, a 052 nebo 053 nebo 054 nebo 056 nebo 057
III - KONEČNÁ ETAPA

Demontujte:
- matici náboje (2) pomocí přípravku (Rou. 604-01) ,

Namontujte zpět:

- matici kulového čepu řízení (3) ,

- oba upevňovací šrouby dolního závěsu pravého
tlumiče,

- pravý kulový čep řízení pomocí přípravku (Tav.
476) v místě (4) ,

- třmen,

- oba upevňovací šrouby držáku třmenu pravé brzdy
(viz Držák třmenu přední brzdy: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 31A, Přední nosné díly),

- oba upevňovací šrouby držáku třmenu pravé brzdy
(viz Držák třmenu přední brzdy: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 31A, Přední nosné díly),

- třmen.

- pravý kulový čep řízení,

Uvažte brzdový třmen na pružinu tlumiče, abyste zamezili napnutí hadice.

- matici kulového čepu řízení,

Demontujte oba upevňovací šrouby dolního závěsu
pravého tlumiče (5) .

- matici náboje.
Utáhněte na předepsaný moment:
- šrouby dolního závěsu tlumiče (105 Nm).
- matici náboje (280 Nm) pomocí přípravku (Rou.
604-01) ,

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Zatlačte hnací hřídel do náboje těhlice.

- matici kulového čepu řízení (37 Nm) ,

Demontujte hnací hřídel z převodovky.

- upevňovací šrouby držáku třmenu brzdy (105
Nm) (viz Držák třmenu přední brzdy: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 388, 31A, Přední nosné
díly).

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

Př ipojte apřipněte snímač rychlosti pravého
předního kola.

UPOZORNĚNÍ

Namontujte zpět:

Nepřemísťujte vozidlo, u kterého nejsou tyto
hnací hřídele utaženy na předepsaný moment na
náboji, nedodržení tohoto pravidla by mohlo vést
je zničení ložisek kol a poškození signálního
kotouče ABS.

- ochranný kryt pod motorem,
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky).

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
Umístě te a nasaďte hnací hřídel do planetového
kola rozvodovky.
Zasuňte čep hnacího hřídele do náboje těhlice.
Hnací hřídel se musí volně zasunout tak, aby
dostatečně přečníval pro montáž matice náboje.

29A-15

HNACÍ HŘÍDELE
Hnací hřídel pravého předního kola: Demontáž a zpětná montáž
JH3, a 160 – JR5
Potřebné speciální nářadí
Rou. 604-01

Přípravek
nábojů

pro

znehybnění

Tav. 476

Vytahovák na kulové čepy

Utahovací momentym
upevňov a c í
šrouby
příruby
s p o j o vacího
ložiska

21 Nm

šrouby dolního závěsu
tlumiče

105 Nm

matici náboje

280 Nm

matici kulového čepu
řízení

37 Nm

upevňov a c í
šrouby
držáku třmenu brzdy

105 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
Demontujte kryt pod motorem.
Vypusťte převodovku (viz 2 1 A , Mechanická
převodovka, Oleje do mechanické převodovky:
Vypuštění a naplnění, strana 21A-3) .
Demontujte pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž
a zpě tná montáž) (MR 388, 35A, Kola
a pneumatiky).

29A-16

29A

HNACÍ HŘÍDELE
Hnací hřídel pravého předního kola: Demontáž a zpětná montáž

29A

JH3, a 160 – JR5
vého tlumiče (5) .
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Otočte těhlici, abyste vyjmuli hnací hřídel z těhlice.

24801

24802

Demontujte upevňovací šroub (6 ) příruby spojovacího ložiska hnacího hřídele.
Povolte šroub (7) .
Otočte přírubu (8) spojovacího ložiska hnacího
hřídele.
Demontujte hnací hřídel z převodovky.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
Zkontrolujte stav dosedací plochy těsně ní na
hnacím hřídeli.
24815

Odpojte a odepněte snímač rychlosti (1) pravého
předního kola.
Demontujte:
- matici náboje (2) pomocí přípravku (Rou. 604-01).
- pravý kulový čep řízení (3) pomocí přípravku (Tav.
476) (4) .
- upevňovací šrouby držáku třmenu pravé brzdy (viz
Držák třmenu přední brzdy: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 31A, Přední nosné díly),
Uvažte brzdový třmen na pružinu tlumiče.
Demontujte upevňovací šrouby dolního závěsu pra-

29A-17

UPOZORNĚNÍ
Nemontujte zpět hnací hř ídel s poškozenou
dosedací plochou těsnění.
Vyměňte těsnění výstupu diferenciálu (viz 21A, Mechanická převodovka, Těsnění výstupu diferenciálu: Demontáž a zpětná montáž, strana 21A-5) .

HNACÍ HŘÍDELE
Hnací hřídel pravého předního kola: Demontáž a zpětná montáž
JH3, a 160 – JR5
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
Nasaďte drážky hnacího hřídele do drážek diferenciálu v co nejpřesněji přímé linii, abyste nepoškodili
těsnění.
Nasaďte drážky hnacího hřídele do drážek náboje.
Namontujte zpět upevňovací šrouby příruby spojovacího ložiska hnacího hřídele.
III - KONEČNÁ ETAPA
Utáhněte na pře d e p s a ný moment upevňovací
šrouby příruby spojovacího ložiska (21 Nm).
Namontujte zpět:
- šrouby dolního závěsu tlumiče,
- matici náboje,
- matici kulového čepu řízení,
- upevňovací šrouby držáku brzdového třmene.
Utáhněte na předepsaný moment:
- šrouby dolního závěsu tlumiče (105 Nm).
- matici náboje (280 Nm) pomocí přípravku (Rou.
604-01) ,
- matici kulového čepu řízení (37 Nm) ,
- upevňovací šrouby držáku třmenu brzdy (105
Nm) (viz Držák třmenu přední brzdy: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 388, 31A, Přední nosné
díly).
Připojte apřipněte snímač rychlosti pravého
předního kola.
Namontujte zpět:
- ochranný kryt pod motorem,
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky).
Naplňte př evodovku (viz 21A, Mechanická
převodovka, Oleje do mechanické převodovky:
Vypuštění a naplnění, strana 21A-3) .

29A-18

29A

HNACÍ HŘÍDELE
Ložisko spojovacího hřídele: Demontáž a zpětná montáž

29A

JH3, a 160 – JR5

DEMONTÁŽ

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
Nasaďte nové ložisko na spojovací hřídel.

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

Proveďte nasunutí ložiska až na doraz pomocí trubky, kterou opřete o vnitřní kroužek ložiska.
III - KONEČNÁ ETAPA

Demontujte kryt pod motorem.

Nasaďte nový deflektor na spojovací hřídel.

Vypusťte převodovku (viz 2 1 A , Mechanická
převodovka, Oleje do mechanické převodovky:
Vypuštění a naplnění, strana 21A-3) .

Proveďte nasunutí deflektoru až na doraz pomocí
trubky, kterou opřete o čelní stranu deflektoru.

Demontujte pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž
a zpě tná montáž) (MR 388, 35A, Kola
a pneumatiky).
Demontujte pravý přední hnací hřídel (viz 29A,
Hnací hřídele, Hnací hřídel pravého předního kola: Demontáž a zpětná montáž, strana 29A-14) .
Vyjměte deflektor pomocí lisu a vytahováku.

Vyčistěte a namažte vrtání pouzdra pro uložení
ložiska.
Namontujte zpět pravý přední hnací hřídel (viz 29A,
Hnací hřídele, Hnací hřídel pravého předního kola: Demontáž a zpětná montáž, strana 29A-14) .
Naplňte př evodovku (viz 21A, Mechanická
převodovka, Oleje do mechanické převodovky:
Vypuštění a naplnění, strana 21A-3) .
Namontujte ochranný kryt zpět pod motor.
Namontujte zpě t pravé přední kolo (viz K o l o :
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 35A, Kola
a pneumatiky).

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

100642

Vyjměte ložisko (1) pomocí lisu a vytahováku.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

UPOZORNĚNÍ
Dejte pozor, abyste nepoškrábali dosedací plochu těsnění na spojovacím hřídeli.
Potřete plochu hřídele, na kterou dosedá deflektor
a ložisko.

29A-19

HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta předního hnacího hřídele na straně kola: Demontáž a zpětná montáž

29A

JH1 nebo JH3 nebo JR5
Potřebné speciální nářadí
Tav. 1796

Stahováky na misku čepu
hnacího hřídele

Emb. 880

Vytahovák na kolíky

Tav. 1168

Kleště na objímky typu "Clic"
pro hnací hřídel s termoplastovou manžetou.

Tav. 1256

Kleště na objímky pro montáž
manžet hnacích hřídelů. Na
objímky OETIKER.

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Demontujte hnací hřídele na dotčené straně (viz
2 9 A , Hnací hříd e l e , Hnací hř ídel pravého
předního kola: Demontáž a zpětná montáž, strana 29A-14) nebo (viz 29A, Hnací hřídele, Hnací
hřídel levého předního kola: Demontáž a zpětná
montáž, strana 29A-8) .

24773

Vyjměte tlumič vibrací (A) pomocí lisu, který opřete
o vytahovák.

JH1, a 053 – JH3, a 052 nebo 054 nebo 056
Demontujte manžety hnacích hřídelí na straně
převodovky (viz 29A, Hnací hřídele, Manžeta pravého předního hnacího hř ídele na straně
převodovky: Demontáž a zpětná montáž, strana
29A-24) nebo (viz 29A, Hnací hřídele, Manžeta levého předního hnacího hř ídele na straně
převodovky: Demontáž a zpětná montáž, strana
29A-29) .

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

93034

Odřežte malou a velkou objímku, přičemž dejte pozor, abyste nepoškodili drážku misky čepu kola
a drážku hnacího hřídele.

29A-20

HNACÍ HŘÍDELE

29A

Manžeta předního hnacího hřídele na straně kola: Demontáž a zpětná montáž
JH1 nebo JH3 nebo JR5

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

UPOZORNĚNÍ
K čiště ní součástí
rozpouštědlo.

nikdy

nepouž ívejte

Poznámka:
Bezpodmínečně dodržte předepsaný objem tuku
(viz 29A, Hnací hřídele, Rozvodná ústrojí: Díly
a přípravky pro opravu, strana 29A-7) .

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
93036

JH1, a 053 – JH3, a 052 nebo 054 nebo 056

Odřízněte manžetu na celé její délce.

Umístěte malou objímku na manžetu.

Odstraňte maximální množství tuku.

Nasuň te manžetu na hnací hřídel ze strany
převodovky.
JH3, a 053 nebo 055 nebo 057 nebo 058 nebo 060
nebo 062 nebo 160 – JR5

Lehce naneste mazivo T857740131 na vrtání
tlumiče vibrací.

115192

Vytáhněte svorník čepu pomocí přípravku (Tav.
1796) (1) a vytahováku (Emb. 880) (2) .
Demontujte:
24772

- pojistný kroužek,

Pomocí lisu umístěte tlumič vibrací na hnací hřídel,
abyste dodrželi rozměr (L1) = 221 mm + 3.

- manžetu.

29A-21

HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta předního hnacího hřídele na straně kola: Demontáž a zpětná montáž

29A

JH1 nebo JH3 nebo JR5
III - OSAZENÍ OBJÍMEK
JH3, a 053 nebo 055 nebo 057 nebo 058 nebo 060
nebo 160 – JR5

Hadicové spony « zacvakávací » CAILLEAU

2910
109768

Utáhněte na manžetě malou (5) a velkou objímku
(6) až do připnutí pomocí přípravku (Tav. 1168).

Mírně namažte hnací hřídel, abyste usnadnili nasazení manžety (3) .

Objímky OETIKER

Nasaďte na hnací hřídel:
- malou objímku,
- manžetu,
- nový pojistný kroužek. (4)
Poklepáváním nasaďte těsnění na misku čepu kola
pomocí mosazného trnu, dokud nebude pojistný
kroužek připnut za náboj kuliček.
UPOZORNĚNÍ
Po každé demontáži misky čepu kola vyměňte
pojistný kroužek .

Naneste dávku tuku do manžety a misky čepu.
Umístěte lemy manžety do drážek misky náboje
a hnacího hřídele.
96048

Rukou otáčejte kloubem, abyste zkontrolovali osazení patek.
Mezi manžetu a misku čepu kola zaveďte tyčku bez
ostrých hran a se zaobleným okrajem, abyste oddávkovali množství vzduchu obsažené uvnitř
kloubu.
Umístěte velkou objímku.

29A-22

Utáhněte na manžetě malou (7) velkou objímku (8)
pomocí přípravku (Tav. 1256).

HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta předního hnacího hřídele na straně kola: Demontáž a zpětná montáž

29A

JH1 nebo JH3 nebo JR5
vého předního hnacího hř ídele na straně
převodovky: Demontáž a zpětná montáž, strana
29A-29) .

1 - Poloha 1 - Předběžné osazení a umístění
kroužku

Namontujte hnací hřídel na příslušné straně (viz
29A, Hnací hřídele, Hnací hř ídel pravého
předního kola: Demontáž a zpětná montáž, strana 29A-14) nebo (viz 29A, Hnací hřídele, Hnací
hřídel levého předního kola: Demontáž a zpětná
montáž, strana 29A-8) .

2911

Nasaďte táhlo (A) do dolních a horních drážek
a zavřete kleště na doraz. Předběžně osazená objímka se nasune na manžetu a může být umístěna.

2 - Poloha 2 - Osazení

2912

Umístěte táhlo (A) do horní drážky a zavřete kleště
na doraz.

IV - KONEČNÁ ETAPA

JH1, a 053 – JH3, a 052 nebo 054 nebo 056
Nasaďte manžety hnacích hřídelí na straně
převodovky (viz 29A, Hnací hřídele, Manžeta pravého předního hnacího hř ídele na straně
převodovky: Demontáž a zpětná montáž, strana
29A-24) nebo (viz 29A, Hnací hřídele, Manžeta le-

29A-23

HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta pravého předního hnacího hřídele na straně p řevodovky: Demontáž a zpětná montáž

29A

JH1, a 053 – JH3, a 052 nebo 053 nebo 054 nebo 056 nebo 057 nebo 058 nebo 060
Potřebné speciální nářadí
Tav. 1168

Kleště na objímky typu "Clic"
pro hnací hřídel s termoplastovou manžetou.

Tav. 1256

Kleště na objímky pro montáž
manžet hnacích hřídelů. Na
objímky OETIKER.

Kloub RC 462

108557

2943

(1) Upevňovací objímka
(2) Pouzdro kloubu
(3) Termoplastová manžeta
(4) Upevňovací pojistný kroužek
(5) Pružina
(6) Trojramenný kloub
(7) Drážka

29A-24

HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta pravého předního hnacího hřídele na straně p řevodovky: Demontáž a zpětná montáž

29A

JH1, a 053 – JH3, a 052 nebo 053 nebo 054 nebo 056 nebo 057 nebo 058 nebo 060

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Demontujte pravý přední hnací hřídel (viz 29A,
Hnací hřídele, Hnací hřídel pravého předního kola: Demontáž a zpětná montáž, strana 29A-14) .
UPOZORNĚNÍ
K čištěn í
s o učástí
rozpouštědlo.

nikdy

nepouž ívejte

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Odřízněte obě hadicové svorky (1) , přičemž dejte
pozor, abyste nepoškodili drážku pouzdra kloubu.

89145

Demontujte trojramenný kloub (2) .
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.

93036

Odřízněte manžetu.
Odstraňte maximální množství tuku.

90387

Demontujte pojistné kroužky (4) .

29A-25

HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta pravého předního hnacího hřídele na straně p řevodovky: Demontáž a zpětná montáž

29A

JH1, a 053 – JH3, a 052 nebo 053 nebo 054 nebo 056 nebo 057 nebo 058 nebo 060

90388

90389

Pomocí lisu, který opřete o vytahovák, vyjměte
trojramenný kloub (6) .

Umístěte malý průměr manžety na drážku (7)
hnacího hřídele.
Zasuňte trojramenný kloub (6) do polohy označené
při demontáži.

Poznámka:

Instalujte zpět upevňovací pojistné kroužky (4) .

Před vytažením označte polohu trojramenného
kloubu.

Nasaďte pouzdro kloubu na trojramenný kloub.
Naneste dávku tuku do manžety a pouzdra kloubu.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Manžetu správně umístěte do drážek.

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
Mírně namažte hnací hřídel, abyste usnadnili nasazení manžety (3) .
Namažte pouzdro kloubu.
Poznámka:
Bezpodmínečně dodržte předepsaný objem tuku
(viz 29A, Hnací hřídele, Rozvodná ústrojí: Díly
a přípravky pro opravu, strana 29A-7) .
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

90392

Zaveďte tyčku bez ostrých hran a se zaobleným
okrajem mezi manžetu a pouzdro kloubu, abyste oddávkovali množství vzduchu obsaženého uvnitř
kloubu.

Nasaďte manžetu na hnací hřídel.

29A-26

HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta pravého předního hnacího hřídele na straně p řevodovky: Demontáž a zpětná montáž

29A

JH1, a 053 – JH3, a 052 nebo 053 nebo 054 nebo 056 nebo 057 nebo 058 nebo 060
Objímky OETIKER
JH1, a 053 – JH3, a 052 nebo 054 nebo 056
Prodlužte nebo zkraťte kloub na rozměr (A) = 190
mm ( r o z mě r měřený mezi koncem manžety
a plochou menšího průměru pouzdra kloubu).
Vyjměte tyčku, přičemž zachovejte polohu.

III - OSAZENÍ OBJÍMEK
Hadicové spony « zacvakávací » CAILLEAU

96048

Utáhněte na manžetě malou (1 0) velkou objímku
(11) pomocí přípravku (Tav. 1256).
1 - Poloha 1 - Předběžné osazení a umístění
kroužku

2910

Utáhněte na manžetě malou (8 ) a velkou objímku
(9) až do připnutí pomocí přípravku (Tav. 1168).

2911

Umístěte táhlo (A) do dolních a horních drážek
a zavřete kleště na doraz. Předběžně osazená objímka se nasune na manžetu a může být umístěna.

29A-27

HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta pravého předního hnacího hřídele na straně p řevodovky: Demontáž a zpětná montáž

JH1, a 053 – JH3, a 052 nebo 053 nebo 054 nebo 056 nebo 057 nebo 058 nebo 060
2 - Poloha 2 - Osazení

2912

Umístěte táhlo (A) do horní drážky a zavřete kleště
na doraz.
IV - KONEČNÁ ETAPA
Namontujte hnací hřídel zpě t (viz 2 9 A , Hnací
hřídele, Hnací hřídel pravého předního kola:
Demontáž a zpětná montáž, strana 29A-14) .

29A-28

29A

HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta levého předního hnacího hřídele na straně převodovky: Demontáž a zpětná montáž

29A

JH3, a 160 – JR5
Potřebné speciální nářadí
Tav. 1168

Kleště na objímky typu "Clic"
pro hnací hřídel s termoplastovou manžetou.

Tav. 1256

Kleště na objímky pro montáž
manžet hnacích hřídelů. Na
objímky OETIKER.

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Demontujte levý přední hnací hřídel (viz 29A, Hnací
hřídele, Hnací hřídel levého předního kola:
Demontáž a zpětná montáž, strana 29A-8) .
UPOZORNĚNÍ
K čištěn í
s o učástí
rozpouštědlo.

nikdy

109408

nepouž ívejte
Demontujte pouzdro kloubu (1) .
Odstraňte maximální množství tuku.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Odřízněte kroužek a stahovací objímku pomocí
řezacích kleští nebo pily na kov, přičemž dejte pozor, abyste nepoškodili drážku pouzdra kloubu.
Zatlačte manžetu, abyste uvolnili pouzdro kloubu.

Poznámka:
- Protože pouzdro kloubu 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.

29A-29

HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta levého předního hnacího hřídele na straně převodovky: Demontáž a zpětná montáž

29A

JH3, a 160 – JR5

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
Mírně namažte hnací hřídel, abyste usnadnili nasazení manžety.
Poznámka:
Bezpodmínečně dodržte předepsaný objem tuku
(viz 29A, Hnací hřídele, Rozvodná ústrojí: Díly
a přípravky pro opravu, strana 29A-7) .
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
Nasaďte manžetu a malou objímku na hnací hřídel.

109409

Demontujte pojistný kroužek (2) .

109410

Zasuňte trojramenný kloub (3) do polohy označené
při demontáži.
Umístěte zpět upevňovací pojistný kroužek (2) .
90388

Pomocí lisu, který opřete o oddělovací vytahovák,
vyjměte trojramenný kloub (3) .

Namažte pouzdro kloubu.
Nasaďte pouzdro kloubu na trojramenný kloub.
Naneste dávku tuku do manžety a pouzdra kloubu.
Umístěte lemy manžety kloubu do drážek pouzdra
kloubu a hnacího hřídele.

Poznámka:
Před vytažením označte polohu trojramenného
kloubu.
Vyjměte manžetu hnacího hřídele.

29A-30

HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta levého předního hnacího hřídele na straně převodovky: Demontáž a zpětná montáž

29A

JH3, a 160 – JR5
2 - Objímky OETIKER

90392

Zaveďte tyčku bez ostrých hran a se zaobleným
okrajem mezi manžetu a hnací hřídel, abyste oddávkovali množství vzduchu obsaženého uvnitř
kloubu.
III - OSAZENÍ OBJÍMEK

96048

Utáhněte na manžetě malou (6) a velkou sponu (7)
pomocí přípravku (Tav. 1256).

1 - Připínací objímky CAILLAU

IV - POLOHA 1
Předběžné osazení a umístění objímky

2911
2910

Utáhněte na manžetě malou (4) a velkou sponu (5)
až do připnutí pomocí přípravku (Tav. 1168).

29A-31

Umístě te táhlo (8) do dolního a horního zubu
a zavřete kleště nadoraz. Předběžně osazená objímka se nasune na manžetu a může být umístěna.

HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta levého předního hnacího hřídele na straně převodovky: Demontáž a zpětná montáž

JH3, a 160 – JR5
V - POLOHA 2
Osazení

2912

Umístěte táhlo (8) do horní drážky a zavřete kleště
na doraz.
VI - KONEČNÁ ETAPA
Namontujte hnací hřídel zpě t (viz 2 9 A , Hnací
hřídele, Hnací hřídel levého předního kola:
Demontáž a zpětná montáž, strana 29A-8) .

29A-32

29A

HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta levého předního hnacího hřídele na straně převodovky: Demontáž a zpětná montáž

29A

JH1, a 053 – JH3, a 052 nebo 053 nebo 054 nebo 055 nebo 056 nebo 057 nebo 058 nebo 060 nebo 062
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Potřebné speciální nářadí
Tav. 1331

Nástroj pro montáž těsnění
ložiska levého převodového
ústrojí.

Kloub GI 69

90387

Demontujte pojistné kroužky (1) .

108558

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Vypusťte převodovku (viz 2 1 A , Mechanická
převodovka, Oleje do mechanické převodovky:
Vypuštění a naplnění, strana 21A-3) .
Demontujte levý přední hnací hřídel (viz 29A, Hnací
hřídele, Hnací hřídel levého předního kola:
Demontáž a zpětná montáž, strana 29A-8) .

90388

Poznámka:
Před vytažením označte polohu trojramenného
kloubu.
Pomocí lisu, který opřete o vytahovák, vyjměte
trojramenný kloub (2) .

29A-33

HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta levého předního hnacího hřídele na straně převodovky: Demontáž a zpětná montáž

29A

JH1, a 053 – JH3, a 052 nebo 053 nebo 054 nebo 055 nebo 056 nebo 057 nebo 058 nebo 060 nebo 062
II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
JH1, a 053 – JH3, a 052 nebo 054 nebo 056

85933

Vyjměte sestavu ložiska a manžety hnacího hřídele
stejným způsobem jako u trojramenného kloubu.
85884

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Namontujte zpět sestavu ložiska a manžety pomocí
přípravku (Tav. 1331).

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

Umístě te sestavu ložiska a manžety, abyste
dodrželi rozměr (L1) = 118±0,2 mm mezi vodítkem
ložiska a koncem hřídele.

UPOZORNĚNÍ
K čištěn í
s o učástí
rozpouštědlo.

nikdy

nepouž ívejte

29A-34

HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta levého předního hnacího hřídele na straně převodovky: Demontáž a zpětná montáž

29A

JH1, a 053 – JH3, a 052 nebo 053 nebo 054 nebo 055 nebo 056 nebo 057 nebo 058 nebo 060 nebo 062

JH3, a 053 nebo 055 nebo 057 nebo 058

24746

Umístě te sestavu ložiska a manžety, abyste
±0,2 mm mezi vodítkem
dodrželi rozměr (L1) = 115,4±
ložiska a koncem hřídele.
Za tímto účelem použijte přípravek místní výroby
(viz nákres).

JH3, a 060 nebo 062

24746

Umístě te sestavu ložiska a manžety, abyste
±0,2 mm mezi vodítkem
dodrželi rozměr (L1) = 101,3±
ložiska a koncem hřídele.
Za tímto účelem použijte přípravek místní výroby
(viz nákres).

29A-35

86197

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

HNACÍ HŘÍDELE
Manžeta levého předního hnacího hřídele na straně převodovky: Demontáž a zpětná montáž

29A

JH1, a 053 – JH3, a 052 nebo 053 nebo 054 nebo 055 nebo 056 nebo 057 nebo 058 nebo 060 nebo 062

86198

Upevnění hnacího hřídele na lisu je zajištěno
prostřednictvím drážky (3) s oddělovacím vytahovákem, abyste předešli poškození těsnění na straně
kola.
Vraťte trojramenný kloub na drážkový hřídel.
Instalujte zpět upevňovací pojistné kroužky.
III - KONEČNÁ ETAPA
Namontujte zpět hnací hřídel (viz 2 9 A , Hnací
hřídele, Hnací hřídel levého předního kola:
Demontáž a zpětná montáž, strana 29A-8) .
Doplňte hladinu oleje v převodovce (viz 21A, Mechanická převodovka, Oleje do mechanické
převodovky: Vypuštění a naplnění, strana 21A-3)
.

29A-36

