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Kontroll och påfyllning av o lja i automatväxe lI åda 

BW 55 

Intervall 

Oljan behöver normalt inte bytas, men oljenivån bör 

kontroll e ras m inst var 10 000 km e li er två gånger per 

år. För vagnar med hård kö rning, t ex bergskörning, 

taxi och I iknande är det lämpl igt att var 40 000 km 

byta olja. 

Till växellådan skall användas en spec ialolja för auto

matväxe llådor, ATF - olja typ F. Detta inne bär a tt ol

jan ska" uppfylla fordringarna enligt spec ifikation 

Ford M2 C 33-F. 

Mätsti c ka 

Påfyllningsrör med mätsti c ka finn s under motorhuve n 

vid motorns bakkant . Mätsti c kan har 01 ika gradering 

ar för varm oc h kall växellåda. Det övre området, 

varmområdet markerat med A på b i Id, används då väx

ellådan har normal arbetstemperatur . Det nedre områ

det, kallområdet B, används vid rumstemperatur på lå 

dan. Oljenivån sjun ker snabbt med sjunkande olje

temperatur. Bilden vi sar korre kt oljenivå vid några 

temperaturer. Vid oljetemperaturer lägre än ca 50 C 

kan nivån ha sjunkit så djupt att den inte når mät

stickans spets. 

1 . Placera bilen på plant underlag med motorn på tomgång och växelväljaren i läge P. 



( 

2. Dra ut mätstickan och torka av den med en ej luddande duk eller papper. Använd inte 

något material som kan kvarlämna några reste r på stickan. _ 

3. Sätt tillbaka stic kan, dra upp den oc h kontrollera oljenivån. Bedöm nivån enl igt anvis
ningar under rubriken l'!v\ähticka". 

4. Fyll vid behov på olja. Mellan max - och minmarkering är ca 0,2 I. 

A. Kontrollera inte oljenivån omedelbart efter påfyllning av olja, då olja som inte hunnit 
I rinna ner från rörets vägg kan strykas av på mätstickan och ge en felaktig a v läsn inge 

B. Vid för låg oljenivå suger oliepumpen luft vilket ger ett karaktäri stiskt "su rrandell ljud 
som oftast är tydligt hörbart. Oljan skummar härvid kraftigt och ger en felaktig o lj enivå. 
Då skumning sker innehåller oljan på mätstickan en mycket stor mängd små luHblåsor. 

Om skumn ing m isstänks ska l! motorn stängas av ca 2 minuter. Därefter gö rs en ny kontroll 
enligt ovan och eventuell påfyllning av olja. 

Typisk t för låg oljenivå är att växellådan kan driva om motorn rusar. Vagnen får ej köras 
på detta sätt, då även en kort körn ing kan ge stora skador på växellådan. 

C. Då växellådan p g a kraftig belastning (t ex högfartskörning, upprepade kraftiga accele
rationer, bogsering etc) fått en onormalt hög temperatur, kan oljenivån ligga över max
markeringen. Var fönliktig och överfyll inte lådan då för mycket olja kan orsaka 01 ika 
prob lem. 
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OBS! Gl öm ei rensköljnin g av o1je kyl vid byte e ll er renovering av förore nad växe llåda. 

l e Föl iande 01 je mängder åtgår: 

2. 

3. 

Ä. Ca 6,5 I när väx eliåda n isärtagi ts full ständigt och en ny 9,5" konver ter monterats. 
Fyl I 6 I innan ~otorn startas. 

B. Ca 5,51 när väx e ll ådan isär ta g its full ständigt och de n gamla konve rte rn används. 
Fyll 5 l innan mol'orn startas. 
OBS! Konv er te rn kan aldrig tömmas full ständigt på olj a. 

C. Ca 4,5 I e fter reparation av kontroll system i vagn. Fyll 4 i innan motorn startt1s. 

D. Ca 3,0 I e fter demontering av oljetråg vid t ex byte av packning. Fyll 2,5 I innan 
motorn startas. 

Starto aldrig moto rn om de t inte fir.ns o lja i lådan. 

Starta mol'o rn och låt den gå på tomgång någon minut. För väx e lvä lja ren till de olika 
lä gena och stanna 4-5 ~eklJ nder i varje läge. 

Ju stera oljenivån ti ll kOI'rekt nivå. 

OBS! Motorn ~ka l l gå på torngångsvarv ti ll s korrekt oljenivå har konstate rats. Varvas 
motorn upp vid fur 16g oljenivå komm er olian att skumma kraftigt och ge e n felaktig olje
nivå. 


