
Tillägg till instruktionsbok 

VOLVO 144 

ÖVERVÄXEL 

Växel låda M 41 består aven 4-vlixlad växellåda, på vars bakre gavel 
har monterats en tillsatsväxel som möjliggör ytterligare ett växlings

steg över ordinarie direktväxeln. 
averväxeln gör det möjligt att vid körning på direktväxel kunna redu
cera motorns varvtal med bibehållen vagnhastighet. Genom att på så 
sätt sänka molorvarvet skonas motorn samtidigt som bensinförbruk
ningen minskas. 
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Inkoppling av överväxel 

Inkoppling av överväxeln sker genom att föra spa ken t ill höger om 
ral ten nedåt , varvid även kontrollampan på instrumentbrädan tänds. 
Nä r växeln åter skall kopplas ur föres spaken tillbaka till utgångsläget. 
Några extra manövre r med ga5- och koppling spedal behöver normalt 
ej förekomma vi d in- och urkopp ling. Växlingen un derlättas dock v id 
bibehå llet gaspådrag. V id växling från överväxel t ill ordinarie 4:an ger 
en lätt tryckning på kopplingen en mjukare övergång. Rekommen derad 
hastighet på 4:e växeln med öve rväxeln inkopplad : 70 km/tim. och 
uppåt. 

Kontroll av oljenivå, oljebyte 

Kontrol l av ol jenlvAn och oljebyte i växellådan skall ske enl igt de 
anvisningar som angivits i instruktionsboken. 
Overväxeln har gemensam oljen ivå med växellådan och oljepåfyll
ningen sker således genom växellådans oljepAfyl lningshål. V id påfyll
ningen skall noga tillses att oljan hinner r inna över til l överväxeln. 
V id avtappn ing av oljan, observera den för överväxeln separata av
tappningspluggen (märkt "Drain"). 

Rengöring av oljesil 

Data 

V id varje oljebyte ska ll överväxelns oljes il rengö ras. Tappa av oljan 
genom att taga bort proppen under silen. 
Rengör silen i bensin eller kristallolja och blås den torr, helst med 

tryckluft. Kontrollera att pac kningen är hel och placera den på sin 
plats med den stAIklädda sidan inåt. l ägg sedan samman de tre 
magnetbr ickorna så att de hålles ihop av magnetkraften, och montera 
sil och lock. 

Bakaxelutväxl ing för vagn med överväxel 
Växellåda, typ . . . . .. .... . . .. . 
Utväxl ing 

Oljerymd 
Smörjmedel (året om) 

1:an 
2:an 
3:an 
4:an 
4:an med överväxel 
Back 

4,56:1 
Volvo M 41 

3, 13: 1 
1,99:1 
1,36:1 
1:1 
0,76:1 
3,25: 1 
1,6 liter 
Motoro lja SAE 30 
alt. Mu ltigradeolja 
SAE 20W-40 
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