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Övervöxeln lir av planelvAxeltyp och f851sall på växel
lådans bakre gavel. Överväxelns koosU'uktion medger att 
ett minskat UlväxlingsförhåUande. ca 0,8:1, kan erhAllas. 
DeU8 ger en sänkning 8\1 motorl'lS varvtal med ca 20 %. 
med min~ benSInåtgång och lägre ljudnivå som följd. 

In- och urkoppling illI övervbel görs med ell reglage på 

vällelspak$knoppen. 
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Elsystem 
Inkoppling av Overvlb:eI sker på elektro-hydraulisk väg. 
På växellådan finns en strömställare som är tillslagen då 
ljarcle växeln är inlagd. Överväxeln kan alltså kopplas 10 
endast då denna yäxel är inkopplad. Vid inkoppling av 
överväxeln slår man tHI en strömställare I 111 växelkf)Oppen. 
Ström passerar då via denna och strömstiillaren på väx
ellådan liIl en sokInoid på överväxeln. Solenoidens ankare 
förskJuts därvld och för manöyerventilen till läge för över

vbel 

2. Ström$,älliWe för OverYhel 

3. Koolrol!ampa fOr Over vi~&I 

4. Str6msliil!are på växel1Ada 

5. SoIenoid på öyerväxoI 

Hydraulsystem 
Pumpen (21 suger 011'1 från oljesumpen {1l pumpar den 
genom filtret 131 till utrymmet vid kolvama {41 för man
OVrering av kopplingen. Oljan går sedan till manöverven
t~en 161 med soienoiden (51 och till reducervooUIen m och 

tillbaka lill sump8r1. 
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• L """ 9. , Cylindm 1~ 

3. Hållare 11. 
4. F_ lO. 
5. Ovef1rvcksventil fOr " sm6rJOlje1r;ek 14. 
6 Kanal frAn oljepump 15. 
7. ~I Iii huvuclaKtll 16. 
8. """",,, 
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1. """ 7. 
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C_ 
8. 

3. Fjäder 9. 
4 . ÖvertrvcksVDfltil fOr 10. -- 11 . 
5 K8naI 'rbo oIiePuf'r4) 

" 6. K8naI til huvudlI~eI 

*,. 

"'" F_ 
Hå"",e 
F",~ 

St.A1'lQ 
Suypmunstvcke 
Kal>ill från fT"IIIl'IÖ'Il'efVenl~ 

~""" 

Åndswc:ke 

"'" FjJder 

Strvpmunstyc:ke 
Kanal fr&n I1\IInövervent~ 

~""" 

Reducerventil 

Reducerv9ntilen har tfe olika funktionef. Den skall halla 
ett lågt tryck j systemet VId direklvältel, ett högt tryck 
vid överväxel samt ge en mjuk övergång VId växling. 

TIO. UTFÖRANDE 

Den mindre kolven (9) är den egentlig!! reducet'kolveo. 

Den större kolven (,) har till uppgift all förändra fjäder 
kraften på den mindre kolven. 

Fjädern (10) är den klenaste och bestämmer trycket vid 
direktviiKel. 

Fjädern (12) bestämmer trycket vid överväxel. 

Fjädern (4) är lin för att utjämna tryckvenationema på 
grund av pump$legen VId in- och urkoppling ev överväx
eln. 

SEN. UTFÖRANDE 
Den mindre kolven 181 är den egentliga reducerv1!f1tilen. 
Den SIOfe kolven påverkas av oljetrycket och verkar i SIn 
lur via fjädrarna på den mindre kolven. De två fj.iklrarna 
ger en gradvis tryckö\(njng. och därigenom en mjukare 
Inkoppling ev överväxeln. Den yttre fjädern bestämmer 
även trycket vid direktväxel. 
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1. Huvudaxel 8. 
2. ellC8l'ller 9. 
3. VevS!8ke 10, 

" K""""" 11. 
5, """ 12 
6. e,._ 13. 
7. Wo 

, 

w'" 

O·,,", 
Venttlsåt& 
F",~ 

'"'opp 
O~". 

FÖfflter 

Oljepump 
Pumpen har en kolv (5) som driVS av en 8KceI'Iter (2) på 
Ingående axeln t l ~ Pumpen suger olja från sumpen och 
pumpar d8fl vidare genom ett filter. Pumpen är försedd 
mad en backventil (7). 

Smörjsystem 

0lj8n, som passerar reducerventilens mindre kolv, leds 
genom kanalen lill huvudaxeln. Via ,n urborrnlng I hu
vudaxeln leds oI,an till !rilJulet och axel bussningen. 

Ollan fångas däreh er upp aven plå t, och går 11\3 pla
netväxeln tillbaka till växellådshuset. 

För att erhålla ett Jämnt smÖfjolJ(ltryCk finns on särslcild 
övertrycksvenli l vid kanalen från oljepumpen. 
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• =' Icke rot_iIOde delar 

Funktion 

Ej inkopplad överväxel 
Vid körning framåt överförs kraften från vå)(e!lådans hu
vudaxel genom frihjulet t~1 overväxelns utgående IIxel. 
Samtidigt pl'essas kopplingslameMen av fyra fjädrar mot 
utgående axelns koniska del. Härigenom kan lII'idmomen
tet överföras g&OOffi kopplingslameHen vid motorbroms
ning och backning . 

D '" RotlW .. nde med ingAerde &JIeIns varvtal 

Oljan sugs genom förfilIret av oItePumpen och pressas 
genom finfiltrat. Dätdrtm strömmar def1 vidare genom 
hyclraulcyhndrama till redllCef- och manövervenl ilema . 

1. Slrypmunstydle 9. hcenler - "" Tryck c:a 1.5 kg / cm2 
2. ~ manöv8l'V&n!~ - 10. Karl3l .!ldUcervef1b! _ 

redllC8l"Wl1t~ """""". D - TrycklOOl 
3. Reducerveotil 11 . """ •• FOr1i1ter 12. Kanal oIj&pump _ hy_ 

s. "",""" d'iluk:v~ndr.tr - man6-
6. """"",, 1/81"- och feducerveoti!e< 
7. Finlill8f 13. Manöververnil och saIe-
8. VheUådans huvuda~el ood 
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rlll. utl6<ande 

• •• '. ' . • •• •• •• •• 
• • .' .' 

Sen. utförande 

--

Manöverventilen är stängd 

Reducerventilens större kolv 
är i sitt nedre läge. Den inre fjädern är ospänd. varför 

endast ell 'ågt tryck erfordras för all pressa ned redu
cerventilens mindre kolv. Olian SlrÖ01mar därvid förbi den
ni:! och ut i kanalen till huvudaxeln. 

_ Tryck c:a 1.5 kg/cm2 

D Trycklösl 
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Icke rOterande delar 

ROTer&nde med högr, v8MaI an ongående exel 

Roterande med JOgAende iUeIns valVIIII 

Inkopplad överväxel 
Vid OverWxellJge pressas kopplingslamellen mot broms
trumman, med hjälp av kolvarna j hydraulcylindrarna. 
Härigenom kommer även solhjulet att Milas sIrila. Och 
eftersom planethjulshJllaren är förbundeo med huvudax· 
eln genom splinesförband tvingas planethjulen at! rotera 
kring solhjulet. varigenom utgående axeln kommet att nr 
lefa Sflabbare iin huvudaxeln. 

_,o 

_ '" Tryet 61181" 25 kg / cm2 

'"' Tryck C:II 1.5 kg / cm1 
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A B 

rid. ullOrande 

Sen. utförande 

8 

--

Vid mkoppling av överväxeln förskjuts mallÖverventilens 
läge. A till B. 

Oljan strömmar därvid till reducervermlens nedre del, och 
verksr mol underSIdan ev elen större kolven. När deone 
pressas uppat paverkas den lilla kolven via fjädrarna. Ol
Jetrycket till hydraulcylindrarna öksr, hydreulkolvarna för
skjuts och bringar kopplingslameHen I kOO1Skt med broms
trumman. Övervb.e1n är llagd. 

_ Tryck ÖY1lf 25 kg /cm2 

Tryck ClI 1.5 kg / c;m2 

D Trycklösl 
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Urkoppling av överväxel 
Vid ål9fgAng till direlItväxel slängef manöverventilen för 
bindelsen mellan kanalerna 1 och 2. I stället öppnas för 
btndelsen mellan kanalen 2 och sumpen. Hängenom lcan 
oljan under reducerventilensnedre kolv strömma Ull sum
pen, trv<:ket I systemet Slunker och direkwälleln kopplas 

in. 
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L Tryckplatta ". 
F_ 

> KoN ... "'" J. O, .. ... MUI!llf 

•• F.emre hus 50. ~""" 
5. 
,_ 

51. O .... ing 

6. Kullogcr " PK~ • 7. TryeklagemAlllre 53. ~""" •• Try{:kplal1l1 ". FOrlilter 

9. "'" 55. PacklW1g 

'0. O, .. 56. -.., 
". Sprint 57. Magnet • 12. Sid se. P.cl" .... 

'" ~o"" 59. BrOrrlSlfummll 

" 
,_ 

50. Paellnong 
15. "" 61. I".opplngslamell 

'6. O-ring 6> HAltare 

17. P ...... " Til~ • l ... Solo""'" ... ,,-
19. Fll'lfilter 65. O, .. 
20. P.d" ... 66. Mirldre NI!ttghelsm8tar -
21. ~""" "" 22. -, ... 57. ... 
23. O-ring sa. -", 
". Pumpcylinder 69. .,,,,,," 
25. Vantilsäte 70. -... 26. '''''' 71. "'~"" 27. Fiider 72. .-
28. P,opo 7J. OIjefAngare 
29. O, .. "- OIjeIedolAt 

JO. Strvpmunstycke 75. Fnhtulsh3ll.8re 

J1. O,.., 76. RuIe för frqul 

n VentilsIte 77. "' .. « 
JJ. O,.., 78. StO .. a hastlghatsmitar-

". C,._ 
"" 35. O ..... 79. DistllllShylsa • 36. KoN 80. Bal<re hus 

J7. " ... 81 . SoIhjO ,.. ,- " Planetfiubh6ll3fe 
JO. HAltare eJ. 

F_ 
'0. M''''''''''' ... Frl1fulsnav 
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