Tillägg till instruktionsbok
VOLVO 144

ÖVERVÄXEL

Växel låda M 41 består aven 4-vli xlad växellåda, på va rs bakre gavel
har monterats en tillsatsväxel som möjliggör ytterligare ett växlingssteg över ordinarie direktväxeln.
averväxeln gör det möjligt att vid körning på direktväxel kunna redu-

cera motorns varvtal med bibehållen vagnhastighet. Ge nom att på så
sätt sänka molorvarvet skonas motorn samtidigt som bensinförbrukningen minskas.

Inkoppling av överväxel
Inkoppling av övervä xeln sker genom att föra spa ken t ill höger om
r al te n nedåt , varvid även kontrollampan på instrumentbrädan tänds.
Nä r växe ln åter skall kopplas ur föres spaken tillbaka till utgångsläget.
Några extra manövre r med ga5- och ko ppling spedal behöver norma lt
ej föreko mma vi d in- och urkopp ling. Vä xlingen un derlä tt as dock v id
bibehå llet gaspådrag. V id växling från överväxel t ill or dinarie 4:an ger
en lätt tryckn ing på kopplingen en mjuk are övergång. Re kommen dera d
hastighet på 4:e växe ln med öve rväxe ln inkopp lad : 70 km/tim. och
uppåt.

Kontroll av oljenivå, oljebyte
Ko ntroll av ol jenlvAn och oljebyte i växellådan skall ske enligt de
anvisningar som angivits i instr uktionsboken.
Overvä xeln har gemensam oljen ivå med växellådan och oljep åfyllningen sker således genom växe llådans oljepAfyl lningshål. V id påfyllningen skall noga tillses att oljan hinner r inna över til l överväxeln.
V id avtappn ing av oljan, observera den fö r överväxeln separata avtappningspluggen (märkt "Dr ain").

Rengö ring av oljesil
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 to rr, helst med
tryc kluft. Kon trollera att pac kningen är hel och placera den på sin
plats med den stAIklä dda sidan inåt. l ägg sedan samman de tre
magnetbr ic korn a så att de hålles ihop av magnetkraften, och montera
sil och lock.

Data
Bakaxelutv äxling fö r vagn med övervä xel
Vä xell åda, typ . . . . .. .... . . .. .
Utväxling
1:an
2:an
3: an
4:an
4:an med övervä xel
Back
Oljerymd
Smörj medel (året om)
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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 ltigr adeolja
SAE 20W-40

