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Vöxellödo med övervöxel (tl[ 3l)
Vöxellådo M3l består qv en 3-vöxlod vöxellådq, på vors
bokre govel hqr monterots en tillsotsvöxel, som möiliggör
ytterligore tuå vöxlingssteg. Ett mellon ordinorie 2:onoch 3:qn
somt ett övervöxelsteg utöver ordinorie direktvöxeln.

Övervöxeln gör det möjligr ofi vid körning på direktvöxel
kunno'reducero motorns vorvtol med bibehållen vognhostig'
het. Genom oil på så söft sönko molorvorvet skonos motorn
somtidigt som bensinförbrukningen minskos.

"Vöxlingssteget mellon 2:on och 3:on hor visot sig voro spe-
ciellt öndomålsenligt vid omkörning, bocktogning och körning
i stodstrofik.
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lnkoppling ov tillsotsvöxel
lnkopplingen ov tillsotsvöxeln sker med hiölp ov eit hydroul-
syslem, som i sin lur mqnövreros på elektrisk vög genom olt
en spok till höger under rolten föres nedåt. Nör vöxeln åter
skoll kopplos ur föres spoken tillboko iill sitt ursprungslöge.
Nör spoken ör nedfölld lyser en kontrollompo mellon cigor-
rettöndoren och flöktregloget på instrumentbrödon.

Tillsotsvöxeln kon kopplos in p& ordinorie vöxell&dqns 2:o
och 3:e vöxel. lnkopplingen bör ske vid en hostighet över-
stigonde co 45 km/tim på 2:on och ca 7O km/tim på 3:on.
Undvik dock qtt kopplo in tillsotsvöxeln på 2:on vid fullgos
vid hostigheier under 60 km/tim då onödigt slitoge kon upp-
stå på tillsotsvöxelns kopplingslomeller.

Någro exlro monövror med gos- och kopplingspedolerno be-
höver normolt ei förekommq vid in- och urkoppling ov till-
soisvöxeln. Växlingen underlöltos 'dock vid bibehållet gos-
pådrog. Vid vöxling från övervöxel till ordinorie 33on ger en
lött tryckning på kopplingen en miukore övergång. Vid vöx-
ling från 2:qn till 3:on med övervöxeln inkopplod skoll givet-
vis koppllngen nedtrompos i vonlig ordning.

Tillsatsvdxeln kopplos in på elektrisk
vö.g när spoken till höger under rot'
ten löres nedåt.i
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Skötsel
Kontroll ov olienivå och oliebyle i vöxellådon skoll ske enligt
de onvisningqr som ongivits i instruktionsboken.

Tillsotsvöxeln hor gemensom olienivå med växellådon och
oliepåfyllningen sker således genom vöxellådons oliepåfyll-
ningshå1. Vid påfyllningen bör tillses qtt olion hinner rinno
över till tillsotsväxeln.

Vid ovtoppning ov olion, observero den för tillsotsvöxeln se-
porolo ovloppningsproppen (märkt "Droin").

Vid vorie oliebyte skoll tillsqtsvöxelns oliesil rengöros. Toppo
ov olion genom oii togq bort proppen under silen. Rengör
silen i bensin eller kristollolio, somt blås den iorr med tryck-
I uft.

Dotq
Vdxellådo, typ
Utvöxling :: : i:;;

2zon
2:qn med överv.
3:qn
3:on med överv.
Bock
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0,76:1
3,2521
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Motorolio SAE 30Smörimedel (årel om)
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