
 
 
 

ΒΡΑΪΛΑΣ   ΣΤΕΦΑΝΟΣ   ΠΕ-82   
                                                         ΡΥΘΜΙΣΗ   ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ  
                     ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:   Ολοκληρωμένα   στυλ   με   πίσω   κάλυμμα  
(γνωστός         και   ως   Salisbury)  
 

1. Υποστηρίξτε   το   όχημα   ή   το   πίσω   άκρο   σε   κατάλληλο   ανελκυστήρα   ή   βάσεις.  
2. Αδειάστε   το   λάδι   αφαιρώντας   το   κάλυμμα   του   διαφορικού.  
3. Αφαιρέστε   τους   τροχούς,   τα   τύμπανα   φρένων,   τους   ρότορες   και/ή   τις  

δαγκάνες   όπου   απαιτείται.  
4. Αφαιρέστε   τους   άξονες   του   άξονα.   ένα.   C-Clip:   Αφαιρέστε   τον   κοχλία  

συγκράτησης   του   άξονα   σταυρωτού   πείρου   και   τον   άξονα   σταυρωτού   πείρου.  
Σπρώξτε   τους   άξονες   προς   τα   μέσα   για   να   αφαιρέσετε   τα   c-clips.   Αφαιρέστε  
τους   άξονες.   σι.   Μπουλόνι:   Αφαιρέστε   τα   παξιμάδια/μπουλόνια   του   άξονα  
από   την   πλάκα   στήριξης.   Σύρετε   τους   άξονες   προς   τα   έξω   (ενδέχεται   να  
απαιτείται   σφυρί   ολίσθησης)   γ.   Πλήρης   πλωτήρας:   Αφαιρέστε   τα  
παξιμάδια/μπουλόνια   του   άξονα   από   την   πλήμνη.   Σύρετε   τους   άξονες   προς   τα  
έξω  

5. Τα   καλύμματα   ρουλεμάν   σφραγίδων   καθώς   πρέπει   να   τοποθετηθούν   στην  
ίδια   θέση   που   αφαιρέθηκαν.   Αφαιρέστε   τα   καπάκια.  

6. Αφαιρέστε   το   φορέα,   μπορεί   να   είναι   απαραίτητο   να   χρησιμοποιήσετε   μια  
μεγάλη   ράβδο   ασφάλισης   ή   διασκορπιστή   περιβλήματος.   Παρακολουθήστε  
τις   τοποθεσίες   που   μοιάζουν.  

7. Ξεβιδώστε   το   πίσω   μέρος   του   άξονα   μετάδοσης   κίνησης   από   τον   ζυγό   του  
πινιόν.   Περιστρέψτε   το   γρανάζι   για   να   ελέγξετε   για   τζόγο   ή   τραχύτητα.  
Αφαιρέστε   το   παξιμάδι   του   πινιόν.   Οδηγήστε   το   πινιόν   προς   τα   έξω   με   μεγάλη  
κωνική   ολίσθηση,   προσέχοντας   να   αποφύγετε   ζημιά   στα   σπειρώματα   8.  
Οργανώστε   και   επιθεωρήστε   όλα   τα   μέρη   για   ζημιά   ή   φθορά.  

DIS-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:   Banjo/   3ο   μέλος/   Στυλ   εγκατάλειψης   (γνωστός   και   ως  
κολοκύθα,   κεφάλι   γουρουνιού)  
 

8. Υποστηρίξτε   το   όχημα   ή   το   πίσω   άκρο   σε   κατάλληλο   ανελκυστήρα   ή   βάσεις.  
9. Αδειάστε   το   λάδι   αφαιρώντας   την   τάπα   αποστράγγισης.   (Εάν   δεν   υπάρχει  

βύσμα   αποστράγγισης,   το   λάδι   θα   αποστραγγιστεί   μετά   την   αφαίρεση   του  
3ου   μέλους)  

10. Αφαιρέστε   τους   τροχούς,   τα   τύμπανα   φρένων,   τους   ρότορες,   τις   δαγκάνες  
και/ή   τις   γραμμές   φρένων   όπου   απαιτείται.  

11. Αφαιρέστε   τα   παξιμάδια/μπουλόνια   του   άξονα   από   την   πλάκα   στήριξης.  
Σύρετε   τους   άξονες   προς   τα   έξω.  

12. Ξεβιδώστε   το   πίσω   μέρος   του   άξονα   μετάδοσης   κίνησης   από   τον   ζυγό   του  
πινιόν.  

13. Αφαίρεση   3ου   μέλους.  



14. Τα   καλύμματα   ρουλεμάν   σφραγίδων   καθώς   πρέπει   να   τοποθετηθούν   στην  
ίδια   θέση   που   αφαιρέθηκαν.   Αφαιρέστε   τα   καπάκια.  

15. Αφαιρέστε   το   παξιμάδι   του   πινιόν.   Οδηγήστε   το   πινιόν   προς   τα   έξω   με   μεγάλη  
κωνική   ολίσθηση,   προσέχοντας   να   αποφύγετε   ζημιά   στα   νήματα  

16. Οργανώστε   και   επιθεωρήστε   όλα   τα   μέρη   για   ζημιά   ή   φθορά.   Κρίσιμες  
περιοχές   εγκατάστασης:   Αν   και   υπάρχουν   πολλά   βήματα   για   την   επισκευή  
διαφορικών,   υπάρχουν   4   κρίσιμες   περιοχές   εγκατάστασης   που   μοιράζονται  
όλα   τα   διαφορικά:  

 
 

17. Βάθος   πινιόν   –   Είναι   το   βάθος   του   πινιόν   σε   σχέση   με   την   κεντρική   γραμμή  
του   άξονα   και   προσαρμόζεται   προσθέτοντας   ή   αφαιρώντας   ροδέλες   για   να  
μετακινήσουμε   το   γρανάζι   προς   τα   έξω.   Το   βάθος   του   πινιόν   επαληθεύεται  
από   το   σχέδιο   επαφής   των   δοντιών.   Το   ιδανικό   μοτίβο   βρίσκεται   στο   κέντρο  
μεταξύ   Πρόσωπο   &   Πλευρά.   Είναι   σημαντικό   το   βάθος   του   γρανάζι   να   έχει  
ρυθμιστεί   σωστά   για   να   αποφευχθεί   ο   θόρυβος   και/ή   η   αστοχία   του  
γραναζιού.  

18. Προφόρτιση   ρουλεμάν   πινιόν   -   Είναι   το   μέγεθος   της   αντίστασης   κύλισης   στα  
ρουλεμάν   πινιόν.   Αυτό   ρυθμίζεται   προσθέτοντας   ή   αφαιρώντας   τις   ροδέλες  
που   βρίσκονται   ανάμεσα   στα   ρουλεμάν   του   πινιόν   (περισσότερες   ροδέλες   =  
λιγότερη   προφόρτιση)   που   εναλλακτικά   ρυθμίζονται   σφίγγοντας   το   παξιμάδι  
με   ένα   χιτώνιο   σύνθλιψης   στη   θέση   του,   συμπτύσσοντάς   το   μέχρι   να  
επιτευχθεί   η   επιθυμητή   προφόρτιση.   Η   προφόρτιση   του   πινιόν   επαληθεύεται  
περιστρέφοντας   το   γρανάζι   με   ένα   δυναμόκλειδο   ίντσας   lb.   Είναι   σημαντικό   η  
προφόρτιση   να   είναι   εντός   προδιαγραφών.   Τα   ρουλεμάν   πινιόν   θα  
αποτύχουν   γρήγορα   εάν   προφορτωθούν   υπερβολικά.  

19. Backlash   –   Είναι   το   ελεύθερο   παιχνίδι   μεταξύ   του   δακτυλίου   και   του   πινιόν.   Η  
οπισθοδρόμηση   ρυθμίζεται   μετακινώντας   το   φορέα   αριστερά   ή   δεξιά   με  
ροδέλες   ή   παξιμάδια   ρύθμισης   στα   πλάγια   του   φορέα   και   ελέγχεται   με   μια  
ένδειξη   καντράν   κουνώντας   το   γρανάζι   με   το   χέρι.   Είναι   σημαντικό   η  
αντίδραση   να   είναι   εντός   των   προδιαγραφών   για   να   επιτρέψει   την   ομαλή  
λειτουργία   και   τη   σωστή   λίπανση.  

20. Προφόρτιση   ρουλεμάν   μεταφοράς   –   Είναι   απλώς   πόσο   σφιχτά   εφαρμόζει   ο  
φορέας   στο   περίβλημα   και   ρυθμίζεται   ταυτόχρονα   με   την   αντίστροφη   κίνηση.  
Σε   μοντέλα   με   παχυμετρικές   ροδέλες,   η   προφόρτιση   του   ρουλεμάν  
μεταφοράς   αυξάνεται   με   την   προσθήκη   του   συνολικού   πάχους   του  
ανταλλακτικού.   Σε   μοντέλα   με   παξιμάδια   ρύθμισης,   η   προφόρτιση   του  
ρουλεμάν   μεταφοράς   αυξάνεται   σφίγγοντας   τους   ρυθμιστές.   Η   προφόρτιση  
του   ρουλεμάν   μεταφοράς   είναι   σημαντική   για   μια   ισχυρή   εγκατάσταση .   Εάν   η  
προφόρτιση   

21. είναι   πολύ   χαλαρή,   θα   έχετε   περισσότερες   πιθανότητες   να   περιστρέψετε   τα  
ρουλεμάν   ή/και   να   σπάσετε   τα   δόντια   του   γραναζιού .   Συμβουλή   προφόρτισης  
φορέα:   Εάν   η   αντίστροφη   κίνηση   είναι   εντός   των   προδιαγραφών,   αλλά   η  



προφόρτιση   είναι   πολύ   χαλαρή,   μπορείτε   να   προσθέσετε   ίσες   ποσότητες  
πάχους   ροδέλες   σε   κάθε   πλευρά   του   φορέα   ή   να   σφίξετε   εξίσου   τα   παξιμάδια  
ρύθμισης.   Αυτό   θα   αυξήσει   την   προφόρτιση,   διατηρώντας   παράλληλα   τη  
ρύθμιση   οπισθοδρόμησης.  



22.



 

 
 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:    Πριν   ξεκινήσετε   τη   συναρμολόγηση,   καθαρίστε   το   περίβλημα,   τα  
εξαρτήματα   και   οργανώστε   όλα   όσα   πρόκειται   να   εγκατασταθούν.   Βεβαιωθείτε   ότι  
τα   νέα   εξαρτήματα   είναι   σωστά   και   ελέγξτε   ξανά   τυχόν   εξαρτήματα   για   φθορά   που  
επαναχρησιμοποιούνται.   Καθαρίστε   το   περίβλημα   του   άξονα   και   αφαιρέστε   τυχόν  
υπολείμματα.  
 

23. Επίπεδες   επιφάνειες   στερέωσης   λίμας   δακτυλιοειδών   εργαλείων   και   φορέα  
για   να   αφαιρέσετε   τυχόν   γρέζια   ή   ψηλά   σημεία   και   πλύνετε   το   Ring   &   Pinion,  
ακόμα   και   αν   είναι   καινούργιο,   για   να   αφαιρέσετε   το   cosmoline   κ.λπ.   Μην  
χρησιμοποιείτε   μπουλόνια   για   να   τραβήξετε   το   γρανάζι.   Είναι   προτιμότερο   να  
ξεκινήσετε   2   από   τα   μπουλόνια   και   να   χρησιμοποιήσετε   ένα   μεγάλο   σφυρί  
για   να   μετακινήσετε   το   δακτυλιοειδές   γρανάζι   στον   φορέα.   Loc�te   και   κοχλίες  
οδοντωτών   δακτυλίων   ροπής   με   spec.  

24. Τοποθετήστε   τις   ράγες   ρουλεμάν   στο   περίβλημα   και   πατήστε   τα   ρουλεμάν  
Pinion   &   Carrier.   Βεβαιωθείτε   ότι   παρακολουθείτε   τη   θέση   και   το   μέγεθος  
οποιωνδήποτε   γραναζιών,   διαφραγμάτων   ή   σφεντόνων   εάν/όπου   υπάρχουν.  

 
ΑΡΧΙΚΗ   ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:    Σημείωση:   Συνήθως   είναι   καλύτερο   να  
χρησιμοποιείτε   το   πάχος   του   στελέχους   για   ένα   σημείο   εκκίνησης.   1.   Τοποθετήστε   το  
Pinion   και   σφίξτε   το   παξιμάδι   μέχρι   να   μην   υπάρχει   κλίση   και   λίγη   προφόρτιση.   Η  
πραγματική   προφόρτιση   θα   ρυθμιστεί   αργότερα   κατά   την   τελική   συναρμολόγηση.  
Συνιστάται   η   αρχική   συναρμολόγηση   να   γίνεται   χωρίς   χιτώνιο   σύνθλιψης   καθώς   είναι  
ένα   είδος   μιας   χρήσης.   2.   Εγκαταστήστε   το   συγκρότημα   φορέα/δακτυλίου   γραναζιού  
&   ρυθμίστε   το   Backlash-   Ο   φορέας   πρέπει   να   είναι   άνετος   για   να   έχετε   ακριβή  
ένδειξη.   Είναι   καλύτερο   να   μετράτε   με   βελόνα   ένδειξης   κάθετη   προς   την   πλευρά  
κίνησης   των   δοντιών   του   δακτυλίου   γραναζιού.   Το   backlash   θα   πρέπει   να   είναι   κοντά  
στις   προδιαγραφές,   ακόμη   και   για   δοκιμαστική   συναρμολόγηση.   Μετρήστε   σε  



μερικά   σημεία   για   να   ελέγξετε   για   διακύμανση/εξάντληση.   Η   οπισθοδρόμηση  
ρυθμίζεται   μετακινώντας   το   φορέα   αριστερά   ή   δεξιά   με   ροδέλες   ή   παξιμάδια  
ρύθμισης   στα   πλάγια   του   φορέα   και   ελέγχεται   με   μια   ένδειξη   καντράν.   Για   να  
αυξηθεί   η   ανταπόκριση   σε   μοντέλα   με   ρυθμιστικούς   δακτύλιους,   το   πάχος   του  
στελέχους   θα   μειωθεί   στην   πλευρά   του   δακτυλίου   γραναζιού   και   θα   προστεθεί   στην  
αντίθετη   πλευρά   του   φορέα   και   αντίστροφα.   Για   να   αυξηθεί   η   αντίστροφη   κίνηση   σε  
μοντέλα   με   παξιμάδια   ρύθμισης,   ο   ρυθμιστής   στην   πλευρά   του   δακτυλίου   γραναζιού  
χαλαρώνει   και   ο   αντίθετος   ρυθμιστής   σφίγγεται.   Συμβουλή   για   οπισθοδρόμηση:   Οι  
αλλαγές   στο   πάχος   του   στελέχους   κατά   0,010”   θα   επηρεάσουν   γενικά   την  
οπισθοδρόμηση   κατά   περίπου   0,007”.   Για   παράδειγμα,   εάν   η   αντίστροφη   κίνηση  
μετρηθεί   στα   0,002”   και   η   επιθυμητή   προδιαγραφή   είναι   0,006”-0,010”,   θα  
αφαιρέσετε   0,010”   από   την   πλευρά   του   δακτυλίου   γραναζιού   του   φορέα   και   θα   την  
μετακινήσετε   στην   αντίθετη   πλευρά.   Αυτό   θα   μετακινήσει   το   γρανάζι   μακριά   από   το  
πινιόν   και   θα   αυξήσει   την   αντίστροφη   κίνηση   σε   περίπου   0,009”.   3.   Ελέγξτε   το   βάθος  
του   πινιόν-   Εφαρμόστε   το   υλικό   σήμανσης   στο   δακτυλιοειδές   γρανάζι   και  
περιστρέψτε   το   μπρος-πίσω   μέσα   από   το   πινιόν   για   να   αποκτήσετε   ένα   σχέδιο  
επαφής.   Το   σχέδιο   επαφής   θα   υποδεικνύει   το   βάθος   του   πινιόν   σε   σχέση   με   την  
κεντρική   γραμμή   του   άξονα   και   προσαρμόζεται   προσθέτοντας   ή   αφαιρώντας  
ροδέλες   για   να   μετακινήσουμε   το   γρανάζι   προς   τα   έξω.   Σε   μοντέλα   με   πτερύγιο  
βάθους   που   βρίσκεται   κάτω   από   το   ρουλεμάν   πινιόν   ή   τη   ράγα   πινιόν:   Η   προσθήκη  
του   οδοντωτού   τροχού   θα   μετακινήσει   το   γρανάζι   βαθύτερα   προκαλώντας   την  
προσέγγιση   του   μοτίβου   στο   πλάγιο.   Αν   αφαιρέσετε   το   πάχος   του   στελέχους,   το  
γρανάζι   θα   μετακινηθεί   πιο   μακριά,   προκαλώντας   την   προσέγγιση   του   μοτίβου   στο  
Πρόσωπο.   Δείτε   φωτογραφίες   με   παραδείγματα   μοτίβων.   ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Σε   μοντέλα   με  
αποσπώμενο   γρανάζι   όπως   GM   14T,   Ford   8”,   9”,   η   αφαίρεση   του   γραναζιού   θα  
μετακινήσει   το   γρανάζι   πιο   βαθιά   και   VS.   VS.   Αν   αφαιρέσετε   το   πάχος   του   στελέχους,  
το   γρανάζι   θα   μετακινηθεί   πιο   μακριά,   προκαλώντας   την   προσέγγιση   του   μοτίβου  
στο   Πρόσωπο.   Δείτε   φωτογραφίες   με   παραδείγματα   μοτίβων.   ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Σε  
μοντέλα   με   αποσπώμενο   γρανάζι   όπως   GM   14T,   Ford   8”,   9”,   η   αφαίρεση   του  
γραναζιού   θα   μετακινήσει   το   γρανάζι   πιο   βαθιά   και   VS.   VS.   Αν   αφαιρέσετε   το   πάχος  
του   στελέχους,   το   γρανάζι   θα   μετακινηθεί   πιο   μακριά,   προκαλώντας   την   προσέγγιση  
του   μοτίβου   στο   Πρόσωπο.   Δείτε   φωτογραφίες   με   παραδείγματα   μοτίβων.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Σε   μοντέλα   με   αποσπώμενο   γρανάζι   όπως   GM   14T,   Ford   8”,   9”,   η  
αφαίρεση   του   γραναζιού   θα   μετακινήσει   το   γρανάζι   πιο   βαθιά   και   VS.   VS.  





 
 
 
ΤΕΛΙΚΗ   ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:   Μόλις   αποκτήσετε   ένα   αποδεκτό   σχέδιο   επαφής,   είναι  
ώρα   για   την   τελική   συναρμολόγηση.  
 

25. Ρύθμιση   προφόρτισης   ρουλεμάν   πινιόν:   Βεβαιωθείτε   ότι   τα   σπειρώματα   είναι  
καθαρά   χωρίς   υπολείμματα   λαδιού.   Χρησιμοποιήστε   κόκκινο   loc�te   στο  
παξιμάδι   πινιόν   και   λίγο   λάδι   στην   επιφάνεια   του   πλυντηρίου.   Απλώστε  
επίσης   γράσο   για   να   σφραγίσετε.   Α.   Μοντέλα   με   ροδέλες   προφόρτισης:   Η  
προφόρτιση   του   πινιόν   προσαρμόζεται   προσθέτοντας   ή   αφαιρώντας   τις  
ροδέλες   που   βρίσκονται   ανάμεσα   στα   ρουλεμάν   του   γραναζιού   (περισσότερο  
στέλεχος   =   λιγότερη   προφόρτιση)   και   σε   σύγκριση   με   την   ανάγνωση   θα  
πρέπει   να   γίνεται   με   το   παξιμάδι   μέχρι   το   τέρμα   σφιχτό.   B.   Μοντέλα   με  
χιτώνιο   Crush:   Η   προφόρτιση   του   πινιόν   ρυθμίζεται   σφίγγοντας   το   παξιμάδι  
με   ένα   χιτώνιο   σύνθλιψης   στη   θέση   του   μεταξύ   των   ρουλεμάν,  
συμπτύσσοντάς   το   μέχρι   να   επιτευχθεί   η   επιθυμητή   προφόρτιση.   ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Μην   υπερβαίνετε   τις   προδιαγραφές   προφόρτισης   ή   πρέπει   να  
χρησιμοποιήσετε   νέο   χιτώνιο   σύνθλιψης.   Η   προφόρτιση   του   πινιόν  
επαληθεύεται   περιστρέφοντας   το   γρανάζι   με   ένα   δυναμόκλειδο   ιντσών   lb.   Για  
ακριβή   ανάγνωση   χρησιμοποιήστε   καντράν   ή   τύπο   δέσμης.   (όχι   κλικ).   Μετά  
τον   έλεγχο   της   προφόρτισης,  

26. Εγκαταστήστε   το   συγκρότημα   φορέα.   Για   την   τελική   συναρμολόγηση   είναι  
σημαντικό   να   υπάρχει   προφόρτιση   στο   φορέα.   Ακολουθήστε   τα   ίδια   βήματα  
που   περιγράφονται   παραπάνω   για   τον   έλεγχο   και   τη   ρύθμιση   της   αντίδρασης.  
ΣΥΜΒΟΥΛΗ:   Σε   μοντέλα   με   κάλυμμα   φορέα   –   Εάν   η   προφόρτιση   του   φορέα  
ήταν   χαλαρή,   αλλά   η   αντίστροφη   ανταπόκριση   ήταν   εντός   των  
προδιαγραφών,   προσθέστε   ίση   ποσότητα   φλάντζας   σε   κάθε   πλευρά   πριν   την  
εγκατάσταση.   Ο   φορέας   πρέπει   να   είναι   πολύ   σφιχτός.   Σε   μοντέλα   που  
χρησιμοποιούν   ροδέλες,   θα   πρέπει   να   απαιτείται   μια   ράβδος   για   την  



 
 

 

αφαίρεση   του   φορέα,   εάν   ο   φορέας   απλώς   γλιστρήσει   προς   τα   έξω,  
χρειάζεστε   περισσότερη   προφόρτιση.  

27. Ελέγξτε   ξανά   το   μοτίβο   επαφής   για   να   βεβαιωθείτε   ότι   έχουν   γίνει   οι   σωστές  
αλλαγές.  

28. Μπουλόνια   καπακιού   ρουλεμάν   ροπής   σύμφωνα   με   την   προδια.  
29. Επανασυναρμολογήστε   με   αντίστροφη   σειρά   από   την   αποσυναρμολόγηση.   6.  

Ακολουθήστε   τη   διαδικασία   διάρρηξης.  

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   ΔΙΑΡΡΟΜΗΣ:  
Προκειμένου   να   αποφευχθεί   η   ζημιά   στα   διαφορικά   εξαρτήματα,   είναι  
απαραίτητο   να   ακολουθήσετε   τη   διαδικασία   διάρρηξης   μετά   την   εγκατάσταση   ενός  
νέου   δακτυλίου   και   πινιόν.   Ο   νέος   δακτύλιος   και   τα   γρανάζι   θα   παράγουν  
περισσότερη   θερμότητα   αρχικά   μετά   την   εγκατάσταση   και   μπορεί   να   προκαλέσουν  
τη   διάσπαση   του   λαδιού   του   κιβωτίου   ταχυτήτων,   οδηγώντας   σε   πρόωρη   αστοχία.  
Στην   πρώτη   σας   διαδρομή,   σταματήστε   μετά   τα   πρώτα   15   ή   20   μίλια   και   αφήστε   το  
διαφορικό   να   κρυώσει   για   20-25   λεπτά   πριν   συνεχίσετε.   Οδηγήστε   συντηρητικά  
για   τα   πρώτα   500   μίλια   μετά   την   εγκατάσταση   (αποφύγετε   την   έντονη   επιτάχυνση  
και   τη   ρυμούλκηση).   Αφού   ολοκληρώσετε   την   τυπική   διάρρηξη,   ρυμουλκήστε   για  
πολύ   μικρές   αποστάσεις   (λιγότερες   από   15   μίλια)   και   αφήστε   το   διαφορικό   να  
κρυώσει   πριν   συνεχίσετε   κατά   τη   διάρκεια   των   πρώτων   45   μιλίων   ρυμούλκησης.  
Αλλάξτε   το   λάδι   κιβωτίου   ταχυτήτων   μετά   τα   πρώτα   500   μίλια.   Αυτό   θα   αφαιρέσει  
τυχόν   μεταλλικά   σωματίδια   ή   επικάλυψη   φωσφόρου   που   έχει   προέλθει   από   το  
νέο   δακτύλιο   και   πινιόν.  
Η  πρόωρη  υπερφόρτωση/υπερθέρμανση  θα  προκαλέσει  βλάβη  στο  λάδι  κιβωτίου          
ταχυτήτων   και   μπορεί   να   οδηγήσει   σε   αστοχία   εξαρτημάτων.  
 
 
 

 
 


