
Az ATF-szint ellenőrzése 

  Megjegyzés 
Védőszemüveget kell viselni. 
A szükséges célszerszámok, ellenőrző és 
mérőkészülékek, valamint segédanyagok 
   Utántöltő-tartály, pl. -V.A.G 1924- 

   Gépjármű-diagnosztikai, mérő- és információs 
rendszer -VAS 5051- 

   Diagnosztika vezeték -VAS 5051/3- 
   Felfogóedény, pl. -VAS 6208- 
Az ellenőrzés feltételi 

   Az összes elektromos fogyasztó és a 
klímaberendezés legyen kikapcsolva. 

   A sebességváltó nincs vészüzemben, az ATF 
hőmérséklet nincs 30 °C felett. 

   A jármű vízszintes helyzetben. 

   Az előválasztókar „P“-ben, a motort alapjáraton 
hagyni járni. 

AZ ATF-szint az ATF-hőmérséklettel változik. 
Az ATF-szint ellenőrzése túl alacsony ATF-
hőmérsékleten túltöltéshez vezet. 
Az ATF-szint ellenőrzés egy túl magas ATF-
hőmérsékletnél túl alacsony feltöltési szinthez 
vezet. 
A túltöltés és az alultöltés is hátrányosan 
befolyásolja a sebességváltó működését. 

 

      

–   

A 
leeresztőcsavart 
a tömítőgyűrűvel -
1- mindig ki kell 
cserélni 
→ Eredeti 
alkatrészek 
elektronikus 
katalógusa. 

–   

Az ATF-
ellenőrzőcsavar -
2- ajkas 
tömítőgyűrűjét -2- 
mindig ki kell 
cserélni 
→ Eredeti 
alkatrészek 
elektronikus 
katalógusa. 

–   

Az ATF feltöltési 
szintje -3- az 
ATF-
hőmérséklettel 
változik. 

–   

Védőkupak -4- 
nyílásokkal a 
utántöltő-
tartályhoz, pl. -
V.A.G 1924-. Ha 
az utántöltő cső a 
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nyílások egyikébe 
be van akasztva, 
akkor a 
védőkupakot nem 
szabad felfelé az 
olajteknőbe tolni. 

 

–   

A hidraulikaolaj-
tartályt a 
járművön 
rögzíteni. 

–   

A zajcsillapítót 
leszerelni 
→ Karosszéria-
szerelési 
munkák; 50. 
jav.cs.. 

 

   

 

–   

→ VAS 5051 
járműdiagnosztikai, 
mérő- és 
információs 
csatlakoztatni és 
továbbkapcsolni 
amíg a „funkció-
részegység 
kiválasztás“ 
megjelenik 
→ Fejezet. 

–   A gyújtást 
bekapcsolni. 

–   

Ekkor megnyomni 
„Hajtás (01, 
10...26; 28...39 
jav.csop.)“. 

–   

Ezután „01V 
automata 5-
fokozatú 
sebességváltó“. 
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–   
„01 - 
Öndiagnosztika“ 
nyomni. 

–   
„ATF szint 
ellenőrzés“ 
megnyomni. 

Az ATF-hőmérséklet 
az ellenőrzés 
kezdetén nem lehet 
több, mint kb. 30 °C. 

–   A motort 
elindítani. 

–   
Felfogóedényt, pl. 
-VAS 6208- 
aláhelyezni. 

 

–   

Az AFT 
ellenőrzési 
hőmérsékletet 
létrehozni. 

Ellenőrzési 
hőmérséklet: 35 °C 
... 45 °C-ig 

 

   

 

–   

Az ATF-
ellenőrzőcsavart -
nyíl- kiszerelni az 
olajteknőben. 

 

   

 



Ha ATF csepeg a 
furatból, akkor az 
ATF-szint -nyíl- 
rendben van. 
Járó motornál csak 
egy kis mennyiség 
ATF léphet ki az 
ellenőrzőfuraton. 

–   

Az ATF-
ellenőrzőcsavart 
új ajkas 
tömítőgyűrűvel 
meghúzni 
meghúzási 
nyomatékkal. 
Ezzel az ATF 
ellenőrzés 
befejeződött. 

–   A motort 
kikapcsolni. 

Ha nem csepeg ATF 
a furatból, akkor az 
ATF-szintet 
kiegészíteni 
→ Fejezet. 

 

   

 

Meghúzási nyomaték 

Alkatrész Nm 

ATF-ellenőrzőcsavar az olajteknőben → Fejezet 

 

A leeresztőcsavart a tömítőgyűrűvel mindig ki kell cserélni → Eredeti alkatrészek 
elektronikus katalógusa. 
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–   A hidraulikaolaj-tartályt a járművön 
rögzíteni. 

–   
A zajcsillapítót leszerelni 
→ Karosszéria-szerelési 
munkák; 50. jav.cs.. 

–   Felfogóedényt, pl. -VAS 6208- 
aláhelyezni. 

 

   

 

–   A leeresztőcsavart -1-es nyíl- 
kiszerelni. 

–   Az ATF-et hagyni kifolyni. 

–   
Az új leeresztőcsavart -1-es nyíl- 
beszerelni és meghúzni meghúzási 
nyomatékkal. 

–   Az ATF-ellenőrzőcsavart -2-es nyíl- 
kiszerelni. 
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–   

A hidraulikaolaj-tartályt, pl. -V.A.G 
1924- bevezetni az védőkupak 
egyik nyílásába -nyíl-, eközben a 
védőkupakot nem szabad 
benyomni felfelé. 

–   AFT-et betölteni, amíg az az 
ellenőrzőfuratból kilép. 

–   Az előválasztókart „P“ helyzetbe 
kapcsolni. 

–   A motort beindítani, a fékpedált 
benyomni. 

–   

Álló helyzetben egyszer az összes 
előválasztókar-helyzetet 
átkapcsolni, ekkor kb. 10 
másodpercig mindegyik helyzetet 
bekapcsolva kell hagyni. 

–   Az előválasztókart „P“ helyzetbe 
kapcsolni. 

–   A motort kikapcsolni. 

–   Ezután az ATF-szintet ellenőrizni 
és kiegészíteni → Fejezet. 

 

   

 

Meghúzási nyomatékok 

Alkatrész Nm 

Leeresztőcsavar az olajteknőben1) → Fejezet 

ATF-ellenőrzőcsavar az olajteknőben → Fejezet 

 
1) Új csavart kell használni. 
 

Az ATF kiegészítése 
 

      

–   

A hidraulikaolaj-tartályt, pl. -V.A.G 
1924- bevezetni az védőkupak 
egyik nyílásába -nyíl-, eközben a 
védőkupakot nem szabad 
benyomni felfelé. 
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–   

Az ATF-et a hidraulikaolaj-
tartállyal, pl. -V.A.G 1924- betölteni 
-nyíl-, amíg ATF lép ki az 
ellenőrzőfuratból. 

 

   

 

–   
Az ATF-ellenőrzőcsavart -nyíl- új 
ajkas tömítőgyűrűvel meghúzni 
meghúzási nyomatékkal. 

–   A motort kikapcsolni. 
 

   

 

Meghúzási nyomaték 

Alkatrész Nm 

ATF-ellenőrzőcsavar az olajteknőben → Fejezet 

 

vw-wi://ctrl:IDREF=IDJTAJTK2WRMSOMGG1HZMU5PL5IK2ZDI1FQINFUI0CLE3H5DPM3XK/

