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Forord og disclaimer: 
Følgende guide giver et indblik i afmontering, adskillelse og ”renovering” af gearkassen i en Lupo 3l (audi 
A2, ældre poloer og vistnok også seat arosa) samt udskiftning af komplet kobling inkl. udrykkerleje og fø-
ringshorn.  
Da jeg ikke har nogen mekanikerbaggrund og aldrig har afmonteret eller set en gearkasse indvendigt før, 
ligner de i guiden beskrevne fremgangsmetoder sikkert ingenlunde, dem anvendt af professionelle fagfolk 
(f.eks. dem hos Ålborg gearteknik), men det har fungeret for mig og vil også fungere for dig forudsat du går 
forsigtigt til værks.  Jeg har nu kørt 2000 km. uden ballade, så jeg regner med at det holder.  
Hele operationen tog otte dage, hvor 3 udelukkende blev brugt på afmontering af gearkassen (anede ikke 
hvordan det skulle gøres), indkøb og fremstilling af værktøj efterhånden som behovet opstod. Da jeg havde 
tiden og en anden bil i reserve, var det ikke det store problem, men hvis det planlægges som et weekend-
projekt og bilen skal bruges om mandagen, kan den efterfølgende uge blive et logistisk helvede. Derfor er 
det vigtigt at have alle redskaberne fra begyndelsen.   
Med denne guide og de fornødne redskaber i baghånden, kan det hele således udføres på 2-4 dage alt efter 
ens håndelag og erfaring.   
Når man kigger på billederne af den indvendige gearkasse, er det i iøjefaldende hvor god stand de forskelli-
ge dele er i. Man kan absolut ikke se at denne gearkasse har kørt 220.000. km. (på nær lige det ene leje) 
Med det i baghovedet, synes jeg det er lidt irriterende at læse om den ene fejlagtige påstand efter den an-
den om at lupoens gearkasse er noget bras inde på div. fora. (især bilgalleri-dk) Jeg tør godt påstå at tand-
hjulene kan holde ligeså længe som bilen, såfremt den bliver kørt nogenlunde fornuftigt.    
 Jeg fralægger mig et hvert ansvar for skader på personer og materiel som følge af brug af guiden. Når det 
er sagt, skal det nævnes, at man skal bære sig ualmindeligt klodset ad for at gøre skade. 
OBS. Læs lige hele guiden, forord og materiale/reservedelsliste for du går i gang! 
Ved spørgsmål til guiden er du velkommen til at sende en mail til soyou10@student.sdu.dk 
 

Nødvendigt udstyr/ værktøj  
 Vagcom og kabel til afsluttende grundjustering 

 To donkrafte (løftehøjde 40 cm minimum) en til motor og en til gearkasse (alternativt findes en, 
sikkert hunde dyr, motorbro og gearkassedonkraft) 

 To opklodsningsbukke (jeg brugte disse: http://biltema.dk/da/Bil---MC/Varktoj-og-
varkstedsudstyr/Loftevarktoj/Opklodsningsblok-15109/ ) 

 Et sæt ringgaffelnøgler  

 Forskellige bits primært umbraco til afmontering af hydraulik, gangsteller o.a.  

 Et topnøglesæt med skraldnøgler (en stor og en lille) selv brugte jeg dette sæt fra Bacho 
http://www.prishammeren.dk/shop/bahco-topnoeglesaet-s106-1177p.html .Det indeholder det 
meste til skruearbejdet. Husk desuden at anskaffe en ¼” adapter til skrælnøglen så der kan bruges 
bits til den. 

 GODE aftrækkere i forskellige størrelser. Disse er ekstremt vigtige, da de vil blive brugt meget og 
jeg har måttet sande, at der ikke findes noget værre og mere irriterende end dårlige aftrækkere ved 
denne type arbejde. Dog tilrådes det at anskaffe en billig trebenet 100 mm aftrækker, da den skal 
slibes til for at passe til et af tandhjulene. 

 Papegøjetang  

 Vinkelsliber   

 Gode dykkere og en hammer 

 Små, men forholdsvis tykke metalskiver til at lægge inde i lejet for at aftrækkeren har noget at 
presse imod (se relevant illustration) 

 Glidehammer hvorpå der kan svejses en bolt, som passer i den lille aluminiumsprop, der holder 
skiftegaffelsystemets stift inde   

http://biltema.dk/da/Bil---MC/Varktoj-og-varkstedsudstyr/Loftevarktoj/Opklodsningsblok-15109/
http://biltema.dk/da/Bil---MC/Varktoj-og-varkstedsudstyr/Loftevarktoj/Opklodsningsblok-15109/
http://www.prishammeren.dk/shop/bahco-topnoeglesaet-s106-1177p.html
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 Flydende pakning (til samling af gearkasse) 

 17 mm unbraco alternativt en bolt med 17 mm. møtrikker skruet hårdt på. Virker kun hvis aftap-
ningsproppen ikke sidder alt for godt fast. (til gearolie) 

 To tuber trækakselsfedt ”constant velocity grease” køb evt. et nyt sæt kardanakselmanchetter. Der 
følger altid fedt med: http://biltema.dk/da/Bil---
MC/Bilreservedele/Drivline/Kardanled/Kardanakselmanchet/Kardanmanchet-delbar-72350/ 

 Ny gearolie (hvis det ikke lige er skiftet, så gør det lige) 
 
 
Nødvendige reservedele 

311405625N Leje. Gearkasse 1 stk. 199 DKR 

085311123K Leje, gearkasse 3 stk. 555 DKR/3 stk. 

411501238G Leje, trækakseludgang 2 stk. 400 DKR/2 stk. 

084409189C Pakdåse træk. venstre 1 stk. 125 DKR/stk. 

084409189B Pakdåse træk. højre 1 stk. 125 DKR/stk 

 
Føringshorn. 50 kr. 
LUK koblingssæt (kobling, trykplade og udrykkerleje) pris 2000 DKR  
Gearolie castrol transaxle 75W- 90 130/l (brugt 3.1 liter) 
Motorolie Castrol edge 5W30 4 liter 450 kr.(skiftede også lige motorolien) (brugt 3.8 liter)  
 
Gearlejerne er købt hos vagtech i Odense. De resterende dele er købt hos en kontakt i udlandet. I DK koster 
de en anelse mere, ved ikke hvor meget. Skulle det blive aktuelt, vil jeg gerne være behjælpelig med at 
”frembringe” dele til den angivne pris. Bare send mail.(se under forord) 
Ovenstående er alt du skal bruge, og afmonteringen af gearkassen kan nu begynde.  
Der findes nogle workshopmanualer til afmonteringen, men jeg fandt dem alt for indforståede og ugrundi-
ge (sikkert fordi jeg ikke er mekaniker) derfor følger mine egne erfaringer ved afmonteringen  
 

Afmontering af gearkasse 
Et godt råd: når du har løsnet en bolt, møtrik eller lign., så skru den om muligt tilbage i gevindet efter den 

ønskede del er afmonteret. Herved har man ikke mulighed for at glemme hvor de forskellige møtrikker og 

boltr hører til. Tag desuden en masse billeder undervejs (især under adskillelsen af gearkassen) jeg har 

brugt billederne rigtig meget under samlingen at gearkassen.  

Pkt. 1 løft bil 
Løft bilen ca. en 46-50 cm. over underlaget for behagelig og 
nødvendig ”albuepladsplads”. Hvis der ikke er en gummi løf-
tesko på donkraften, så læg et stykke træ imellem. Husk at 
bruge opklodsningsbukkene   
 
 

http://biltema.dk/da/Bil---MC/Bilreservedele/Drivline/Kardanled/Kardanakselmanchet/Kardanmanchet-delbar-72350/
http://biltema.dk/da/Bil---MC/Bilreservedele/Drivline/Kardanled/Kardanakselmanchet/Kardanmanchet-delbar-72350/
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Pkt. 2 fjern bobslæde/ nedre motorskjold 
Fjern bobslæden der skal bruges nogle stjerne bits (torx, hedder det vist) og en meget lille top til to møtrik-
ker ude i hver side oppe under hjulkassen. 

Pkt. 3 tap gearolie 
Tap gearolien ved at løsne aftapningsproppen i differentialehuset (17 mm umbraco) undlad at løsne prop-
pen helt da gearolien ellers står ud af hullet i en tyk vandret stråle og rammer alt andet end opsamlingsbak-
ken! Det er en god ide at køre gearkassen varm først, da der herved løber mest muligt af gearolien ud.  

Pkt. 4 fjern diverse stik og batteriet 
På den gamle model (bremselys i bagruden og ikke oppe over) skal batteriet afmonteres (det giver meget 
mere plads) På den nye skal pluspolen under alle omstændigheder fjernes, så hydraulikken ikke pludselig 
starter.  
Fjern også jordkablet. På den gamle model sidder det i skruet fast i motorblokken lige over startermotoren. 
Desuden skal kablet til startermotoren også fjernes. Det er i forbindelse med startermotorens øverste mon-
teringsbolt (tykt sort kabel, der kan følges fra batteriets pluspol.)  

Pkt. 5  afmonter hydrulikstation 
To bolte på den ene side og en på den anden. Slangerne fjernes ved at løsne unbracoskruen i samlingen.  
Sørg for at lukke de tre huller/slangeenderne, da der ellers kommer hydraulikolie ud så snart man rører ved 
koblingscylinderen og bind dem fast til nogle motorslanger så højt som muligt.  
 
nedenfor ses de omtalte slanger 

 

Pkt. 6 Afmonter koblingscylinderen.  
Den sidder egentlig kun fast i en lille bøjle, som kan vippes af med en skruetrækker.  Når den er løs, så lad 
den ligge og sørg for at den bliver liggende.  (umuligt at få et godt billede af dette) 
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Pkt. 7 Afmonter gangstelleren. 
Dette gøres ved at løsne tre umbracoskruer (to kan ses på billedet og en omme bagved) og frakoble stikket 
i speedometerdrevet . Derefter skal vælgerarmen afmonteres. 

 
 
Ovenfor ses stikket til speedometerdrevet 
 

 
Når vælgerarmen er løs, fjernes gangstelleren sammen med koblingscylinderen (de er forbundet med en 
slange) og efterses for slid i kugleleddene.  Tør den af for gammel olie og skidt udenpå og inde i kugleled-
dene. Giv en lille klat fedt inden de klikkes sammen igen. (Dette er ikke et must og behøver ikke at blive 
gjort under dette punkt) 
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Ovenfor ses gangstelleren med vælgerarmen øverst. 
 
Frakobl og stikket til G38 sensoren (sidder i selve gearkassen lige under venstre trækaksel) er nemmest at 
komme til, hvis venstre hjul fjernes. To metalclips skal presses ind og det føles som om de er umulige at 
presse ind. Som regel kan de ikke presses særlig langt ind og der skal bare hives til, da han og hun stikkene 
sidder godt sammen. Alternativt kan hele sensoren løsnes og det bliver lidt nemmere at komme til. Husk 
blot at rense grundigt omkring sensoren før den hives ud. 
 
 

 
 
Ovenfor ses G38 sensoren fra højre hjulbrønd. 
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Afmonter stikket på startermotoren 
Det sidste stik, der skal afmonteres er baklyskontakten, som er placeret i selve gearkassehuset imellem 
fronten på bilen og gearkassen. 

Pkt. 8 Afmonter ”pendulet” (nedre gearkasseophæng.) 
Der de to på billedet synlige bolte og en i forbindelse med chassiset. Det nemmeste er at lirke en ringgaf-
felnøgle eller lignende op for oven til at holde kontra med og løsne med en skrælnøgle for neden. NB. Den-
ne sad ualmindelig godt fast og der skal bruges ekstraordinært mange kræfter på at skrue den løs. 

 
 
 
Nu skulle alle forbindelser til gearkassen være fjernet og det eneste, der er tilbage er alle boltene og træk-
akslerne.  

Pkt. 9 Afmonter trækakslerne fra gearkassen   
Start med at afmontere spændebåndene til kardanakselmanchetterne. Ødelæg dem ikke, da de skal bruges 
igen. Der er en masse fedt inde i, og der er meget af det! Tør det væk med en klud. Ellers bliver alt fedet ind 
under afmonteringen af trækakslen.    
Det er ikke nødvendigt at afmontere trækakslerne helt. Du kan nøjes med at løsne de to bolte der forbinder 
hjullejeholderen med affjedringen, der bliver så meget slør at trækakslen kan trækkes ud af trækakseladap-
teren.  
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Ovenfor ses den løsnede kardanakselmanchet, hvor spændebåndet er fjernet 

Pkt. 10 
Placer en donkraft under gearkassen og en under oliebundkaret på motoren. Hæv begge så løfteskoene kun 
rører ved hhv. gearkassen og bund karet uden at løfte dem.   
 

Pkt. 11 skru gearkassen løs 
Nu skal gearkassen skrues løs. Der findes to bolte for neden, to for oven og to i forbindelse med startermo-
toren. Dvs. denne skal afmonteres. 
For at kunne komme til ved bolten ved katalysatoren, skal udstødningen løsnes. Dette gøres ved at løsne de 
tre møtrikker ved samlingen med manifolden. 
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Afmonter derefter de to gummiophæng for neden. Disse sidder som regel godt fast og nemmest er det at 
gå til værks med skruetrækker. (stik ind bag fra og udvid hullet ved modhagen) 
Nu skulle selve udstødningen være til at rykke af og den sidste bolt kan løsnes.  
 
Hvis alle bolte er løsnet skulle gearkassen ret nemt kunne komme fri fra motoren.  Selvom den falder lidt i 
niveau når den kommer fri, er der ikke fare for at den ryger på gulvet da koblingshuset hviler på koblingens 
trykplade. 
 

Pkt. 12 kant gearkassen ned 
Nu kan donkraften godt fjernes under gearkassen, da denne skal vendes og drejes en del for komme fri (det 
er faktiske ikke så nemt)  
Du vil hurtigt opdage at venstre trækakseladapter støder på chassiset.  
Efter min overbevisning er der to muligheder:  
Enten skrues trækakseladapterne løs (umbracoskrue helt inde i adapteren) brug f.eks. et oliefilterværktøj til 
at holde kontra med.  
Ellers skal gearkassen drejs så venstre trækakseladapter kommer op og over om chassisdelen, som den 
støder ind i. (pil) 
OBS. Gearkassen er temmelig tung. Hvis ikke du er ganske stærk, så få en medhjælper til at assistere med 
nedtagningen. 
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Sådan ser det ud efter gearkassen er fjernet 
 

 
Nu er gearkassen afmonteret og den skal nu åbnes. Personligt er jeg meget glad tor at fjerne skidt og olie 
fra steder, hvor det ikke hører til. F.eks. uden på gearkassen og i koblingshuset. En klud, affedter på dåse og 
en kompressor gør underværker. Hvor meget der skal tørres af er nok en smagssag, men under alle om-
stændigheder er det ønskværdigt at minimere mængden af fremmedlegemer, der kan trænge ind i gear-
kassen ved adskillelse.  
Jeg har gode erfaringer med at bruge en træplade med et par lag bølgepap oven på som underlag (stod 
inde i bryggerset) da det suger den resterende gearolie og minimerer mærker i bordet. 
 
Du kan nu vælge at skifte koblingen eller fortsætte med gearkassen. Koblingen skal blot skiftes inden gear-
kassen monteres.  
Jeg har købt et komplet koblingssæt, da man lige så godt kan gøre det ordentligt når nu gearkassen er af. 
Det skulle være temmelig vigtigt, at det er den originale kobling (LUK), der monteres, da flere af de uorigi-
nale koblinger ikke har de helt rette dimensioner og dermed kan føre til rystende tilkobling. (har jeg ladet 
mig fortælle hos Vag Tech). Dermed ikke sagt at LUK er det eneste, der kan fungere, men arbejdsindsatsen 
med at afmontere gearkassen taget i betragtning, turde jeg ikke tage chancen.  
 

Koblingsskift 

Pkt. 1 afmonter trykplade 
Skru de seks bolte ud.(mener de er 9mm.) Brug en ringgaffelnøgle, da de har 12 tænder. 
Trykpladen kommer nu af sammen med koblingen (den med ”bremsebelægning” på) 
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Min gamle kobling så således ud og var egentlig ikke slidt. Faktisk var der kun 0.9 mm. Forskel på den gamle 
og den nye i tykkelsen. Det er alligevel en god ide at skifte da fjedrene sikkert er blevet metaltrætte i årenes 
løb. 
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Pkt.2  monter det hele 
Nu skal den nye kobling og trykplade monteres. Start med at lægge koblingen på motorens svinghjul med 
siden påtrykt ”getriebe seite” vendende væk fra motoren. Læg derefter trykpladen på og skru boltene i 
med fingrene ind til der mærkes modstand.  
Trykpladen skal skrues lige nøjagtig så godt fast at koblingen kan sidde stille, men så løst at der kan rykkes 
rundt på den. Dette bliver brugbart under næste punkt.   
 

Pkt. 3 centrer koblingen. 
Nu skal koblingen centreres. Det er vigtigt at dette punkt udføres med største omhu, da du kan risikere en 
masse ekstraarbejde grundet en dårligt centreret kobling. 
Egentlig skal der vist bruges specialværktøj til dette, men det kan god lade sig gøre uden.  
Find noget, der passer ind koblingens hul. Jeg bruget en top omviklet med tape for optimal pasform. Dette 
giver et visuelt indtryk af hvor centreret koblingen er.  

 
For at være helt sikker, så brug en skydelære til at måle afstanden fra koblingens periferi til falsen i sving-
hjulet. (mindst 3 målinger med 120 grader imellem). Brug pinden på bagenden af skydelæren der kommer 
til syne når den skubbes ud. De tre målinger skal være så ens som muligt, med en tolerance på ca. + - 0.03 
mm. På min var der ca. 1.1 mm imellem de to, ved alle tre målinger. Når de tre målinger er ens, kan tryk-
pladen skrues helt fast med ringgaffelnøglen. Spænd kontra for at få et ens artet tryk. Når trykpladen er 
skruet fast, så fortag endnu en måling og vær kritisk! Er den bare få millimeter ved siden af, bliver det et 
helvede at montere gearkassen da dennes ene akse skal passe med koblingens hul. Desuden opstår der 
risiko for rystende /hurtig slidt kobling.  Husk at fjerne bolten i koblingens hul inden du sætter gearkassen 
op. 
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Renovering af gearkassen 

Pkt. 1fjern trækakselsadapterne  
Skru trækakseladapterne af. Hold kontra med et oliefilterværktøj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gearkassen er samlet med ca. 14 bolte. Der er ca. 9 rundt omkring og fem inde i koblingshuset. Løsn dem. 
Da gearkassen er limet sammen fra fabrikkens side falder den ikke fra hinanden med det samme. Brug et 
stemmejern eller skruetrækker til forsigtigt at lirke den op med. 
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Det eneste der sidder løst, er differentialeleddet. Sørg for at det ikke triller ud og bliver beskadiget.  

 

Pkt. 2 træk lejer af 
Nu skal de første lejer trækkes af.  Jeg begyndte med differentialelejerne, da de var umiddelbart nemmest 
at komme til.  Den side uden speedometertandhjul er lige til. Træk lejet ud med en aftrækker. Her skal du 
bruge de før omtalte metalskiver. Slib en til, så den passer med lejets indre diameter. Herved kan aftrække-
ren presse på denne og samtidig trække i lejet.  
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Mht. den anden side, bliver det lidt mere besværligt, da en almindelig aftrækker ikke kan få fat bag om 
lejet. Start med at klippe yderringen over så den indre lejedel kommer til syne.  Med almindelige aftrække-
re, er det nødvendigt at slibe i lejet for at aftrækkeren bedre kan få fat.  Brug kun en tobenet aftrækker og 
slib ca. en klingebredde fra den øverste fals. Slib ikke dybere end lejet er tykt, så det undgås at slibe i selve 
differentialet. 

 
Når begge lejer er trukket ud kan de nye presses /bankes i 
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Pkt. 3 pers nye lejer i 
Nu skal de nye lejer presses i. Dette kan gøres uden en presse. Læg lejet an og sæt det fast så vinkelret som 
muligt med håndkraft. Læg herefter den gamle inderring oven på det nye lejes og læg en metalskive oven 
på det hele.  Ved at bruge den gamle inderring sikres et ensartet pres på det nye lejes inderring, hvilket er 
ganske vigtigt. Yderringen (den som holder de små metal cylindere, der gør at lejet drejer) må aldrig udsæt-
tes for pres.  Bank forsigtigt på midten af metalskiven og sikr dig, at lejet ikke bankes skævt i, ved at justere 
slagene ud fra centrum. Dvs. er den ene side banket længere ned end den anden, skal den højstliggende 
side have nogle ”slag” indtil lejet igen er vinkelret på.  Gentag proceduren på den modsatte side.  

 
 

Pkt 4. fjern lejeskåle 
 Fjern de gamle lejeskåle. Dette gøres nemmest ved at banke ”ude fra” med en passende dykker, der hvor 
der er gjort plads til (vel nok verdens mindste) aftrækker. Der skal lægges lidt kræfter i, men vær forsigtig 
alligevel! 
Under lejeskålene findes simsskiverne, som bruges til at opretholde en korrekt tilspænding. Disse kan skif-
tes. Dette kan dog kun løses korrekt ved brug af specialværktøj. Jeg har målt på hhv. de gamle og de nye 
lejer med et mikrometer og der synes ikke at være nogen forskel, så jeg har taget chancen og genbrugt de 
gamle simsskiver. 
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Dette gentages med den anden lejeskål. 
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Pkt.5  pres nye lejeskåle i 
Pres de nye lejeskåle i. Sammen princip som med den anden halvdel af lejerne. Brug den gamle lejeskål til 
at lægge oven på den nye. Læg metalskiven ovenpå og bank med en hammer. Sørg for at det er presset i 
hele vejen rundt. 

 

 

Pkt. 6 skift simreskiverne/ pakdåserne. 
Disse sidder godt fast. Brug en tang til at hive dem ud med. Evt. som på billedet med et stemmejern for at 
opnå mere moment.  
Der skal bruges to. En til hver trækudgang og disse har ikke samme størrelse! 
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Pkt. 7  
Ud fra selve gearkassen stikker to akser. 
På den øverste sidder et leje som blot kan trækkes af med fingrene. På den nederste akse sidder et leje som 
skal trækkes af med aftrækker. Fjern yderringen, slib med vinkelsliber og træk af. Det kan være svært at få 
aftrækkeren til at gribe hårdt nok fast om lejet, så brug evt. en rørtang til at presse benene ind mod lejet 
medens aftrækkeren trækker i lejet. Dette kræver to par hænder! Pres det nye i som med alle de andre 
lejer. 
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Af en eller anden grund er netop det nederste leje slidt meget mere end de andre. Hvis man forstørrer bil-
ledet , er der tydelige tegn på pletvis metaltræthed. (Garanteret derfor Lupoen rystede ved lave omdrej-
ninger) 
For at få adgang til de sidste to lejer, skal de to akser tages ud. 
 

Pkt. 8 Fjern skiftesystemet 
Først skal skiftesystemet til skiftegaflerne løsnes.  Dette gøres ved at hive aluproppen ud. Der skal bruges 
en glidehammer og en bolt. Nu kan stiften i skiftesystemet trækkes ud og en  anden bolt kommer til syne. 
Løsn den og fjern skiftesystemet.  

ovenfor ses det omtalte skiftegaffelsystem (aner ikke hvad det hedder i virkeligheden) samt en smule af 
aluproppen til venstre. ( den er i forlængelse af stiften, som holder det hele på plads)  
 

Pkt.9 Fjern det sorte endedæskel 
To tandhjul kommer til syne. Disse to skal trækkes af. 
Først skal skiftegaflen afmonteres. Skru umbrakoskruen løs og den kan lirkes fri. Da denne er justerbar, så 
noter dig lige kontramørtikkens position med en skydelære. Den grønne anordning holder dog denne me-
get godt på plads. Det vigtige er at denne ikke forskydes under isskruningen.  
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Først skal hjulet med skinnen til skiftegaflen fjernes. Det kan vist bare hives af med fingrene. Fjern derefter 
låseringen. Jeg brugte dette specielle værktøj, jeg havde liggende, men to dykkere og en hammer kan sik-
kert også bruges. 

 
 Før tandhjulet trækkes af, skal skruen på det øverste tandhjul løsnes 
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Skru skruen ud med et T45 bit. Jeg brugte en gammel sok til at bringe i spænd imellem de to tandhjul for at 
få modstand nok til at kunne skrue den løs.  
Nu skal det nederste tandhjul fjernes. Det yderste kan vist bare fjernes. Træk derefter tandhjulet af med en 
aftrækker. Grib fat bag om synkronhjulene og observer, om noget deformeres. 
 
 
 
 

Således der det ud efter det nederste tandhjul er fjernet. På aksen ses en låsecylinder, som gør at aksen 
skal bankes ud. 
 
Nu Kan det øverste tandhjul fjernes  
For at fjerne tandhjulet, skal der bruges en trebenet aftrækker. Helst en 100 mm. Denne skal slibes til, så 
den kan gribe fat indvendigt i de tre huller i tandhjulet.    
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For at få de to aksler ud skal, man ud i et større lirkearbejde, men det kan sagtens lade sig gøre.  
Først skal der lige fjernes en låsering mere på den anden side, således, at en skiftegaffel mere kan fjernes.  
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Brug to dykkere i den viste opstilling og giv et hårdt men kontrolleret og præcist slag med en hammer, hvor 
begge dykkere rammes lige hårdt. Ellers drejer låseringen bare (det er ikke skide nemt og lykkes nok ikke i 
de fem første forsøg, men det kan sagtens lade sig gøre). Nu kan skiftegaflen fjernes og aksen lirkes ud. 
Sådan ser den ene akse ud  
  

 
 
 
 
Når den er lirket fri skal den anden afmonteres. Først skal bakgearstandhjulet (må det være) afmonteres. 
Dette gøres ved at skrue dennes skrue ud med en T50. jeg havde kun en T45 og det lykkedes uden at øde-
lægge kærven.  
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Anordningen ser således ud med tandhjul og holder. Under min pegefinger ses gevindet til den skrue der 
lige er skruet ud (T50) 

 
 
 
 
 
Den anden akse ser således ud, hvor dennes leje(med afklippet yderring) lige kan skimtes ude til venstre. 
Pga. en låsecylinder, skal aksen bankes ud. 
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Træk de nu de to sidste lejer ud og pres de to nye i, efter samme fremgangsmåde som før. Slib om nødven-
digt i dem.  

Pkt. 10 samling 
Saml det hele i omvendte rækkefølge. Det er faktisk ikke så nemt at få det hele til at være i kassen da både 
de to akser, bakgeartandhjulet, skiftegaflerne og disses anordning skal indgå i en mekanisk sammenhæng. 
Som nævnt før, kan det sagtens lade sig gøre, men det kræver en smule tålmodighed og at man lige kan se 
sig ud af sammenhængen imellem de forskellige komponenter. Jeg kan af erfaring fortælle at aksen med 
det store tandhjul skal ind efter den med det lille, og at dennes skiftegaffel skal være påmonteret. Derefter 
kan bakgearsanordningen monteres. Det er meget trængt, men muligt. Jeg kan ikke helt huske det efterføl-
gende, men er du nået hertil, kan du nok klare resten   
Bank låsecylinderen og de to tandhjul tilbage på akserne og disse sidder nu fast i kassen igen.  
Inden gearkassen samles med koblingshuset, skal der påføres flydende pakning i et tyndt lag i samlingen  
Her ses den næsten færdigsamlede gearkasse med flydende pakning i samlingen 
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Her er den helt samlet med trækakseladapterne monteret. Husk endelig at montere disse før gearkassen 
monteres, da de skal presses hårdt ind før skruen tager fat i differentialets gevind. Det er nok umuligt at 
montere specielt værktøj hvis gearkassen allerede sidder på bilen uden.  
 

 
 
 Skru endedækslet på og den nyrenoverede gearkasse er næsten klar til montering 
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Pkt. 11 Udskift udrykkerleje og udrykkerhorn 
 

 
 
Udrykkerlejet(ligger i bunden at koblingshuset) kan bare klikkes af. Føringshornet sidder fast, med tre skru-
er. De er lavet med en tolvkantet kærv. Bruges et almindeligt umbracobit er der fare for at beskadige kær-
ven, hvilket jeg gjorde ved den sidste skrue. Sker det, er den eneste løsning at finde et bit der kun lige er en 
anelse for stort og banke en ny kærv i skruen, som jeg har gjort ved den øverste skrue. 
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Pkt. 12 monter gearkassen 
Monter gearkassen i omvendt rækkefølge af den nævnte afmonteringsprocedure. Det er kun til besvær at 
bruge en donkraft til at løfte gearkassen op med. Få i stedet en hjælper til at assistere med at få den kantet 
op. Der skal virkelig lirkes, vendes og drejes for at den hopper på plads. 
 

Pkt. 13 grundjuster 
Grundjuster gearkassen. KMDTHY har lavet en glimrende guide hertil. 
http://www.lupo3lklub.dk/forum/viewtopic.php?f=22&t=11 log ind for at få adgang. 
 
 
 

http://www.lupo3lklub.dk/forum/viewtopic.php?f=22&t=11

