
1 - Alguns veículos possuem um painel de isolamento acústico
para proteger a caixa de câmbio, este painel deve ser removido
antes de iniciar as operações. O painel é preso com quatro
ganchos “Z” no chassis, abrir todos os ganchos girando-os para
que a ancoragem seja liberada permitindo sua remoção.

TK 9106 / TK 9107 / TK 9108

2 - Desmontar os quatro parafusos que fixam o servo da
embreagem na lateral direita do câmbio e mover lateralmente,
de forma que libere o acesso a janela do câmbio.

3 - Retirar os parafusos que fixam a tampa da caixa de câmbio
e remova-a.

4 - Após ser limpa cuidadosamente a face plana da abertura
lateral, introduzir os pinos guia inclusos no kit de montagem 
e introduzir a junta de vedação tendo o cuidado de que a
lingueta “X” fique para cima.

CONJUNTO ADAPTADOR

do conjunto adaptador irá

Fig.4



7 - 
  

Introduzir o adaptador traseiro centrando a ranhura do eixo com a
ranhura da engrenagem do adaptador lateral, em seguida, empurre
completamente se necessário usando um martelo de borracha. Introduzir
o adaptador traseiro e apertar os parafusos incluídos no Kit de montagem
com torque de 50Nm.

10 - Após concluir a verificação de vazamentos, se tudo estiver correto é possível
instalar a tomada de força na abertura traseira.

9- VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAZAMENTOS:
a) Após 15 minutos com o motor do veículo ligado, desligue-o.
b) Observe toda a região de contato do adaptador lateral e do adaptador
traseiro com a caixa de transmissão. Se houverem sinais de vazamento, 
o adaptador deve ser removido e reinstalado conforme o procedimento 
de instalação apresentado.
Obs.: Verifique o nível de óleo da caixa de câmbio/transmissão.
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6 - Desmonte as porcas da abertura traseira e retire a tampa.
Introduza o eixo centralizando o adequado assentamento na engrenagem
do adaptador lateral. Em seguida, coloque o eixo no alojamento "K" na
caixa de câmbio.

8 - Recoloque o óleo na caixa até atingir o tampão de nível.

5 - Coloque adaptador lateral e aperte os parafusos com torque de 50Nm.
O sentido de montagem é forçado pela posição dos pinos guia impedindo
montagem invertida. Para auxiliar a operação e permitir uma montagem 
imediata, a palavra TOP (para cima) está gravada na estrutura do 
adaptador. Depois de o adaptador já montado na abertura lateral, montar
o servo de embreagem novamente em sua posição original.
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