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ALGEMEEN
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Deze aanvulling op hoofdstuk 17 behandelt alleen de componenten die sinds het verschijnen van het bestaande
werkplaatshandboek zijn gewijzigd.
Voor de beschrijving van de reparatiewerkzaamheden aan de overige.componenten wordt verwezen naar het des betreffende hoofdstuk in het TAUNUS-werkplaatshandboek.
De identificatie van de transmissie en het schuivenhuis geschiedt d.m.v. een metalen plaatje dat op het
transmissiestaartstuk resp. het schuivenhuis is gemonteerd.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de wagens welke met de C3-automatische transmissie kunnen
worden uitgerust.

❑ G ❑❑ 79DT ADA

EIDDEIDEI
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Identificatieplaatje - transmissie

Identificatieplaatje schuivenhuis

Inbouwoverzicht - C3 automatische transmissie

Motor

Transmissiecode

2,0 HC
(OHC)

grijs

5

3,78 :

1

20

oranje

6

79 DT 7000 APA

3,89 :

1

17

groen

5

79 DT 7000 AEA

3,89:

1

17

groen

5

79 DT 7000 AFA

3,75:

1

16

blauw

5

3,75 :

1

20

oranje

6

3,45 :

1

18

grijs

6

3,44:

1

18

grijs

6

3,44 :

1

18

grijs

6

79 DT 7000 SA

79 DT 7000 AGA

79 DT 7000 AHA
79 DT 7000 AJA

ww

2,3 HC
(v6)

Aantal tanden
snelheidsmeter worm op hoofdas

18

w.

2,0 LC
(V6)

Kleurcode
snelheids meterrondsel

1

4,11

fo
rd

1,6 HC/2-V

Aantal tanden
snelheidsmeter rondsel

:

79 DT 7000 ADA
1,6 LC/HC
(OHC)

Achterbrug
overbrengings verhouding
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AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

WERKING (vervolg)
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..Fig. 2 Hydraulisch systeem - keuzehefboom in stand "P" of "N"

1 - Zeef
2 - Oliepomp
3 - Omvormerontlastklep
4 - Omvormer
5 - Koppeling voor
voorui t
6 - Koppeling voor
achteruit en
prise directe
7 - Smering, achter
8 - Smering, voor
9 - Oliekoeler en
terugvoerklep

Juli 1979

10 - Vertragingsschuif voor
rembandontkoppeling
11 - Vastzetten, voorste servo
12 - Loszetten, voorste servo
13 - Voorste servo
14 - Schakeldrukregelschuif
(in bak)
15 - Vacuummembraan
16 - Schakeldrukreduceerschuif
17 - 2e versnellingsschuif
18 - Servoregelschuif (2-3)
19 - Schakeldrukverhogingsschuif
20 - Schakelregelschuif (3-2)
21 - Modulatieschuif (3-2)

22
23
24
25
26
27
27a
28
29
30
31
32
33
34

Schakeldruk-ontlastklep
Centrifugaalregulateur
Werkdruk-reduceerschuif
Werkdruk-verhogingsschuif
Werkdruk-regelschuif
Drukopvoerschuif (schakelstand 1 + 2)
Drukopvoerschuif (regulateurbediening)
Vastzetten, achterste servo
Loszetten, achterste servo
Achterste servo
Kick-down schuif
Mechanische bedieningsschuif
Schakelschuif (1-2)
Schakelschuif (2-3)
FORD TAUNUS/CORTINA'80: HOOFDSTUK 17-4

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

WERKING (vervolg)
Fig. 3

Hydraulisch systeem - keuzehefboom in stand "R"
rood = werkdruk

rood/zwart = omvormerdruk

geel = schakeldruk
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Betekenis van de kleuren:

1 - Zeef
2 - Oliepomp
3 - Omvormerontlastklep
4 - Omvormer
5 - Koppeling voor
vooruit
6 - Koppeling voor
achteruit en
prise directe
7 - Smering, achter
8 - Smering, voor
9 - Oliekoeler en
terugvoerklep

Juli 1979

10 - Vertragingsschuif voor
rembandontkoppeling
11 - Vastzetten, voorste servo
12 - Loszetten, voorste servo
13 - Voorste servo
14 - Schakeldrukregelschuif
(in bak)
15 - Vacuummembraan
16 - Schakeldrukreduceerschuif
17 - 2e versnellingsschuif
18 - Servoregelschuif (2-3)
19 - Schakeldrukverhogingsschuif
20 - Schakelregelschuif (3-2)
21 - Modulatieschuif (3-2)

22 - Schakeldruk-ontlastklep
23 - Centrifugaalregulateur
24 - Werkdruk-reduceerschuif
25 - Werkdruk-verhogingsschuif
26 - Werkdruk-regelschuif
27 - Drukopvoerschuif (schakelstand 1 + 2)
27a - Drukopvoerschuif (regulateurbediening)
28 - Vastzetten, achterste servo
29 - Loszetten, achterste servo
30 - Achterste servo
31 - Kick-down schuif
32 - Mechanische bedieningsschuif
33 - Schakelschuif (1-2)
34 - Schakelschuif (2-3)
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AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

WERKING (vervolg)
Fig. 3 Hydraulisch systeem - keuzehefboom in stand "D- 1"
rood = werkdruk
blauw = regulateurdruk

geel = schakeldruk
rood/zwart = omvormerdruk

geel/zwart = gereduceerde
schakeldruk
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Betekenis van de kleuren:

1 - Zeef
2 - Oliepomp
3 - Omvormerontlastklep
4 - Omvormer
5 - Koppeling voor
vooruit
6 - Koppeling voor
achteruit en
prise directe
7 - Smering, achter
8 - Smering, voor
9 - Oliekoeler en
terugvoerklep
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10 - Vertragingsschuif voor
rembandontkoppeling
11 - Vastzetten, voorste servo
12 - Loszetten, voorste servo
13 - Voorste servo
14 - Schakeldrukregelschuif
(in bak)
15 - VacuUmmembraan
16 - Schakeldrukreduceerschuif
17 - 2e versnellingsschuif
18 - Servoregelschuif (2-3)
19 - Schakeldrukverhogingsschuif
20 - Schakelregelschuif (3-2)
21 - Modulatieschuif (3-2)

22 - Schakeldruk-ontlastklep
23 - Centrifugaalregulateur
24 - Werkdruk-reduceerschuif
25 - Werkdruk-verhogingsschuif
26 - Werkdruk-regelschuif
27 - Drukopvoerschuif (schakelstand 1 + 2)
27a - Drukopvoerschuif (regulateurbediening)
28 - Vastzetten, achterste servo
29 - Loszetten, achterste servo
30 - Achterste servo
31 - Kick-down schuif
32 - Mechanische bedieningsschuif
33 - Schakelschuif (1-2)
34 - Schakelschuif (2-3)
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AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

WERKING (vervolg)
Fig. 5 Hydraulisch systeem - keuzehefboom in stand "D-2"
rood = werkdruk
blauw = regulateurdruk
geel = schakeldruk

geel/zwart = gereduceerde schakeldruk
rood/zwart = omvormerdruk
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Betekenis van de kleuren:

1 - Zeef
2 - Oliepomp
3 - Omvormerontlastklep
4 - Omvormer
5 - Koppeling voor
vooruit
6 - Koppeling voor
achteruit en
prise directe
7 - Smering, achter
8 - Smering, voor
9 - Oliekoeler en
terugvoerklep
Juli 1979

10 - Vertragingsschuif voor
rembandontkoppeling
11 - Vastzetten, voorste servo
12 - Loszetten, voorste servo
13 - Voorste servo
14 - Schakeldrukregelschuif
(in bak)
15 - Vacuummembraan
16 - Schakeldrukreduceerschuif
17 - 2e versnellingsschuif
18 - Servoregelschuif (2-3)
19 - Schakeldrukverhogingsschuif
20 - Schakelregelschuif (3-2)
21 - Modulatieschuif (3-2)

22
23
24
25
26
27
27a
28
29
30
31
32
33
34

-

Schakeldruk-ontlastklep
Centrifugaa1regulateur
Werkdruk-reduceerschuif
Werkdruk-verhogingsschuif
Werkdruk-regelschuif
Drukopvoerschuif (schakelstand 1 + 2)
Drukopvoerschuif (regulateurbediening)
Vastzetten, achterste servo
Loszetten, achterste servo
Achterste servo
Kick-down schuif
Mechanische bedieningsschuif
Schakelschuif (1-2)
Schakelschuif (2-3)
FORD TAUNUS/CORTINA'80: HOOFDSTUK 17-7

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE
WERKING (vervolg)
Fig. 6 Hydraulisch systeem - keuzehefboom in stand "D-3"
rood = werkdruk
geel = schakeldruk
blauw = regulateurdruk

geel/rood = verhoogde schakeldruk
rood/zwart = omvormerdruk
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Betekenis van de kleuren:

1 - Zeef
2 - Oliepomp
3 - Omvormerontlastklep
4 - Omvormer
5 - Koppeling voor
vooruit
6 - Koppeling voor
achteruit en
prise directe
7 - Smering, achter
8 - Smering, voor
9 - Oliekoeler en
terugvoerklep

Juli 1979

10 - Vertragingsschuif voor
rembandontkoppeling
11 - Vastzetten, voorste servo
12 - Loszetten, voorste servo
13 - Voorste servo
14 - Schakeldrukregelschuif
(in bak)
15 - Vacuummembraan
16 - Schakeldrukreduceerschuif
17 - 2e versnellingsschuif
18 - Servoregelschuif (2-3)
19 - Schakeldrukverhogingsschuif
20 - Schakelregelschuif (3-2)
21 - Modulatieschuif (3-2)

22 - Schakeldruk-ontlastklep
23 - Centrifugaalregulateur
24 - Werkdruk-reduceerschuif
25 - Werkdruk-verhogingsschuif
26 - Werkdruk-regelschuif
27 - Drukopvoerschuif (schakelstand 1 + 2)
27a - Drukopvoerschuif (regulateurbediening)
28 - Vastzetten, achterste servo
29 - Loszetten, achterste servo
30 - Achterste servo
31 - Kick-down schuif
32 - Mechanische bedieningsschuif
33 - Schakelschuif (1-2)
34 - Schakelschuif (2-3)
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WERKING (vervolg)
Fig. 7 Hydraulisch systeem - keuzehefboom in stand "2"
Betekenis van de kleuren:
rood = werkdruk
geel = schakeldruk
blauw = regulateurdruk
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rood/zwart = omvormerdruk
blauw/rood = druk ter verhoging van werkdruk bij losgelaten
gaspedaal in schakelstand "1" en "2"

ww
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2
3

4

6

7
8
9

Zeef
Oliepomp
Omvormer ontlastklep
Omvormer
Koppeling voor
voorui t
Koppeling voor
achteruit en
prise directe
Smering, achter
Smering, voor
Oliekoeler en
terugvoerk1ep
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10 - Vertragingsschuif voor
rembandontkoppe1ing
11 - Vastzetten, voorste servo
12 - Loszetten, voorste servo
13 - Voorste servo
14 - Schakeldrukregelschuif
(in bak)
15 - Vacuummembraan
16 - Schakeldrukreduceerschuif
17 - 2e versnellingsschuif
18 - Servoregelschuif (2-3)
19 - Schakeldrukverhogingsschuif
20 - Schakelregelschuif (3-2)
21 - Modulatieschuif (3-2)

22
23
24
25
26
27
27a
28
29
30
31
32
33
34

Schakeldruk-ontlastklep
Centrifugaalregulateur
Werkdruk-reduceerschuif
Werkdruk-verhogingsschuif
Werkdruk-regelschuif
Drukopvoerschuif (schakelstand 1 + 2)
Drukopvoerschuif (regulateurbediening)
Vastzetten, achterste servo
Loszetten, achterste servo
Achterste servo
Kick-down schuif
Mechanische bedieningsschuif
Schakelschuif (1-2)
Schakelschuif (2-3)
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AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

WERKING (vervolg)
Fig. 8 Hydraulisch systeem - keuzehefboom in stand "1"
rood = werkdruk
blauw = regulateurdruk

geel = schakeldruk
rood/zwart = omvormerdruk
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Betekenis van de kleuren:

1 - Zeef
2 - Oliepomp
3 - Omvormerontlastklep
4 - Omvormer
5 - Koppeling voor
vooruit
6 - Koppeling voor
achteruit en
prise directe
7 - Smering, achter
8 - Smering, voor
9 - Oliekoeler en
terugvoerklep

Juli 1979

10 - Vertragingsschuif voor
rembandontkoppeling
11 - Vastzetten, voorste servo
12 - Loszetten, voorste servo
13 - Voorste servo
14 - Schakeldrukregelschuif
(in bak)
15 - Vacuummembraan
16 - Schakeldrukreduceerschuif
17 - 2e versnellingsschuif
18 - Servoregelschuif (2-3)
19 - Schakeldrukverhogingsschuif
20 - Schakelregelschuif (3-2)
21 - Modulatieschuif (3-2)

22 - Schakeldruk-ontlastklep
23 - Centrifugaalregulateur
24 - Werkdruk-reduceerschuif
25 - Werkdruk-verhogingsschuif
26 - Werkdruk-regelschuif
27 - Drukopvoerschuif (schakelstand 1 + 2)
27a - Drukopvoerschuif (regulateurbediening)
28 - Vastzetten, achterste servo
29 - Loszetten, achterste servo
30 - Achterste servo
31 - Kick-down schuif
32 - Mechanische bedieningsschuif
33 - Schakelschuif (1-2)
34 - Schakelschuif (2-3)
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CONTROLE EN AFSTELLING

01iepeilcontrole
Het oliepeil kan het beste worden gecontroleerd
direkt na een korte rit, wanneer de transmissie olie zijn bedrijfstemperatuur heeft bereikt (65°C).

Zorg dat de wagen horizontaal staat, trek de
handrem aan en druk het rempedaal in.

2.

Plaats, bij stationair draaiende motor, de
keuzehefboom 3 maal in elke schakelstand.

3.

Zet de keuzehefboom vervolgens in stand "P" en
laat de motor nog minstens 1 minuut stationair
draaien.

4.

Verwijder met nog steeds stationair draaiende
motor de peilstaaf (Fig. 9) en veeg deze met
een schone doek af. Steek de peilstaaf op zijn
plaats en trek hem weer naar buiten. Het oliepeil in de transmissie moet tussen de merktekens
"Min" en "Max" staan.

5.

ta
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1.
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Voer de controle als volgt uit:

Fig.

9 Oliepeil in automatische transmissie
controleren.

Vul de transmissie zonodig tot het "Max"- merkteken via de peilstaafbuis bij met de voorge schreven oliesoort of zuig het teveel aan olie
af; Fig. 9.

N.B.:

- Als het oliepeil beneden het "Min"-merkteken
staat, dient men de transmissie en de oliekoeler op lekkage te controleren.

Indien de transmissieolie donkerbruin of zwart
is, dan duidt dit op versleten koppelingsplaten
of rembanden; in dat geval moet de transmissie
gedemonteerd en gereinigd worden.

w.
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Koppelomvormer

Turbinewiel op mogelijk contact met stator en
pomphuis testen

Plaats de omvormer op de holle as van de hydrau lische pomp en draai de omvormer rond (Fig. 10).
Daarbij mag geen geluid van metaal-op-metaal contact
waarneembaar zijn.

Juli 1979

Fig. 10 Turbinewiel op contact met stator en
pomphuis testen.
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i:.

CONTROLE EN AFSTELLING (vervolg)

Stator op mogelijk contact met turbinewiel testen
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Keer de omvormer om. Steek de ingaande as naar
binnen en draai hem rond (Fig. 11). Hierbij mag
geen geluid van metaal-op-metaal contact worden
waargenomen.

L17-3

Fig. 11 Stator op contact met turbinewiel testen.

Omvormernaaf op groeven controleren

Controleer de naaf met de nagel van een vinger op
groeven, zoals in Fig. 12A is aangegeven.

Lichte - groeven: deze kunnen voorzichtig met schuur linnen worden verwijderd, zoals in Fig. 12B wordt
getoond.
- -----------

Die pe groeven . bij de aanwezigheid van diepe groeven
moet de omvormer worden vervangen.
Bij het verwijderen van de groeven dient de naaf opening beslist te worden afgesloten.

Verwijderen van lichte groeven (Fig.

12B)

(/ (j (i

fo
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Vervang de pompkeerring en het omvormerhuis met
bus.
Verwijder de groeven met schuurlinnen nr. 600.
Maak de omvormer vervolgens grondig schoon.

Indien de groeven niet door licht polijsten kunnen
worden verwijderd, dan moet de complete omvormer
worden vervangen.

ri

'

6 CC

X„_L^,

L17-95

Fig. 12 A = Omvormernaaf op groeven controleren.
B = Verwijderen van lichte groeven

w.

Controleer of de drie bevestigingssteunen van de
omvormer goed vastzitten en geen scheurtjes bij
de lasnaden vertonen; Fig. 13.
Koppelomvormer reinigen

ww

Giet de omvormer leeg, vul deze via de holle naaf
met ongeveer 1 liter petroleum en spoel hem door.
Indien hierbij metaaldeeltjes worden aangetroffen,
moet de complete omvormer vervangen worden, daar
het niet mogelijk is deze grondig te reinigen.

Identificatie van de koppelomvormer

De koppelomvormer is aan de voorzijde gemerkt met
twee letters (laatste letters van onderdeelnummer)
die aangeven voor welk motortype de omvormer bestemd
is.

Juli 1979

Fig. 13 Bevestiging controleren van de drie
steunen van de koppelomvormer.
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STORINGSDIAGNOSETABEL

Te nemen maatregelen

1

Motor kan niet worden gestart
(accu en startmotor in orde).

Startblokkeerschakelaar vervangen.

2

Motor kan niet in stand "N" of "P"
worden gestart.

Schakelstang afstellen.

3

Motor kan in alle standen van keuze hefboom worden gestart.

Startblokkeerschakelaar vervangen.

4

Volgens testblad punt 3 + 4 controleren.
Geen voelbare inschakeling van transmissie
in alle schakelstanden resp. geen aandrijving. Werkdruktest uitvoeren.
Indien de oliedruk in orde is, wordt de storing
veroorzaakt door een mechanisch defekt: controleer
vertanding van ingaande as, turbinewiel, huis van
vooruitkoppeling; zonodig transmissie demonteren
en reinigen.

5

Geen voelbare inschakeling in stand "R".
Inschakeling in "D", "2" en "1" in orde.
Geen aandrijving in "R".

Motorremwerking in "1" controleren. Indien in orde:
koppeling voor achteruit en prise directe repare ren. Indien niet in orde: achterste servo verwijde ren en tezamen met remband controleren.

6

Geen voelbare inschakeling in "D", "2"
en "1". Geen aandrijving in "D", "2" en "1"
Inschakeling en aandrijving in "R" in orde.

Werkdruktest uitvoeren. Indien druk in "D", "2" en
"1" te laag is: achterste servo en keerringen van
vooruitkoppeling controleren. Indien druk in orde
is, is er een mechanische storing: controleer de
vertanding in het voorste planetaire stelsel.

7

Geen voelbare inschakeling in "D".
In "2" en "1" in orde.
Geen aandrijving in "D".

Schakelstang afstellen.
Vrijloopkoppeling defekt.
Transmissie en schuivenhuis volledig demonteren en
reinigen.

8

Ruw inschakelen

9

Wagen kruipt vooruit in alle schakelstanden,
behalve in "P" en "R",

ta
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Storingssymptoom

in alle schakelstanden.

fo
rd

Code

De vooruitkoppeling is geblokkeerd (constant
ingeschakeld). Transmissie demonteren en reinigen.

Sterk mechanisch geluid
standen.

11

Sterk mechanisch geluid bij het wegrijden
(wagen rolt).

Storing in mechanisch gedeelte van transmissie
(planetair tandwielstelsel etc.)

12

Zuigend geluid of plotselinge slip bij het
wegrijden.

Oliepeil controleren.
Indien oliepeil in orde is: oliedruk en oliezeef
controleren.
Indien oliedruk en oliezeef in orde zijn: olie pomp controleren.

w.

in alle schakel -

Stationaire toerental in "D" afstellen op 650 700/ min. Vacuumsysteem controleren. Werkdruktest
uitvoeren.

10

ww

r-

Voer de "stalt" test uit.
Geen abnormaal geluid in stand "N".
In "R" en "D" treedt geluid op en wordt sterker bij
gasgeven.
Vervang de koppelomvormer.
Demonteer en reinig de transmissie.

13

"Stalt" test in "R" en "D" niet mogelijk.
Motortoerental te hoog.
Inschakelen in orde.

Gask 1 epbed i en i ngssysteein controleren. Werkdruktest
uitvoeren. Indien druk te laag is, moet eerst de
regulateur en daarna de oliepomp worden gecontro leerd.

14

"Stalt" test in "R" niet mogelijk.
Motortoerental te hoog.
"Stalt" test in "D", "2" en "1" in orde.

Motorremwerking in stand "1" controleren. Indien
niet in orde: achterste servo controleren.
Indien achterste servo in orde: koppeling voor
achteruit en prise directe controleren.

15

test i n D niet mogelijk.
Stalt
Motortoerental te hoog.
"Stalt" test in "R" in orde.

Stalt
test i n 2 en
1
uitvoeren.
orde: vrijloopkoppeling defekt.
Transmissie demonteren en reinigen.
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Indien in
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AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

STORINGSDIAGNOSETABEL (vervolg)

Te nemen maatregelen

16

Slechte acceleratie (topsnelheid en
motor in orde).

Koppelomvormer uitbouwen.
Stator controleren.

17

Te weinig vermogen. Topsnelheid wordt niet
bereikt (motor en acceleratie in orde).
Olie wordt zeer heet.

Transmissie volgens testblad testen (volgas en
kick-down). Indien in orde: koppelomvormer uit bouwen en vrijloopkoppeling van stator controleren.

18

Met het gaspedaal gedeeltelijk ingedrukt
(1500- 2000/min) schakelt de transmissie
te laat naar de 2e versnelling (boven 45
km/h),

Vacuumsysteem controleren. Werkdruktest uitvoeren.
Regulateur controleren. Indien in orde: schakel schuif l e -2 e versnelling controleren. Indien in
orde: oliekeerringen op regulateurnaaf controleren.

19

Bij langzaam accelereren schakelt de trans missie van de le direkt naar de 3e versnel ling (motortoerental: 1500-2000/min).

Afstelling van voorste remband controleren.
Werkdruktest uitvoeren. Voorste servo controleren.
Schakelschuif le- 2e versnelling controleren.

20

Transmissie schakelt bij langzaam accelereren
(motortoerental: 1500-2000/min) niet naar
de 3e versnelling.

Werkdruktest uitvoeren. Regulateur controleren.
Schakelschuif 2e- 3e versnelling controleren.
Transmissie demonteren en reinigen.

21

Transmissie schakelt niet of rijdt in stand
"D" in de 2e of 3e versnelling weg.

Werkdruktest uitvoeren. Regulateur controleren.
Schuivenhuis controleren. Oliekeerringen (3) op
regulateurnaaf controleren.

22

Schakeltoerentallen te laag.
Bij kick-down schakelt de transmissie te
vroeg.

Afstelling van kick-down kabel controleren.
Werkdruktest uitvoeren.
Regulateur controleren.
Oliekeerringen (3) op regulateurnaaf controleren.

23

Schakeltoerental te hoog bij het schakelen
van 1 naar 2 en/of van 2 naar 3 met volgas
(kick-down). Transmissie schakelt te laat.

Werkdruktest uitvoeren. Regulateur controleren.
Schuivenhuis controleren.
Oliekeerringen (3) op regulateurnaaf controleren.

24

Sterk jankend geluid bij
tallen.

Oliezeef,
ren.

25

Transmissie schakelt niet terug naar de 2e
versnelling, indien bij ca. 75 km/h in stand
"D" volgas (kick-down) gegeven wordt.

Afstelling van kick-down kabel controleren.
Werkdruktest uitvoeren. Kick-down schuif in het
schuivenhuis controleren.

26

Transmissie schakelt niet terug naar de 2e
versnelling, indien bij 50 km/h in stand "D"
3/4 gas wordt gegeven. Transmissie overigens
in orde.

Werkdruktest uitvoeren.
Regulateur controleren.
Schuivenhuis controleren.

27°

Indien bij 90 km/h en losgelaten gaspedaal
van "D" naar "1" wordt geschakeld, remt de
wagen niet op motor af door terugschakeling
naar de 2e versnelling.

Voorste remband afstellen.
Werkdruktest uitvoeren.
Voorste servo controleren.

Indien bij 90 km/h en losgelaten gaspedaal
van "D" naar "1" wordt geschakeld, schakelt
de transmissie boven 75 km/h naar de 1e
versnelling.

Werkdruktest uitvoeren.
Schakelschuiven controleren.
Regulateur controleren.

Indien bij 90 km/h en losgelaten gaspedaal
van "D" naar "1" wordt geschakeld, schakelt
de transmissie beneden 25 km/h naar de
Ie versnelling.

Werkdruktest uitvoeren.
Schuivenhuis controleren.
Achterste servo controleren.
Regulateur controleren.

Parkeerpal werkt niet.

Schakelstang afstellen.
Blokkeerinrichting controleren.

30

ta
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us

toevoer naar pomp en oliepomp controle-
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29*

hoge motortoeren -

w.

28*
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Storingsdiagnosetabel

Code

Bij de storingssymptomen 27, 28 en 29 dient een proefrit met aangesloten oliedrukmeter te worden
gemaakt. Controleer daarbij of de werkdruk stijgt indien bij 80 km/h de keuzehefboom van stand "D"
in stand "2" of "1" wordt geplaatst.
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STORINGSDIAGNOSETABEL (vervolg)
OVERIGE STORINGSMOGELIJKHEDEN
Te nemen maatregelen

Schakelhefboom gaat zwaar of is geblokkeerd.

Schakelhefboom controleren.
Schakelkabel en bedieningsschuif in transmissie
controleren.
Startblokkeerschakelaar controleren.
Juiste montagestand van codeplaatje op schuiven huis controleren.

Lekkage bij koppelomvormer.

Controleer:

Bij het vervangen van de oliekeerring van de
oliepomp moet beslist worden gecontroleerd of
de omvormergeleidebussen in het omvormerhuis
goed zijn gecentreerd.

Achterste krukasoliekeerring, oliekeerring van
oliepomp, bevestigingsbouten van omvormerhuis
op transmissiehuis (aluminium ringen), olie aftapplug van koppelomvormer, opgetaste moeren
van koppelomvormer en lasnaden van koppelomvormer.

transmissie.

ta
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Lekkage bij

.n
l

Storingssymptoom

Controleer:

Dekselpakking van voorste servo.
Oliekeerring van transmissiestaartstuk.
Aansluitingen en leidingen op zijkant van
transmissie.
Stelbout van voorste remband resp. contramoer.
Oliekeerring van schakelhefboom en 0-ring van
kick-down hefboom.
Pakking tussen staartstuk en transmissiehuis.
Aansluiting oliedrukmeter.
Carterpakking.
Keerring van snel heidsmeteraandrijving.
Keerring van vacuUmmembraan.

Vacuummembraan vervangen.

Olieverlies zonder uitwendige lekkagesporen.

fo
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Algemene richtlijnen voor het verhelpen van storingen:
1.

Indien in de storingsdiagnosetabel bij een storingssymptoom meerdere maatregelen ter opheffing van de
storing worden aangegeven, dan moet men altijd bij de eerstgenoemde beginnen en pas na het controleren
hiervan verdergaan met de volgende.

2.

Zijn er meerdere storingssymptomen, dan moet men beginnen met de maatregelen die het minste werk vergen.

3. De maatregel "Transmissie demonteren en reinigen" is voor die gevallen aangegeven, waarbij vaststaat dat
de storing door slijtage of beschadiging van een of meerdere onderdelen wordt veroorzaakt.. Daarbij moeten
alle onderdelen goed schoongemaakt worden om latere schade te voorkomen. Vooral de koppelomvormer, de
oliekoeier en de oliekoelerleidingen moeten grondig worden doorgespoeld.

w.

REPARATIEWERKZAAMHEDEN — INHOUD

Automatische transmissie

Automatische transmisse demonteren
en monteren

ww

17 214 8

Beschreven in
deze uitgave

Ook van toepassing op volgende
modellen
Escort

Capri

Granada

X

X

X

X

17 354

Regulateur verwijderen en monteren

X

X

X

X

17 673

Schakelstang verwijderen en monteren

X

X

X

X
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REPARATIEWERKZAAMHEDEN — BESCHRIJVING

17 214 8

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE DEMONTEREN EN MONTEREN
(transmissie uitgebouwd)

.n
l

In onderstaande tekst en afbeeldingen worden alleen
de componenten behandeld die wat betreft constructie
of reparatierichtlijnen gewijzigd zijn.

Achterste servo

ta
un
us

De schroefveer van de achterste servo is komen te
vervallen; Fig. 14.

Fig. 14 Achterste servo.
A - Servodeksel
B - Servozuiger

Koppeling voor vooruit; Fig. 15

Aan de vooruitkoppeling werden een reeks veranderingen aangebracht:
a) De gegolfde ring (X) werd door een rubber veer (F) vervangen.

b) Als gevolg van de montage van de nieuwe rubber veer werd de zuiger van een montagegroef voorzien.

c) De dikte van de stalen koppelingsplaten (G) van de vooruitkoppeling werd met ca. 0,2 mm verminderd.
d) Wegens de montage van dunnere stalen koppelingsplaten werd de borgringgroef in het koppelingshuis
ca. 1 mm naar onderen verplaatst.

fo
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Koppeling voor vooruit en koppeling voor achteruit en prise-directe

ww

w.

Indien tijdens het repareren van een C3-transmissie een vooruitkoppeling of een koppeling voor achteruit
en prise-directe wordt gedemonteerd, moeten altijd nieuwe borgringen (circlips) worden gemonteerd; zie
"K" in Fig. 15.

Fig. 15 Vooruitkoppeling, gedemonteerd.
A - Koppelingshuis
B - Zuiger met afdichtringen
C - Drukveertjes (15 stuks)
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D - Veerschotel
E - Borgring
F - Rubber veer (nieuw)
G - Gegolfde veerring
(vervalt)

G - Stalen koppelingsplaatje
H - Gevoerd koppelingsplaatje
J - Drukplaat
K - Borgring
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Fig. 16 C3-transmissie, gedemonteerd.
1 - Oliezeef
7 - Vacuum2 - Pakking
membraan
3 - Achterste servo,
8 - Schakeldrukcompleet
regelschuif
4 - Schuivenhuis
9 - Blokkeer 5 - Dekplaat
schakelaar
6 - Voorste servo,
10 - Schakel- en
compleet
ParkeerPalbedienin9smech.

11 - Oliekeerring
12 - Parkeerpal
13 - Regulateur,
compleet
14 - Metalen
afdichtringen
15 - Drukring nr. 8
16 - Regulateurnaaf

17 - Borgring
18 - Uitgaande as
19 - Vrijloop koppeling
20 - Drukring nr. 7
21 - Remband
22 - Remtrommel
23 - Achterste planetaire stelsel

24 - Drukring nr. 6
29 - Zonnetandwiel
34 - Tussenplaat
25 - Aandrijftrommel 30 - Koppeling voor 35 - Koppelomvormer
zonnetandwiel
achteruit en
36 - Ingaande as
26 - Voorste planeprise-directe
37 - Drukring nr. 1
taire stelsel
31 - Afdichtring
27 - Koppeling voor
32 - Oliepomp
vooruit
33 - Oliepomptand 28 - Drukring nr. 3
wielen

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

ww

w.
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17 214 8 Fig. 17 Plaats van montage en nummering van de diverse drukringen in de automatische transmissie.
Drukring nr. 1 is in vijf verschillende dikten verkrijgbaar.
Drukring nr. 5 wordt op drie verschillende plaatsen gemonteerd:
c) - achter de achterste satellietenhouder
a) - voor de voorste satellietenhouder
b) - voor de achterste satellietenhouder
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ww

w.
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17 214 8

c)
w

Fig. 18 Schuivenhuis, gedemonteerd.
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17 214 8

donkerblauw, oranje)
4 - Borgplaat

-

ww

w.

fo
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5 - Afstandsstuk
6 - Veer (donkerblauw, geel,
lichtgroen)
7 - Servoregelschuif
(2-3)
8 - Veer (donkerblauw, bruin)
9 - Schakeldrukverhogingsschuif
10 - Plug
11 - Borgpen (in bovenste groef
van bus monteren)

27 - Veer (geel)
28 - Kick-down schuif
29 - Drukverhogingsschuif
(in schakelstand 1 en 2)
30 - Veer (lichtgroen)
31 - Veer (lichtblauw)
32 - Drukverhogingsschuif
(inschakelstand 1 + 2)
33 - Plug
34 - Borgplaat
35 - Veer (wit, oranje)
36 - 2e versnellingsschuif
37 - Schakelschuif (1 - 2)
38 - Schakelschuif (2 - 3)
39 - Veer (oranje, lichtblauw)
40 - Schakeldruk-reduceerschuif

Borgplaat
Veer (bruin, lichtblauw)
Schakelregelschuif (3- 2)
Veer (oranje, geel)
Modulatieschuif (3-2)
Werkdruk-reduceerschuif
(3-2)
Werkdruk-verhogingsschuif
Bus
Borgpen
Bedieningsschuif
Veer (donkerblauw)
Veer (oranje)
Veerschotel
Werkdruk-regelschuif
Afstandsstuk

ta
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rembandontkoppeling
3 - Veer (lichtgroen,

-

.n
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1 - Borgplaat
2 - Vertragingsschuif voor

Fig. 19 A - Koppelomvormer-ontlastklep
B - Veer (wit)
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C - Kogelklep (5 stuks)
D - Schakeldruk-ontlastklep

E - Veer (wit)
F - Geen kogel aanbrengen
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17 354

REGULATEUR - VERWIJDEREN EN MONTEREN

Verwijderen
Bouw de cardanas uit (6 bouten).

2.

Maak de ophangbeugel van de transmissie los
van de vloer en het staartstuk (5 bouten);
Fig. 20. Laat de transmissie vervolgens voor zichtig zakken.

3.

Maak de snelheidsmeteraandrijfkabel los (1
bout) en verwijder het staartstuk van de
transmissie (6 bouten).

ta
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1.

.n
l

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Fig. 20 Bevestiging van transmissie-ophangbeugel.

4.

Maak de regulateur los door het verwijderen
van de twee bevestigingsbouten van de regula teurnaaf; Fig. 21.

Monteren

Fig. 21 Regulateur, gemonteerd.

Monteer het transmissiestaartstuk met een
nieuwe pakking en let daarbij op de juiste
plaatsing van de bedieningsstang van de
parkeerpal; Fig. 22. Zet de bouten met het
voorgeschreven aantrekkoppel vast.

w.

6.

Draai de uitgaande as zodanig dat de regula teurbevestigingsgaten naar onderen wijzen.
Zet de regulateur vervolgens in elkaar en let
er daarbij op dat de veer tussen de regelschuif en het centrifugaalgewicht wordt gemonteerd. Monteer de complete regulateur daarna
op de regulateurnaaf; Fig.21.

fo
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5.

Breng de transmissie omhoog en zet de ophang beugel vast aan de bodemplaat en het staart stuk. Trek de 5 bouten met het voorgeschreven
koppel aan.

ww

7.

8.

Sluit de snelheidsmeteraandrijfkabel aan en
bouw de cardanas spanningsvrij in.

9. Controleer het oliepeil en vul zonodig olie
van de voorgeschreven soort bij.
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Fig. 22 Transmissiestaartstuk monteren.
A - Bedieningsstang van parkeerpal
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SCHAKELSTANG - VERWIJDEREN EN MONTEREN

17 673

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijder de borgklemmen van de schakelstang
en haak de stang los; Fig. 23.

2.

Controleer de lagerbussen aan beide uiteinden
van de schakelstang en vernieuw ze zonodig.

ta
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1.
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Verwijderen

Fig. 23 Schakelstang.

Monteren

A - Borgklem
B - Schakelstang

Voor het instellen van de keuzehefboom moet
de wagen met zijn wielen op de grond staan.

Plaats de schakelhefboom op de transmissie
in stand "D" (vanaf de voorste aanslag twee
klikken naar achteren draaien; Fig. 24.

4.

Plaats de keuzehefboom in de wagen eveneens
in stand "D". Tijdens het afstellen van de
schakelstang moet de grendelpal van de keuze hefboom beslist spelingvrij tegen de "D"kraag in het keuzehefboomkwadrant rusten;
Fig. 24.

5.

Sluit de schakelstang op de transmissiehefboom
aan en borg de stang.

6.

Verleng of verkort de schakelstang d.m.v. het
verstelbare uiteinde tot de verbindingsbout
spanningsvrij kan worden gemonteerd. Zet de
borgmoer vast en let er daarbij op dat het
verstelbare uiteinde van de schakelstang ver tikaal blijft.

7.

Sluit de schakelstang op de keuzehefboom aan
en borg de stang.

8.

Controleer of de keuzehefboom soepel in elke
schakelstand kan worden geplaatst en of de
hefboom in elke stand voldoende wordt geárre teerd. Stel de schakelstang zonodig opnieuw
af.

ww

w.
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3.

C - Stelstuk

N.B.:

Om van een goede ingrijping van de grendelpal in
stand "P" verzekerd te zijn, is het noodzakelijk
dat de keuzehefboom iets verder kan worden doorgedrukt.
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Fig. 24 Schakelhefboom op transmissie en keuze hefboom in wagen in stand "D" geplaatst.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Fabrikaat

Ford

Type

C3
SQM 2C 9007 AA (M2C 33 G)

Inhoud

Transmissie met koppelomvormer en oliekoeler:
6,3 liter

Keuzehefboomstanden
Koppelomvormer

00

.n
l

Transmissie-olie volgens Ford-specificatie

P - R - N - D - 2 - 1

•

00

00

'Trilock' (hydraulisch)

•

Overbrengingsverhouding koppelomvormer

2,02 : 1 met 1,6 liter (OHC) motor
2,35 : 1 met 2,0 liter (V6/OHC) motor
2,15 : 1 met 2,3 liter (V6) motor

Overbrengingsverhoudingen transmissie

le versnelling - 2,47
2e versnelling - 1,47
3e versnelling - 1
- 2,11
achteruit

•

00 00 00 00
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Oliekoeler

Dubbelbuis-type

..

^

MN/m2

kgf/cm
Oliedruk bij stationair draaien ..

Oliedruk bij ''stalt" test (1600/min) ..

AANTREKKOPPELS

Oliepomp op omvormerhuis

0,44...0,54
0,34...0,42

(4,4...5,4)
(3,4...4,2)

Schakelstand R:
D-2-1:

1,60...1,90
0,95...1,13

(16,0...19,0)
(9,5...11,3)

Nm

(kgf.m)

Mto x 30 36...52,3 (3,6...5,3)

•

M10 x 30

M6

36...52,3

(3,6...5,3)

x 35

9...13

(o,9...1,3)

M10 x 14

36...41

(3,6...4,1)

fo
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Aandrijfplaat op omvormer

2

Schakelstand R:
D-2-1:

Schroefdraad

Koppelomvormerhuis op transmissiehuis
Staartstuk op transmissiehuis

: 1
: 1
:1
: 1

M6 x 35 )

Schuivenhuis op transmissiehuis ..

M6 x 40 )

..

9...12,1

(0,9...1,2)

(0,9...1,2)

M6 x 45 )
M6 x 30 )

Tussenplaat op schuivenhuis

M6 x 25

9...12,1

Deksel op servohuis

M6 x 20

9...13

(0,9...1,3)

Vrijloopkoppeling op huis

M6 x 25

9...13

(0,9...1,3)

Oliecarter op transmissiehuis

M8 x 14

16...23,5

(1,6...2,4)

M6 x 16
M8 x 14

Moer van kick-down hefboom (buiten)

M8

Moer van kick-down hefboom (binnen)

M14 x 1,5

41...54

(4,1...5,4)

M12

16...20

(1,6...2,0)

1/2" - 16

47...61

(4,7...6,1)

w.

Regulateur op regulateurnaaf
Steun van kick-down kabel

Blokkeerschakelaar

ww

Borgmoer van rembandstelbout
Steun van vacuummembraan

•

Olieverbindingsleiding op aansluitstuk

Oliekoelerleiding op aansluitstuk

..

•
..

Aansluitstuk - olieleiding op transmissiehuis
Omvormerhuis op motor

Aftapplug van omvormer
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x

1

9...13
16...23,5

(0,9...1,3)
(1,6...2,4)

10...15

M6 x 20 1,7...2,6

(0,17...0,3)

1/2"- 24 (1/2"- 20) 9...14

(0,9...1,4)

1/2"- 20

16...20

(1,6...2,0)

1/8"- 27

14...20

(1,4...2,0)

Mto

30...37

(3,0...3,7)

1/8"- 27

27...40

(2,7...4,0)
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