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5. Otwór kontroli poziomu znajduje się z tyłu skrzyni biegów, na środku 
(Rys. 3).

6. Odkręcić korek służący do kontroli poziomu oleju w skrzyni biegów 
(Rys. 3).

7. Uzupełnić olej, aż nadmiar zacznie wylewać się przez otwór.
8. Ustawić dźwignię zmiany przełożeń w położeniu „P” i uruchomić silnik.
9. Na uruchomionym silniku ponownie uzupełnić olej, aż nadmiar 

zacznie wylewać się przez otwór.
10. Zakręcić śrubę służącą do kontroli poziomu (Rys. 3). 
11. Podpiąć urządzenie diagnostyczne, połączyć się ze sterownikiem 

skrzyni biegów i obserwować parametr „temperatura płynu ATF”.
12. Na uruchomionym silniku, wcisnąć hamulec i wybierać wszystkie 

położenia dźwigni zmiany biegów zatrzymując się w każdym na 
ok. 10 sekund. 

13. Gdy temperatura płynu ATF wynosi 35°C – 45°C ustawić dźwignię 
zmiany biegów w położeniu „P”, pozostawić silnik na biegu jałowym, 
wyłączyć dodatkowe odbiorniki energii (klimatyzacja, światła itp.).

14. Odkręcić korek kontroli poziomu (Rys. 3) i wypuścić nadmiar płynu ATF.
15. Jeżeli ze skrzyni nie wylewa się płyn ATF, uzupełnić jego poziom, wci-

snąć hamulec, wybrać kolejno wszystkie położenia dźwigni zmiany 
biegów i wrócić do punktu nr 13.

16. Zakręcić korek kontroli poziomu oleju.

PROCEDURA WYMIANY I KONTROLI POZIOMU ZAKOŃCZONA!

Rys. 3



Wymiana oleju w automatycznej skrzyni 
biegów 09B/JF506E, VW Sharan, 1.9TDI, 2004 r.

Skrzynia biegów 09B jest rozwinięciem szerokiej rodziny skrzyń biegów 
Jatco. Należy w niej stosować płyn ATF spełniający normę G 052 990 np.: 
RAVENOL ATF JF506E. W skrzyni biegów znajduje się ok. 7 litrów płynu 
ATF. Do wymiany statycznej powinny wystarczyć ok. 3 litry.

Korek do uzupełniania oleju w skrzyni biegów znajduje się z przodu skrzy-
ni, u góry, w pokrywie zaworów (Rys. 1). Jest on trudno dostępny, z tego 
względu szybciej i łatwiej jest napełnić skrzynię „od dołu” przez otwór 
kontroli poziomu.

UWAGA!!!
Występują różne warianty skrzyni JF506E, w których zastosowano inne 
korki spustowe i kontrolne. Poniższa procedura przedstawia wymianę 
płynu ATF w skrzyni biegów 09B (druga wersja).  

Rys. 2

Przed przystąpieniem do wymiany oleju należy przeanalizować całą pro-
cedurę wymiany, która przebiega następująco:

1. Zlokalizować i wykręcić korek służący do spuszczania oleju (Rys. 2). 
Znajduje się on na środku skrzyni biegów, bardziej z tyłu.

2. Spuścić olej ze skrzyni biegów i zamontować korek spuszczania oleju.

3. Skrzynia posiada fi ltr płynu ATF zabudowany wewnątrz. Nie wymienia 
się go podczas wymiany płynu ATF.

4. Ze względu na utrudniony dostęp do otworu uzupełniania oleju uzu-
pełnić płyn ATF przez otwór kontroli poziomu.

Rys. 1
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