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16. Rozgrzać skrzynię biegów do temperatury 30°C.
17. Wcisnąć hamulec i na pracującym silniku wybrać wszystkie położenia 

dźwigni zmiany biegów zatrzymując się w każdym na ok. 10 sekund.
18. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położenie „P”, pozostawić silnik na 

biegu jałowym, wyłączyć dodatkowe odbiorniki energii (klimatyzacja, 
światła itp.).

19. Gdy temperatura płynu ATF wynosi ok. 30°C, skontrolować poziom ole-
ju przy pomocy miarki. Poziom powinien zawierać się w dolnym zakre-
sie – dla zimnej skrzyni biegów (Rys. 3). Ewentualne braki uzupełnić.

20. Rozgrzać skrzynię biegów do temperatury 70°C – 80°C.
21. Wcisnąć hamulec i na pracującym silniku wybrać wszystkie położenia 

dźwigni zmiany biegów zatrzymując się w każdym na ok. 10 sekund.
22. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położenie „P”, pozostawić silnik na 

biegu jałowym, wyłączyć dodatkowe odbiorniki energii (klimatyzacja, 
światła itp.).

23. Gdy temperatura płynu ATF wynosi 70°C – 80°C, skontrolować poziom 
oleju przy pomocy miarki. Poziom powinien zawierać się w górnym za-
kresie – dla ciepłej skrzyni biegów (Rys. 4). Ewentualne braki uzupeł-
nić, nadmiar oleju spuścić.
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Wymiana oleju w automatycznej skrzyni 
biegów 722.7, w samochodzie Mercedes A160 1,6 (W168), 2003 r.

Skrzynia 722.7 posiada specyfi czną budowę, zbliżoną do manualnej 
skrzyni biegów, jednak wszystkie koła zębate zazębione są na stałe, 
a w miejscu synchronizatorów znajdują się kosze sprzęgłowe załączające 
poszczególne biegi. Należy w niej stosować płyn ATF spełniający normę 
MB 236.10 np. RAVENOL ATF M 6-Serie. W skrzyni znajduje się ok. 6,5 
litra płynu ATF, podczas wymiany statycznej zużywa się ok. 3 – 3,5 litra. 
Z tego względu zaleca się przeprowadzenie dwukrotnej wymiany płynu ATF 
(tak jak w instrukcji poniżej), w tym celu do wymiany potrzebne będzie 
ok. 7 litrów płynu ATF.

W skrzyni biegów 722.7 poziom oleju kontrolowany jest przy pomocy 
miarki, jednak nie znajduje się ona na wyposażeniu pojazdu! W celu kon-
troli poziomu należy kupić właściwą miarkę.

Przed przystąpieniem do wymiany oleju należy przeanalizować całą 
procedurę wymiany, która przebiega następująco:

1. Zlokalizować korek spustowy znajdujący się w misce olejowej z przo-
du (Rys. 1).

2. Wykręcić śrubę spustową (Rys. 1) i spuścić olej. 
3. Zakręcić korek spuszczania oleju.
4. Zlokalizować rurkę na miarkę do kontroli poziomu oleju. Znajduje się 

ona przy ścianie grodziowej pojazdu.
5. Delikatnie zdjąć zabezpieczenie z rurki kontroli poziomu (Rys. 2).
6. Przez rurkę kontroli poziomu wlać do skrzyni biegów ok. 3 litry płynu 

ATF.
7. Uruchomić silnik, pozostawić na biegu jałowym na ok. 1 – 2 minut, 

wcisnąć hamulec i wybrać każde przełożenie dźwigni zmiany biegów 
zatrzymując się w każdym na ok. 10 s.

8. Dźwignię zmiany biegów pozostawić w położeniu „P” i wyłączyć silnik.
9. Spuścić olej ze skrzyni biegów i zamontować korek spuszczania oleju.

10. Odkręcić miskę olejową, zdemontować i wymienić fi ltr skrzyni biegów.

11. Zamontować miskę olejową.
12. Przez rurkę kontroli poziomu wlać do skrzyni biegów ok. 3 litry 

płynu ATF.

Rys. 1

13. Ustawić dźwignię zmiany biegów 
w położeniu „P”, uruchomić silnik i po-
zostawić na biegu jałowym na ok. 20 s.

14. Wcisnąć hamulec i na pracującym 
silniku wybierać wszystkie położe-
nia dźwigni zmiany biegów zatrzy-
mując się w każdym na ok. 10 se-
kund. 

15. Podłączyć urządzenie diagnostycz-
ne, połączyć się ze sterownikiem 
automatycznej skrzyni biegów i ob-
serwować parametr „temperatura 
płynu ATF”. Rys. 2
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