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Már vártuk! Már vártuk, hogy a Laczkó és Társa Bt. Automata 
Váltó Szerviztől a soron következő, immár III. Automataváltó 
Szemináriumára megérkezzen a meghívó. A hazai automa-
taváltó-javítók, talán néhány mesterműhely régóta dolgozott 
már akkor is, amikor 2002-ben az első szakmai összejöve-
telre került sor. (Már tudjuk, ez volt a „0. találkozó”.) A javítás 
az alkatrészen és – egyre inkább – az információ megszer-
zésén múlik. Akkor, mint ahogy most is, az AC, azaz az Au-
tomatic Choise Europe BV, az automata váltók alkatrész-ke-
reskedelmével foglalkozó holland cég munkatársai voltak, 
akik a szakmai tartalmat hozták. A résztvevőket, egymást 
legfeljebb telefonon keresztül ismerők köréből verbuváltuk, 
de megjelentek azok is, akik ebben a szakterületben fantázi-
át láttak. Nem lehetett tudni, mi is lesz ebből. Az a jelenlévők 
körében világossá vált, hogy szervezettebb alkatrész- és 
információellátás feltétlenül szükséges.

III. AUTOMATAVÁLTÓ 
SZEMINÁRIUM
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A Laczkó és Társa Bt. 1989-ben bőví-
tette tevékenységi körét az automata 
váltók és konverterek javításával. 
Talán az akkori szakmai tanácskozás 
után jutottak arra az elhatározásra, 
hogy az automata váltó alkatrészének 
beszerzését, kereskedelmét itthon is 
szervezettebbé kell tenni. A holland 
Automatic Choise Europe BV viszont-
eladó partnereként indultak el, és már 
közel 15 éve forgalmazzák az automata 
váltók alkatrészeit raktárról vagy meg-
rendelésre. A LAT (Laczkó és Társa Bt.) 
webáruházon keresztül (valtoalkatresz.
hu) is értékesít új és bontott automata 
váltó alkatrészeket.
A kezdetekben már csak egy dolog 
hiányzott, a szakmai fórum, az okta-
tás. Kellemes meglepetés volt, amikor 
automataváltós szemináriumra, 2012. 
június 9-ére, meghívó érkezett tőlük. Ez 
ma már történelmi dátum.
Az előadók az Automatic Choise szak-
emberei és kereskedői voltak. Ma már 
tudjuk, hogy ez volt a hagyományterem-
tő, első összejövetel. A II. szemináriumot 
a Laczkó és Társa Bt. 2015. február 
2-án tartotta, ahol kiemelten a ZF 6HP 
sorozat váltóiról volt szó és bevezetés a 
8HP sorozat jellegzetességeibe. Markus 
Hofman, a ZF műszaki oktatója, az al-
katrészcserés javításra és a diagnoszti-
kára helyezte előadásában a hangsúlyt.
Amit vártunk, az a III. szeminárium (a jót 
könnyű megszokni…). A meghívó 2017. 
június 24-re szólt, a gödöllői Szent István 
Egyetemre. A ZF automataváltók szemi-
náriumán, az Automatic Choise Europe 
és a ZF Company támogatásával Carlos 
Kallan, a ZF Company munkatársa tartot-
ta az egész napos előadást.
Az Automatic Choise Europe részéről a 
megjelenteket, mintegy 50 szakembert, 
Pieter van Essen ügyvezető igazgató 

köszöntötte. A rendezvény moderátora 
ifj. Laczkó Tibor volt, az angol nyelvű 
előadást Bődi Béla fordította. 

A szeminárium az alábbi témákat ölelte fel:
1. bevezető a ZF vállalat felépítéséről,
2. a ZF automata váltók, alapismeretek,
3. a 6HP működési felépítése, meghi-

básodásai, 
4. a 6HP - 8HP eltérések, 
5. a 8HP széria javítása,
6. 8HP és 9HP széria onboard diag-

nosztikai alapismeretek,
7. a 9HP széria alapismeretei, meghi-

básodások,
8. a 9HP széria javítása.

A III. szemináriumon is áttekintette az 
előadó a ZF váltósorozatot; a 6HP, a 
8HP került előtérbe és a 9HP-re, va-
lamint a hibrid váltóra, mint várhatóan 
a (közel)jövőben elterjedő típusokra, 
csak rátekintettünk. Továbbra is a ZF 
6HP sorozat váltói adják a javítási 
munka zömét a hazai specialistáknál. 
A 8HP-tól még sokan ódzkodnak, tisz-
tes távolságot tartva tőle. Így érthető 
volt, hogy a 6HP-re az előadó kellő 
időt szánt. A 8HP-ra napjainkban kell 
felkészülni. Az ➊ táblázat segítségé-
vel áttekinthetjük a 8HP fő vonulatait, 
eddigi generációit. A táblázat 15 váltója 
számos beépítési, autógyártói igénye-

ket kielégítő változatban készül, ezek 
száma eléri a 699-et.

Emlékeztető, miként is jelöli a ZF az 
automata váltóit:
X HP YY Z
ahol:
X – fokozatok száma,
H – hidrodinamikus nyomatékváltó 
(konverter),
P – bolygóműves sebességváltó,
YY – kiviteli változat (nagyság),
Z – konfiguráció (A – integrált osztómű 
AWD-hez, X – külső, rászerelt osztómű, 
Q – keresztbeépítéshez stb.).

Előrebocsátva hadd említsük meg, 
hogy az Autótechnika folyóiratban a két 
megelőző szemináriumról, a technikai 
részletekben is elmélyülve, tudósítot-
tunk. Akik mostanában léptek be ebbe 
a szakmai körbe, azoknak különösen is 
ajánljuk a korábbi tudósítások – szakmai 
cikkek – elolvasását az autotechnika.hu 
oldalon, a cikkarchívumban (a cikkeket 
az irodalomjegyzékben soroljuk fel). Mivel 
a váltótechnika fejlesztése, az új típusok 
megjelenése ugyan folyamatos, de nem 
olyan gyors, hogy a pár évvel ezelőtti 
szakmai leírásaink elavultak volna, így a 
szemináriumról szóló jelen cikkünkben 
nem kell megismételnünk a korábbiakban 
bemutatott váltókat. Így tehát mostani cik-
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künkben váltó-felépítési kérdésekre nem 
térünk ki, az előadásnak természetesen 
ez is része volt. 

CSÖKÖNYÖS SZAMÁRBÓL  
KEZES BÁRÁNY

Az ügyfelek érzékelik, a szakma tudja, 
mi a váltási komfort. Ha ez leépül, 
tehát rángatás, ütésszerű kapcsolás 
érzékelhető, fel van adva a lecke a 
szakembereknek. Nagyon sok múlik 
az ATF-en, az olajcsere-periódus 
túlfutáson, az olajminőségen. A szer-
vizeknek az automata váltók minden 
tekintetben helyes olajcseréje – a gya-
korlat azt mutatja – nem egyértelműen 
sikeres tevékenysége. Összehason-
líthatatlanul körülményesebb, mint a 
motorolajcsere. 
A szemináriumon téma volt az ATF-ki-
választás, ezt kibővítjük, reméljük, 
hasznos további ismeretekkel.

Amikor egy gépjárműszerkezet alkatré-
szeként tekintünk a kenőanyagára, az 
azt jelenti, hogy annak a szerkezethez 

kell specifikáltnak lennie. A motorola-
jokról szoktunk ezzel a megközelítéssel 
beszélni és ennek igazságát ma már 
senki nem vitatja. A korszerű motorok-
hoz univerzális motorolaj nem létezik.
Ha valaki a hidromechanikus sebesség-
váltók szervizének, javításának területét 
műveli, ez neki nem újdonság. Néha az 
ATF (kezdőknek – Automatic Trans-
mission Fluid), azaz a váltóolaj cseréje 
a váltóhoz specifikált típusra, szinte 
érthetetlen módon (de azért érthető!) 
megváltoztatja kapcsolási viselkedését: 
csökönyös, ugráló szamárból kezes 
bárányt csinál. 
Az automatikus váltók, köztük kiemel-
ten a hidromechanikusak (ebben első-
sorban a hidraulikus vezérlőtömb és a 
mechatronika), a váltóolajra különösen 
érzékenyek. Minden váltó a számára 
megfelelő olajjal tud csak komfortosan 
váltani, fogyasztást csökkenteni, már, 
amit megtehet, a kopást visszafogni és 
a jó tulajdonságokat (karakterisztikáit) 
folyamatosan megőrizni. Ez utóbbinál 
szerepet játszik az adaléktulajdonságok 
leépülése, az olaj öregedése. Az olaj 
nyíró-igénybevétele és a tervezettnél 
nagyobb üzemi hőmérséklet jelentik az 
ATF számára a legnagyobb veszélyt. 
Fokozza az alkatrészek, súrlódótárcsák 
kopását, így a kopadék mennyiségét. 

A kopadék a csatornákban lerakódik, 
meggátolva a szelepek kifogástalan 
működését. 

FOLYAMATOSAN MEGŐRIZNI, 
DE MEDDIG? 

A felvetés a csereperiódus kérdését 
hozza elő. Vannak alapvetések:
 – nincs az ATF teljesítőképességének 

határáig ténylegesen és biztosan 
megadható periódusidő, diagnosz-
tika,

 – nincs élettartamtöltet, ha van, meg-
adják a km-futás határértékét,

 – a gyártói csereperiódust erős biz-
tonsággal állapítják meg és átlagos 
terhelésre vonatkozik,

 – a váltóterhelés növekedése (taxi 
üzem, gyakori utánfutó-vontatás, 
kizárólagos városi használat, sportos 
vezetés és autópályán hosszan tartó 
nagy sebességű haladás) erősen 
lecsökkenti az ATF teljesítőképessé-
gét, így rövidíti a csereperiódust,

 – a fedélzeti, az ATF terhelését ösz-
szegző szoftver igénybevétel-függő-
en állapítja meg a csereperiódust,

 – az ATF-elektronika és korrózió kom-
patibilitása is típusfüggő,

 – azonos váltóhoz különböző cserepe-
riódusú ATF létezhet,
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 – az előírt olajcsere csak alapos 
átöblítéssel végezhető, enélkül az 
ATF akár 40–60%-a is a váltóban, 
konverterben, csatornákban marad-
hat, ezzel a felhígulással a váltóban 
nem lesz teljes értékű az új olaj,

 – az olajcseréhez az olajhőmérséklet 
előírt.

NÉZZÜNK PÉLDÁKAT!

A Voith H55.5335.xx szerinti specifikáci-
ónál a csereperiódus max. 60 000 km, 
H55.5336.xx-nél 120 000 km. Napjaink-
ban az új Voith 150.014524.xx specifi-
káció 180 000 km-es csereperiódust 
enged meg.
A ZF 14A osztálya 30 000 km periódu-
sú, a 14B 60 ezres, a 14C 120 ezres, a 
14E 150 000 km-es. 
A MAN 339 TYPE V1 60 000 km perió-
dusú, a 339 TYPE V2 120 ezres, a 339 
TYPE V3 pedig 180 000 km-es.
Személygépkocsiknál a Mercedes-Benz 
az MB 236.14-ről MB 236.15-re váltása 
megduplázta a csereintervallumot. 
Általában elmondható, hogy személy- 
autóknál a csereperiódus (terhelésfüg-
gő!) 50 000 és 100 000 km között van. 
Mint az előbbiekben láttuk, haszon-
gépjárműveknél a csereintervallum 
hosszabb.
Az ATF cseréje időhöz is kötött (ez 
főleg a kisebb futásteljesítményű sze-
mélygépjárműveknél érdekes), ajánlott 
a 4–6 évenkénti csere. 

NINCS VALAMIFÉLE  
PIROS OLAJ!

„Ha az olaj színe piros, mehet az 
automata váltóba” soha sem volt igaz, 
ma pedig életveszélyes! A szín nem 
is határoz meg minőséget, legfeljebb 
az azonosításban segít. A szakértők 
szerint ma hidromechanikus automata 
váltókhoz kb. 15-féle különböző ATF 
van, ezek száma az új hajtóművek 
megjelenésével nő. Csak a Merce-
des-Benznek 14 specifikációja van, 

melyből ma 5-nek van gyakorlati 
jelentősége. 
Az olajok a gépjármű CO2-kibocsátását 
is befolyásolják viszkozitásukkal. A ’80-
as, ’90-es években az ATF-ek átlagos 
viszkozitása 100 °C hőmérsékleten 
6,5–7,5 mm2/s volt. Ma a viszkozitás 
kb. 4,5 mm2/s.
Csekély gondot a kiválasztásnál csak 
az jelent, hogy ezeket az ATF-eket az 

egyes gyártók vagy csomagoló-meg-
rendelők különböző fantázianévvel és 
cikkszámmal forgalmazzák. 

A ZF váltó adattábláján találunk olaj- 
azonosító kódot, melynek segítségével 
a honlapon kikereshetjük az ATF típust.
Zárójelben megjegyezzük, hogy a CVT 
és a kétkuplungosok (nagyon) más 
olajkövetelményűek! 

ZF OIL LIFEGUARDFLUID 5 ZF OIL LIFEGUARDFLUID 6 ZF OIL LIFEGUARDFLUID 8

S671.090.170 S671.090.255 S671090.312

sárgás-piros sárga zöld

4HP20 6HP19 6HP19A (opció HSL)

5HP18 (opció HSL) 6HP19X (kivéve Audi Q7) 6HP19X (Audi Q7)

5HP19 6HP19A (opció HSL) 6HP26A61 (Audi W12)

5HP24 6HP/21/26/28 + X 6HP28AF

5HP30 6HP26A61 (kivéve Audi W12) 8HP

6HP32 + X 9HP

6HP32A

A ZF olajok típushoz rendelése

①

③

②

➋

1. olajkamra a váltó az előírt ATF-töltet

2. olajkamra osztómű (torsen) és első tengelyhez 
menő kardántengelyház

SAF AG4 + 4% Sturaco adalék

3. olajkamra első tengely haránthajtómű,  
differenciálmű-ház

SAF AG4
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VIGYÁZZ A KAMRATÖLTETRE!

A ZF 8HP összkerékhajtású (AWD) 
járművekhez kialakított hajtóműve 3, 
egymástól tömítésekkel szeparált olaj-
teret tartalmaz ➋.

A ZF TE-ML 11-es jóváhagyási listá-
jának ötödik oldalán találjuk, hogy a 
fenti 2. olajkamrába (osztóműház – a 
középső torsen differenciálmű) és a 
hátsó híd differenciálművébe a SAF-
AG4 + 4% Sturaco® FM 1992 KS 
adalékolt olajat kell önteni. A SAF-AG4 
eredeti állapotában még nem tartal-
mazza a Sturaco adalékot. Az adalék 

nevében az „FM” jelzés friction modifier, 
azaz súrlódásmódosító jelentéssel bír. 
Minden bizonnyal ez az adalék segíti, 
hogy a differenciálmű részben önzáró 
állapotot (limited-slip differential) létre 
tudjon hozni. A ZF-dokumentáció sze-
rint a Sturaco® FM 1992 KS adalékot a 
2. kamrába csak a középső differenciál 
(osztómű) cseréjekor kell a SAF-AG4 
olajhoz önteni.

Kétféle „2–3” olajkamrarendszer van:
 – elkülönített kenési körökkel 

(6HP26A61, 6HP28AF, 8HP55A)
 – közös kenési körrel, ahol a vissza-

térő ág 

 – külső cső (6HP26A61, 6HP32A)
 – belső elvezetés (8HP55A)
 – öntvénycsatorna (8HP90A)
 – A közös terűek olaját olajhűtőben kell 

visszahűteni, különösen a nagy teljesít-
ményű motorral szerelt változatoknál.

SZAKMAI FINOMSÁGOK

Idézzünk fel néhány témát a tanfolya-
mon elhangzottakból!
 – Sok szó esett a váltók siklócsa- 

págyairól (perselyeiről), e szakma 
zsargonja szerint a „busing”-ról 
(angolul bushing). A váltóban több 
siklócsapágy-persely is van, ezek 
között vannak problémásabbak. 
Kiemelték a 6HP „E” kuplung alatti 
busing ➌ ➍ megkopásának prob-
lémáját. Az E-busing kopásánál 
(eredetileg 8 százados az illesztés) 
elereszti a nyomást és ezért kapcso-
lási nehézségek jelentkeznek. A szi-
vattyú busingját egyes kialakításnál 
tűgörgős csapággyal váltják ki, ezzel 
is tudják biztosítani a csőtengely 
kellő megvezetését. Ez is kikophat, 
és az olajnyomás a tömítést kitolja a 
házból. Tehát ilyenkor nem a tömítés 
hibája okozza a rendellenességet. 

 – A váltó is befolyásolja belső ellenállá-
sával a fogyasztást, így a ma előtérbe 
került szén-dioxid-kibocsátást. A váltó 
nagy mennyiségű olaja nagy hidra-
ulikus ellenállást (szivattyúzási és 
kavarási veszteség) fejt ki, különösen 

➌ ➍

➎
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hideg állapotban. Ezért is kapott az 
olajhűtő az indulás utáni szakaszban 
olajfűtő szerepet. A kuplungtárcsák 
oldott állapotában a köztük lévő olaj 
nyírása is veszteséget okoz. Új konst-
rukcióknál ezért oldott állapotban a 
súrlódó tárcsák közötti távolságot 
(lamellahézagot) megnövelték.

 – Az elektronika halála, ha csatlakozó 
tüskéihez, a pinekhez hozzáérünk. 
Testünk, például a ruházat súrlódá-
sa miatt, mindig feltöltött, ha ezt a 
töltést a vezérlőegységen keresztül 
sütjük ki, az azonnal tönkremegy ➎. 

 – A váltó gyári programozása figyelem-
be veszi a beépített elemek egyedi 
tulajdonságait. Ez különösen igaz a 
szelepek átfolyási tényezőjére, me-
lyek eltérőek lehetnek. Ha szelepet 
kell cserélni, lehet, hogy annak eltérő 
karakterisztikája miatt a váltószoftver 
adaptációra (öntanulásra) kénysze-
rül. Eddig még nem lenne baj. A baj 
akkor lép fel, ha az eltérés nagy és 
az adaptáció eléri szélső értékét, 
tehát tovább már nem illeszkedik. 
Gyakorlati tapasztalat, hogy egy 
másik szeleppel szerencsénk lesz, az 
rángatásmentes állapotig tanítható.

 – A WFS újraprogramozásáról is szó 
esett. A WFS a német Wegfahrsper-
re, az indításgátló rövidítése. Ha a 
váltó nincs bekötve a WFS letiltó 
rendszerbe, nem kell újraprogra-

mozni, ha igen, akkor ez a művelet 
nélkülözhetetlen. Az autó indulhat, 
de a váltóelektronika nem indul el. 
Tanácsolják, hogy szervizmódba kell 
az ECU-t állítani és utána kiszerelni. 
A váltó ezek után egy másik autóba 
beszerelhető. Ha nem így járunk el, 
az új autóhoz nem illeszthető. 

 – A kapcsolási komfortra, kapcsolási 
minőségre számos rendszernek van 
befolyása. Elemezték a légtömeg-
áram-mérő (MAF-szenzor) hibájának 
hatását, de a koromszűrő-eltömő-
dés, a lambda-szonda, a szelepve-
zérlés (fázisállítás, emelés-állítás) 
hibájának zavaró hatását is. 

 – Szóba került a BMW X-Drive érzé-
kenysége: ha az első és a hátsó kerék 

gördülési sugarában 5 mm különbség 
van, a diagnosztika problémát jelez. 
Ekkora különbség akkor is létrejöhet, 
ha például csak az egyik tengelyre 
szerelünk új gumiabroncsot.

A résztvevők a ZF Technical Training 
oktatási anyagával, a 255 kivetített kép 
színes másolatát tartalmazó mappá-
val lettek gazdagabbak. A képfeliratok 
angol nyelvűek, de ehhez már hozzá 
kell szoknunk.
Köszönjük az előadónak, a rendező 
LAT csapatának, kiemelten is Laczkó 
Péternek, a támogatóknak a színvona-
las tanfolyamot, a szíves vendéglátást!
Várjuk, kis idő múltával, a következő 
szemináriumot.

A cikk lektorálásáért köszönetet mon-
dunk Hegedüs Imre úrnak.

Irodalomjegyzék:
I. Automata váltó szeminárium,  

Autótechnika, 2012/6. szám
II. Automata váltó szeminárium,  

Autótechnika, 2015/2. szám
Automata váltó körkép  

(Aki Á-t mond, mondjon B-t is),  
Autótechnika, 2016/11. szám
ZF automatikus váltóművek,  

Autótechnika, 2016/11. szám
Automata váltók olajcseréje,  

Autótechnika, 2016/11. szám 


