
 

    

Kódy, p řiřazení agregát ů, převodové pom ěry, objemy náplní; náhon na 
všechna kola

mechanická p řevodovka 6-stup ňová 0A5, náhon na všechna kola

kód FNN FQA FXW4)

výroba od 
do

04.05 
08.04

05.04 
08.04

05.04 
08.04

přiřazení typ Transporter 4Motion 
2004 ►

Transporter 4Motion 
2004 ►

Transporter 4Motion 
2004 ►

 motor 2,5 l - 96 kW 
přeplňovaný vznětový 

2,5 l - 128 kW 
přeplňovaný vznětový

3,2 l - 173 kW 2,5 l - 96 kW 
přeplňovaný vznětový 

2,5 l - 128 kW 
přeplňovaný vznětový

převodový poměr: 
Z2 : Z1

rozvodovka I1) 69 : 15 = 4,600 69 : 15 = 4,600 69 : 15 = 4,600

 rozvodovka 
II2)

69 : 21 = 3,286 69 : 21 = 3,286 69: 21 = 3,286

 rozvodovka 
III3)

69 : 19= 3,632 69 : 19 = 3,632 69 : 19 = 3,632

objem náplně mechanické 
převodovky

2,7 l

objem náplně úhlové převodovky 1,2 l

1) rozvodovka pro 1. a 2. rychlostní stupeň

2) rozvodovka pro 3. a 4. rychlostní stupeň

3) rozvodovka pro zpětný chod

4) připravena k montáži tachografu

Následující údaje je třeba vyhledat → Elektronický katalog náhradních dílů „ETKA“:

�  převodové poměry jednotlivých rychlostních stupňů

�  specifikace převodového oleje pro mechanickou převodovku

�  specifikace převodového oleje pro úhlovou převodovku

�  přiřazení rozvodovky zadní nápravy

�  přiřazení lamely spojky
    

mechanická p řevodovka 6-stup ňová 0A5, náhon na všechna kola

kód FXX4) HNC HND

výroba od 
do

05.04 
08.04

08.04 
02.06

08.04 
05.06

přiřazení typ Transporter 4Motion 
2004 ►

Transporter 4Motion 
2004 ►

Transporter 4Motion 
2004 ►

 motor 3,2 l - 173 kW 2,5 l - 96 kW 
přeplňovaný vznětový 

2,5 l - 128 kW 
přeplňovaný vznětový

3,2 l - 173 kW

převodový poměr: rozvodovka I1) 69 : 15 = 4,600 69 : 15 = 4,600 69 : 15 = 4,600
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Z2 : Z1

 rozvodovka 
II2)

69 : 21 = 3,286 69 : 21 = 3,286 69 : 21 = 3,286

 rozvodovka 
III3)

69 : 19= 3,632 69 : 19 = 3,632 69 : 19 = 3,632

objem náplně mechanické 
převodovky

2,7 l

objem náplně úhlové převodovky 1,2 l

1) rozvodovka pro 1. a 2. rychlostní stupeň

2) rozvodovka pro 3. a 4. rychlostní stupeň

3) rozvodovka pro zpětný chod

4) připravena k montáži tachografu

Následující údaje je třeba vyhledat → Elektronický katalog náhradních dílů „ETKA“:

�  převodové poměry jednotlivých rychlostních stupňů

�  specifikace převodového oleje pro mechanickou převodovku

�  specifikace převodového oleje pro úhlovou převodovku

�  přiřazení rozvodovky zadní nápravy

�  přiřazení lamely spojky
    

mechanická p řevodovka 6-stup ňová 0A5, náhon na všechna kola

kód HNE4) HNF4) JFU

výroba od 
do

08.04 
0206

08.04 
05.06

02.06 
02.06

přiřazení typ Transporter 4Motion 
2004 ►

Transporter 4Motion 
2004 ►

Transporter 4Motion 
2004 ►

 motor 2,5 l - 96 kW 
přeplňovaný vznětový 

2,5 l - 128 kW 
přeplňovaný vznětový

3,2 l - 173 kW 2,5 l - 96 kW 
přeplňovaný vznětový 

2,5 l - 128 kW 
přeplňovaný vznětový

převodový poměr: 
Z2 : Z1

rozvodovka I1) 69 : 15 = 4,600 69 : 15 = 4,600 69 : 15 = 4,600

 rozvodovka 
II2)

69: 21 = 3,286 69 : 21 = 3,286 69 : 21 = 3,286

 rozvodovka 
III3)

69 : 19 = 3,632 69 : 19= 3,632 69 : 19= 3,632

objem náplně mechanické 
převodovky

2,7 l

objem náplně úhlové převodovky 1,2 l

1) rozvodovka pro 1. a 2. rychlostní stupeň

2) rozvodovka pro 3. a 4. rychlostní stupeň

3) rozvodovka pro zpětný chod

4) připravena k montáži tachografu
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Následující údaje je třeba vyhledat → Elektronický katalog náhradních dílů „ETKA“:

�  převodové poměry jednotlivých rychlostních stupňů

�  specifikace převodového oleje pro mechanickou převodovku

�  specifikace převodového oleje pro úhlovou převodovku

�  přiřazení rozvodovky zadní nápravy

�  přiřazení lamely spojky
    

mechanická p řevodovka 6-stup ňová 0A5, náhon na všechna kola

kód JFV JFW JFX

výroba od 
do

02.06 
02.06

05.06 
05.07

05.06 
05.07

přiřazení typ Transporter 4Motion 
2004 ►

Transporter 4Motion 
2004 ►

Transporter 4Motion 
2004 ►

 motor 2,5 l - 96 kW 
přeplňovaný vznětový 

2,5 l - 128 kW 
přeplňovaný vznětový

3,1 l - 173 kW 3,1 l - 173 kW 

převodový poměr: 
Z2 : Z1

rozvodovka I1) 69 : 15 = 4,600 69 : 15 = 4,600 69 : 15 = 4,600

 rozvodovka 
II2)

69 : 21 = 3,286 69 : 21 = 3,286 69 : 21 = 3,286

 rozvodovka 
III3)

69 : 19= 3,632 69 : 19= 3,632 69 : 19= 3,632

objem náplně mechanické 
převodovky

2,7 l

objem náplně úhlové převodovky 1,2 l

1) rozvodovka pro 1. a 2. rychlostní stupeň

2) rozvodovka pro 3. a 4. rychlostní stupeň

3) rozvodovka pro zpětný chod

Následující údaje je třeba vyhledat → Elektronický katalog náhradních dílů „ETKA“:

�  převodové poměry jednotlivých rychlostních stupňů

�  specifikace převodového oleje

�  přiřazení rozvodovky zadní nápravy

�  přiřazení lamely spojky
    

mechanická p řevodovka 6-stup ňová 0A5, náhon na všechna kola

kód JKT JKU KCK4)

výroba od 
do

02.06 
05.07

02.06 
05.07

05.07 
11.07

přiřazení typ Transporter 4Motion 
2004 ►

Transporter 4Motion 
2004 ►

Transporter 4Motion 
2004 ►

 motor 2,5 l - 96 kW 
přeplňovaný vznětový 

2,5 l - 128 kW 

2,5 l - 96 kW 
přeplňovaný vznětový 

2,5 l - 128 kW 

2,5 l - 96 kW 
přeplňovaný vznětový 

2,5 l - 128 kW 
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přeplňovaný vznětový přeplňovaný vznětový přeplňovaný vznětový

převodový poměr: 
Z2 : Z1

rozvodovka I1) 69 : 15 = 4,600 69 : 15 = 4,600 69 : 15 = 4,600

 rozvodovka 
II2)

69 : 21 = 3,286 69 : 21 = 3,286 69 : 21 = 3,286

 rozvodovka 
III3)

69 : 19= 3,632 69 : 19= 3,632 69 : 19= 3,632

objem náplně mechanické 
převodovky

2,7 l

objem náplně úhlové převodovky 1,2 l

1) rozvodovka pro 1. a 2. rychlostní stupeň

2) rozvodovka pro 3. a 4. rychlostní stupeň

3) rozvodovka pro zpětný chod

4) připravena k montáži tachografu

Následující údaje je třeba vyhledat → Elektronický katalog náhradních dílů „ETKA“:

�  převodové poměry jednotlivých rychlostních stupňů

�  specifikace převodového oleje

�  přiřazení rozvodovky zadní nápravy

�  přiřazení lamely spojky
    

mechanická p řevodovka 6-stup ňová 0A5, náhon na všechna kola

kód KCL4) KCM4) KCN4)

výroba od 
do

05.07 
11.07

05.07 
11.07

05.07 
11.07

přiřazení typ Transporter 4Motion 
2004 ►

Transporter 4Motion 
2004 ►

Transporter 4Motion 
2004 ►

 motor 3,2 l - 173 kW 2,5 l - 96 kW 
přeplňovaný vznětový 

2,5 l - 128 kW 
přeplňovaný vznětový

3,2 l - 173 kW

převodový poměr: 
Z2 : Z1

rozvodovka I1) 69 : 15 = 4,600 69 : 15 = 4,600 69 : 15 = 4,600

 rozvodovka 
II2)

69: 21 = 3,286 69 : 21 = 3,286 69 : 21 = 3,286

 rozvodovka 
III3)

69 : 19 = 3,632 69 : 19= 3,632 69 : 19= 3,632

objem náplně mechanické 
převodovky

2,7 l

objem náplně úhlové převodovky 1,2 l

1) rozvodovka pro 1. a 2. rychlostní stupeň

2) rozvodovka pro 3. a 4. rychlostní stupeň

3) rozvodovka pro zpětný chod
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4) připravena k montáži tachografu

Následující údaje je třeba vyhledat → Elektronický katalog náhradních dílů „ETKA“:

�  převodové poměry jednotlivých rychlostních stupňů

�  specifikace převodového oleje pro mechanickou převodovku

�  specifikace převodového oleje pro úhlovou převodovku

�  přiřazení rozvodovky zadní nápravy

�  přiřazení lamely spojky
    

mechanická p řevodovka 6-stup ňová 0A5, náhon na všechna kola

kód KLF4) KLG KQK 4)

výroba od 
do

11.07 11.07 10.09

přiřazení typ Transporter 4Motion 
2004 ►

Transporter 4Motion 
2004 ►

Transporter 4Motion 
2010 ►

 motor 2,5 l - 96 kW 
přeplňovaný vznětový 

2,5 l - 128 kW 
přeplňovaný vznětový

3,2 l - 173 kW 2,0 l - 103 kW 
přeplňovaný vznětový 

2,0 l - 132 kW 
přeplňovaný vznětový

převodový poměr: 
Z2 : Z1

rozvodovka 
I1)

69 : 15 = 4,600 69 : 15 = 4,600 69 : 15 = 4,600

 rozvodovka 
II2)

69: 21 = 3,286 69: 21 = 3,286 69: 21 = 3,286

 rozvodovka 
III3)

69 : 19 = 3,632 69 : 19 = 3,632 69 : 19 = 3,632

objem náplně mechanické 
převodovky

2,7 l

objem náplně úhlové převodovky 1,2 l

1) rozvodovka pro 1. a 2. rychlostní stupeň

2) rozvodovka pro 3. a 4. rychlostní stupeň

3) rozvodovka pro zpětný chod

4) připravena k montáži tachografu

Následující údaje je třeba vyhledat → Elektronický katalog náhradních dílů „ETKA“:

�  převodové poměry jednotlivých rychlostních stupňů

�  specifikace převodového oleje pro mechanickou převodovku

�  specifikace převodového oleje pro úhlovou převodovku

�  přiřazení rozvodovky zadní nápravy

�  přiřazení lamely spojky
    

mechanická p řevodovka 6-stup ňová 0A5, náhon na všechna kola

kód KUR KUQ

výroba od 
do

06.08 
06.08

11.06 
06.08

přiřazení typ Transporter 4Motion 2004 ► Transporter 4Motion 2004 ►
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 motor 3,2 l - 173 kW 2,5 l - 96 kW 
přeplňovaný vznětový 

2,5 l - 128 kW 
přeplňovaný vznětový

převodový poměr: Z2 : Z1 rozvodovka I1) 69 : 15 = 4,600 69 : 15 = 4,600

 rozvodovka II2) 69: 21 = 3,286 69: 21 = 3,286

 rozvodovka III3) 69 : 19 = 3,632 69 : 19 = 3,632

objem náplně mechanické převodovky 2,7 l

objem náplně úhlové převodovky 1,2 l

1) rozvodovka pro 1. a 2. rychlostní stupeň

2) rozvodovka pro 3. a 4. rychlostní stupeň

3) rozvodovka pro zpětný chod

4) připravena k montáži tachografu

Následující údaje je třeba vyhledat → Elektronický katalog náhradních dílů „ETKA“:

�  převodové poměry jednotlivých rychlostních stupňů

�  specifikace převodového oleje pro mechanickou převodovku

�  specifikace převodového oleje pro úhlovou převodovku

�  přiřazení rozvodovky zadní nápravy

�  přiřazení lamely spojky
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