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Smör jning av splines;
manuell växellåda,
kardanaxel

82

Detta meddelande berör Servicehandbok Reparation och Underhåll avd. 4 (41, 45)
Koppling, Kardanaxel. (Berörda textavsnitt anges på nästa sida).

Smörjning av splines på ingående axel till manuell växellåda samt på kardanaxelns glidskarv
För att lamellen inte ska kärva på ingående
axeln (med risk för ofullständig frikoppling) är
det viktigt att axelns splines smörjs med värmebeständigt fett.
Det smörjmedel som används måste tåla de höga
temperaturer, som kan uppstå inne i kopplingskåpan och får inte koksa.
Prov vid vårt laboratorium har visat att det enda
smörjmedel som uppfyller våra krav är ett syntetiskt fett som lagerförs av Volvo Reservdelar
under art.nr. l 161 033-4.
Fett av annat slag, såsom grafitfett, molybdendisulfidfett eller "Never seize"-fett koksar
och ska därför inte användas.
SYntetiSkt MoS.-Fetl

Fettet l 161 033-4 ska även användas för
smörjning av kardanaxelns splines.
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Smör j in splinsen så en tunn smörjfilm utan
överskott av fett erhålles. Använd en hård pensel.

Servicelitteratur

Ditt

viktigaste
specialverktyg

13 5566

DATUM

Maj

240, 260

~Ynthelic MoS.-Grease 52
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Sida 2

Följande sidor berörs:
Sida 9

•

Lägg till (ovanför första stycket):

Smörj in ingående axelns splines med värmebeständigt fett så att en tunn smörjfilm erhålles
Fett art.nr. l 161 033-1f
Använd en härd pensel.

Stryk (i första stycket):

l 161 079-7

Skriv istället:

I 161 033-1f

Sida 12
Stryk (i specifikationer):

"blandat fficd ffiol) bdcRclisulficl (J 161 EJ7}! 7)"

Skriv istället:

art.nr. l 161 033-1f

Sida l3 "Atgärd"
Stryk (i meningen: "Ta isär och
smörj glidstavarna med ett tunt
lager molybdendisulfid)":

"glissta,'aFRa FAce ett tUR t lager melybeenEiisulfiEi"

Skriv istället:

glidskarven med ett tunt lager fett art.nr l 161 033-1f

Sida 17
Lägg till (efter "Kontrollera
gummibälgen mellan främre och
bakre kardanstång"):

Smörj in splines med fett art.nr l 161 033-1f

