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Koniska rullager för mellanaxel. 

I kvalitetshöjande syfte har spårkullagren för mellcinaxeln ersatts med koniska rullager. 

Dessa är i nförda från och med chassi nummer 62405. 

De nya lagren bör även användas vid renovering av tidigare växellådor I varvid båda 

lagren måste bytas samtidigt. Detaljnumren är följande: 

183571-9 

183572-7 

183625-3 
183626-1 

183628-9 
183629-7 

Innerring 
Ytterring 

I nnerri ng 
Ytterring 

Främre lager 

Bakre lage r 

För isärtagning och hopsättning av växellådor med koniska rullager gälle r nya anvis

ningar vilka föl jer härnedan. 

9992982 - O 

9992983 - 8 

9992984 - 6 

9992985 - 3 

9992986 - l 

9992987 - 9 

9992988 -7 

Avdragare för ingående axelns kullager 

Avdragare för bakre lagrets innerring på mellanaxel 

Mätstativ för mötning av mellanaxelns axialspel 

Mothåll för utgående oxe I 

Monteringsdorn för bakre lagrets innerring på mellanaxel 

Monteri ngsdorn för främre lagrets i nnerri ng på me lianoxe I 

Avdragare för främre lagrets innerring på mellanaxel 

.. LINOGRE N lO SON E R .0.8 



Isärtagn ing 

1. Sätt fast växellådan i fixtur 9992825 och tappa av oljan. 

2. Demontera medbringaren från huvudoxeln (9992261, 9992837), bakre locket och 

stora hastighetsmätarhjulet. 

3. Demontera växellådslocket samt fjädrar och spärrkulor. Driv ut låsstiften och ta 

bort skiftaxlar , medbringare och skiftgafflar • 

4. Placera mothåll 999 2985 ~ellan ingående axeln och främre synkroniseringen en

ligt bild 1. Dra av lagret för huvudaxeln (9992828). 

5. Demontera urtrampningslagret, locket över ingående axeln och svänghjulskåpan. 

6. 

Ta bort låsringen och dra av lagret för ingående axeln med avdragare 9992982, 

bild 2 . Ta bort mothållet 9992985. 

Vänd växellådan upp och ner. Driv mellanaxeln försiktigt framåt med en metall

dorn i centrumhålet ti Us främre kugghjulet går emot husets gavel. Driv därefter 

mellanaxeln bakåt tills bakre lagrets ytterring frigörs. OBS! Mellanaxeln kan ta 

i vårtan för backaxe In och får då pressas åt sidan. 

7. Vänd växellådan rätt igen. Ta bort ingående axeln. Lyft upp huvudaxeln (9992829) 

och mellanaxeln. Driv ut ytterringen för mellanaxelns främre lager med 9992413. 

8. Innerringarna för mellanaxelns lager dras av med 9992983 (bild 3) och 9992988 

(bild 4). 

9 . Ytterligare isärtagning sker enligt tidigare. 

1. Montering av tätningsringar, lager på ingående axel, backhjul med hävarm och 

axel samt hopsättning av huvudaxel sker enligt tidigare. 

2 . Pressa bakre lagrets innerring på mellanaxeln med dorn 9992986 (bild 5). Place

ra melfanaxeln på botten i växelfådshuset. 

3. Placera huvudaxeln i huset. Ta bort lyftverktyget, sätt på tryckbrickan och pres

sa på bakre lagret (9992831). 

4 . Montera ingående axeln. Glöm inte nålfager och synkroniseringsring. 
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5. Vänd växellådan upp och ner. Presso främre logrets innerring på mellonoxeln 

med 9992831,999 29B6 och 999 29B7 enligt bild 6. Driv i ytterringarna tills 

de ligger ca 3 mm över planen. 

6. Vönd växellådan med främre gaveln uppåt och montera kopplingskåpan och 

främre locket med packningarna. 

7. Vänd växellådan med bakre gaveln uppåt. Lägg på packningen och placera 

ett 0,7 mm justermellanlägg på bakre lagrets ytterring. Sött fast mätstativet 

9992984 med två skruvar enligt bild 7. Mörk upp och placera indikatorklock

ans mätspets mot innerringen. 

B. 

OBS! Vid avlösningav indikotorklockan skall mätspetsen alltid vila mot sam

ma punkt på innerringen. 

Tryck ned mellanaxeln med t.ex. en krysspårmejsel i centrumhålet och rote

ra den samtidigt, genom att vrida runt huvudaxeln med backväxe In inkopplod. 

Nollstöll indikatorklockan när mellanaxeln inte sjunker mer. 

9. Tryck .mellanaxeln uppåt med en skruvmejsel genom nivåhålet på huset och 

rotera den samtidigt. Avläs klockan då visaren stabi liserats i högsta läge. 

10. Mät upp justermellanlägg med tjocklek lika med det uppmätta spelet minus 

0,06 mm. Ta loss mätstativet, lägg i justermellanlägg (det tjockaste skall lig

ga mot bakre locket), sätt på mätstativet och kontrollrnät spelet. Justera ev. 

Ta bort mätstativet • 

11. Övrig hopsättning sker enligt tidigare. 



I VOLVO 

. 'o) 

I Produkt 

P 

• ~ __ ...i,.>. .. .;......J.- ...... ~"";. ...... ~-"'~~.<.,' .... , . 

I 
Grupp 

43 
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