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Åtgilrder mot spakskrammel 

Vagnar med spakskrammel åtgärdas enligt nedan . 

(OBS! Förväxla inte spakskrammelmed s . k . driv

Ii nerasse I). 

Följande detaljer erfordras : 

~=~!!.'~i~9 Antal ~=!.<:.li~~!!.'!!,_eL 

Skumplastisolering 1203777 - 6 

Gummibricka 381 683 - 2 

Clips 4 1224540 - 3 

VOLVO För åtgärd enligt punkt 6 dessutom: 
112379 

Bild 1 

Bild 2 

Gummipackning 381 682 - 4 

1. Ta loss vöxe Ispaken . 

2 . Kontrollera a tt inget s li tage finns på spaken 

vid punkterna enligt bild 1. 

Kontrol lera även at t måttet över kulan i 

spakens nederde l är min . 12 , 4 mm b ild 2. 

Fin ns s litage eller är måttet mindre än 12 , 4 

mm byts spaken. 



Bild 3 

Bild 4 

3. (Spak med positi v låsning) . Kontrollera att nedre buss

ningen sitter rätt, o ch särski It att dess "äron " inte lig

ger klämda i hålen i hy lsan, bild 3. Ligger bussningen 

Fel, rätta till den enligt Fäljande: 

3.1 

3.2 

Driv ut rörpinnen och dra isär spakhalvorna. 

För upp den övre bussningen ti II sitt rätta läge. Sätt in 

den nedre bussni ngen så att "öronen" sti cker ut genom 

hålen i hylsan. 

3.3 Fetta in spaknederdelens styrtopp och För in den i gum

mibussningarna. Se till att styrtappen äntrar övre buss

ningen, bild 4 . 

3.4 Vrid spaken så att hålen i bussning och spaknederdel 

sitter i linje. Pressa i rörpinnen, bild 3. 

4. Finns ej skumplastisolering, det.nr 1203777 - 6, mel

lan växellåda ach tunnel, monteras en sådan. Sean

visningar nedan . 

5. Fixera gummikåpan För tätning mellon golv och växel

spak enligt anvisningar nedan. 

6. Om skram let kvarstår trots ovanstående åtgärder, byts 

karkpackningen För växe Ilådslocket ut mat en gummi

packning enligt Följande: 

6.1 Demantera växellådan ochia bort locket. Ta bort kork

packni ngen. 

6.2 Rengör skruvar och skruvhål Från olja, Lex. med tri

klorety len . 

6.3 Montera gummi packning 381 682 - 4 och sätt på loc

ket. 

6.4 Anbringa några droppar låsvätska 277 916 på skruvar

nas gängor. Montera skruvarna och dra dem med ett 

moment av 3-5 Nm (30 - 50 kpcm). 

OBS! Får ~ dras hårdore. 
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Montering av skumplastisolering samt fixe ring av gum

mikåpa 

l. Lyft bort främre golvmattan . 

2 • Ta bort växe Ispaken. 

3. Vik upp isoleringsmattan från tunneln och ta bort 

de fyra pluggarna från skruvheden i tunneln. 

4. Placera gummi kåpan för växelspaken på tunneln 

o ch märk upp för hå I . 

5. 51å fyra hål i gummikåpan med 7 mm hålpipa . 

6. Placera skumplastisoleringen 1203777-6 mellan 

växellådan och tunneln, om den inte redan är 

monterad (i produktion sedan v351). Bild 5. 

7. Vik tillbaka isoleri ngsmattan och montera växel 

spaken; Placera därvid en gummibri eka 381 683-2 

mellan fjädern och kulskålen, bild 6. Kontrollera 

att spaken inte kan komma i kontakt med låsring 

ens tänder, i något läge, bi Id 7 . 

Om så är fallet slipas tänderna så att spaken går 

fritt . 

8 . Gör hål i isoleringsmattan med gummikåpan som 

mall. 

VOLVO 9. Slitt fast gummi kåpan och isoleringsmattan mot 
112380 

Bild 7 

Bild 8 

122.4540 

VOLVO 
112382 

tunneln med fyra clips detaljnummer 1224540-3 , 

bild 8. 

10. Montera golvmattan. 


