. (Int.ref.
B-79161
4310.72)
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BETR.

Gummibussningar
i växelspak, manuell
växellåda
240/260

Sida l av 3

Byte av gummibussningar för att
minska ljudinledning
För att minska ljudinl~dningen via växelspaken (ljud typ rassel, knatter) kan gummibussningarna i växelspaken bytas.

Material

Detaljnummer

Nedre bussning (mjukare)
Övre bussning (hårdare)

l 381 966-9
l 381 967-7

Antal
l
l

M 46 Ta isär kontaktstycket för överväxeln
Ta bort panelen vid mittkonsolens högra sida.
Ta isär kontaktstycket. Ta bort stiften ur kontaktstycket. Sätt dit en tråd (0,5 m lång).

Ta bort växelspaken
Ta bort eventuell läderdamask. Tryck ner gummidamasken så att rörpinnen friläggs. Tryck ut
pinnen med ett dorn. Dra spaken försiktigt
uppåt.

M 46 Följ efter med tråden. Ta bort tråden
fr ån ledningen.

Ta bort spärrhylsan för backen

142 4 'J 'J

43
NR.

92
DATUM

Juli
86

P-4-43-92 sida 2

Ta bort de två gamla bussningarna
Sätt dit de två nya bussningarna
Vänd dem med spåret enligt bilden.

l u2 ',111

Sätt dit spärrhylsan för backen
Tryck in dragstångens klack ordentligt i hålet.
Kontrollera att gummibussningarna och ledningarna för överväxeln (M46) sitter på plats.

l uL ' ,\1\1

Sätt dit växelspaken
Sätt ihop den tidigare tråden med ledningarna för överväxeln.

M 46

Lägg
Ii te
gum mibussningspasta,
det.nr.
1 161 153-0 på växelspakens nedre del.
Sätt ihop spakens båda delar.
Dra in överväxelns ledning samtidigt.
Sträck ej ledningen för hårt.
Sä tt di t rörpinnen.

M 46

Sätt ihop eldetaljerna för överväxelns
manövrer inge

M 46

Sätt ihop:
stiften i kontaktstycket på höger sida
kontaktstycket
strömställaren för överväxeln
Kontrollera överväxelns
panelen.

funktion.

Sätt

dit

l

'VOLVO
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43

Nr.

92
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3
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Kontrollera backspärrens funktion
En rätt justerad bygel ger ett spel på 5- 20 mm
vid växelspaksknoppen i läge l och 2. Om inget
spel finns, eller om det är svårt att få in l :an
och 2:ans växel, måste bygeln justeras.
Lyft upp damasken, lägg in l :ans växel och
justera spelet mellan bygeln och spärrhylsan. '
Rätt spel 0,5-1,5 mm. Kontrollera även spelet i
2:ans läge. Sätt dit damasken igen.

(
0,5-1,5 mm
137 187

