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Förmodat fel på självjusterande startspärrkontakt 

Fel på det elektriska systemet, sam är kapplat till startspörrkantakten, beror inte alltid på 

startspörrkantakten. Kontra I lera därför enligt följande. 

~ 

1. Kontrollera de elektriska ledningarna och kontakterna . Felet kan bero på brusten 

ledning eller dålig kontakt. 

2. Ta bort kontakten och återställ stiftiängden till 14 mm. Detta görs genom att stiftet 

trycks in med tummen, varefter man hastigt s läpper det. Efter ett par gånger kommer 

fjädern att trycka ut stiftet längre och längre. 

OBS! Man får inte låta stiftet komma ut längre än 14 mm enär justeringsanordningen 

i så fall kan sättas ur funktion. 
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3. På växellådor med genomgående reglageaxel kontrolleras axialspelet • Det skall va

ra 0,7 - 1,3 mm. Är det större justerar man genom att placera planbrickor, detalj

nummer 940097-9, på axeln på höger sida enligt nedanstående bilder . På växellå

dor med hävarmen på vänster sida monterar man en låsmutter , deta I jnummer 950373-] • 

Denna dras då bara så mycket att rätt spel erhålls. 
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När ovanstående kontroller och justeringar har gjorts monterar mon startspärrkontakten 

på nytt. Kontrollero därefter funktionen i allo väljarlägena minst två gånger. Kvar

står felet fortfarande, men först då, byts kantakten. 

Vid montering tätas lämpligen startspärrkontaktens anslutningsdon, med tätningsmedel 

i rundprofil , detal j nummer 277 253-1 . 

l. Pressa i tätningsmedel enl igt bild i honkontaktens överdel. Var noga med att tä

ta runt ledningar och kontaktdonskant. 

Färe tätn ing 
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Efter tätn ing 

2. Lägg en sträng runt startspärrkontaktens ytterkant mot anslutningsdonet , så att 

tätning erhålls mellon kontaktdon och brytare. 
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