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Kontaktpinne för startspärrkontakt 

Bakgrund 

På ett begränsat antal av den självjusterande startspörrkontakten för 

växellåda BW 35 har vi funnit att kontaktpinnen ej bibehållit sitt 

justeringsläge • I detta läge kan återstart av motor samt inkoppling 

av backljus ej ske. 

(USA även startblockeringssystem, böltespåminnare) 

Chass i nummeravgrä nsn i ng 

Ovanstående fel kan uppträda inom följande ungefärliga chassinum-

mergränser : 

Y.9's.!llze fr o m chassinummer t o m chassinummer ----------------- -----------------
142 375000 441000 

144 403000 492000 

145 194000 250000 

164 94000 124000 

1800 ES 6800 8077 

Kontakter med lägre ti IIverkningsdatum i serienumret ön 73 3,samt 

sådana med identifiering SC, kan ej förses med denna pinne. 

04 35 Gl.O 0080 74 3 se 
. , ~ 

VOLVO / 112406 

Ti liv • -datum Identifiering 

Kontakter, vars innandöme luktar bränt, bytes komplett. 



Åtgärd 

Fär att avhjälpa funktionsfel på startspärrkontakt (nr 1220558), där 

kontaktpinnen trängt för långt ner i kontakthylsan, har en speciell 

pinne framtagits . Denna nya pinne har bättre häftförmåga mot clip

set i kantakthylsan, ach kan enklast skiljas från originalpinnen ge

nom att den saknar spåret ca 6 mm från toppen . 

Byte av pinne sker på följande sätt: 

l. Befintlig pinne dras ut ur kantakten • 

2. Ersättningspinnen färses med en O-ring. Om ny O-ring ej finns 

tillgänglig, bryts den urdragna pinnen av och dess O-ring an

vändes . Pinnens övre ände bestryks med lite fett för att för

enkla O-ringsmontoget. (OBS! Inget fett på pinnens smalare 

del) • 

3 . Hålet i kontakten fasas 0,5 mm. Tillse att inga spånor kommer 

in i kontakten . Bestryk O-ringen med lite fett. Detta för att 

O - ringen ej skall skadas vid inpressningen i kantakten. 

4. Montera ersättn ingspinnen till kontakten . Rättinsticksdjup er

hålles enklast om kantakten komprimeras i ett skruvstäd tills 

10 mm av pinnen sticker ut ur kontakten i komprimerat till

stånd. 

5. 
o 

Vrid pinnen ca 30 för att erhålla ny kontaktyta. 

6. Kontakten monteras på växe Ilådan • 

Er ford erl igt material: 

Pinne detaljnummer 

O-ring _11-

Gammal Ny 

1234253 

1234247 

VOLVO 
11 2 407 

1234253-1 

1234247-3 


