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Maku lera tidigare VM pradukt P grupp 55 nr 2 av mars 1967. 

Ändrad vajer för parkeringsbrams, 144. 

I samband med borttagande av balk under bakre sitsresare har nytt frtlmre fäste för vajer 

,~ ti II parkeringsbroms införts och vajern ändrats. I vllr produktion tir tlndringen inflSrd frlln 

och med chassinummer 5850. 

Endast det senare utfISrandet (detaljnummer 679472) av vajrar kommer att fIS ras som re

servdel. Vid byte av vajer pli vagnar med lögre chassinummer tln 5850 mllste dtlrför föl

jande 6tgtlrder vidtagas. 

I. Demontera vajern och dragstllngen enligt anvisningar i verkstadshandboken. 

2. Demontera balken under bakre sitsresaren. Återmontera balkens ftlstskruvar i ka

rossen liksom ftlstskruvarna för kltlmmorna. 

3. Flytta över dragbygeln till den nya dragstllngen med gtlngltlngden 151) mm och 

vajern. 

4. Märk upp konsolernas Itlge pli golvpartiet med utgllngspunkt frlln centrum av btlr

armarnas ftlstbu I tar, se bi Id. RenglSr frlln underredsmassa pli de aktue Ila sttlllena. 

Placera konsolerna på plats enligt bild och fäst dem med elsvets. 

5. Borra ett höl med diametern 4,3 mm 73 mm frlln centrum av bulten och i hlSjdled 

så placerat att konsolen kommer cirka 2 mm från bärarmens nedre försttlrknings

kant. Använd konsolen som mall och borra hål flSr den bakre fästskruven. Uppre

pa förfarandet på den andra sidan. Skruva fast konsolerna. 

6. Borra hål i torsionsllldor flSr infästning av fjädrar. Hålen skall ha diametern 4 mm 

och placeras cirka 8 mm från yttre kanten och mitt under främre skruven pli tidi

gare demonterad konsol för vajerupphängning. 

7. Justera samt montera vajer och ISvriga detaljer enligt anvisningar i verkstadshand

boken . Komplettera underredsmassan . 

Fäljande detaljer erfordras för ombyggnaden. 
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