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Makulera tidigare SM P7 - 76-6 av september 1979. 

Ändringar är markerade med streck (- ) i marginalen . 

Niväreglerande stötdämpare, typ Dynamatic 

Modell 265 fr .o.m. 1979 års modell är för vissa marknader utrustade med nivåreglerande 
stötdämpare, vilka även finns som t illbehör. 

Denna typ av stötdämpare införs nu också som tillbehör för 2 och 4-dörrars vagnar. 
Stötdämparna för sedanvagnarna är något mjukare för att ej åkko mforten ska f örsämras. 

Nedan finns funktionsbeskrivning och på sid. 2 och 3 anvisningar för skrotning och 
kontroll. 

-Gas 
Lägtryckskammare 

Olja 
~ ....... ~Returhål för olja 

Högtryckskammare 

Principskiss för nivåreglerande 
stötdämpare 

114 782 

Funktionsbeskrivning 

I elementet kombineras dämpnings - och nivåreg
leringsfunktionerna. Dämpningen ombesörjes av 
en kolv med ventilbrickor enligt enrörsprincipen 
(gastryckstötdämpare). 

Nivåinställningen styrs av ventiler inbyggda i 
kolvstången och i den särskilda pumpstången. 
Ventilerna och avlastningshålet i pumpstången 
styr vid kolvstångsrörelsen (kaross resp. hjulrö
relser ) omfördelningen av hydraulvätska mellan 
två under gastryck stående kammare. 

Kolvstången befinner sig i högtryckskammaren 
och erhåller en expansionskraft (lyftkraft) direkt 
proportionell mot trycket i kammaren. Nivåläget 
under körning (dynamiskt nivåläge) bestäms, för
utom av avlastningshålets läge, även aven kil
formad styrning längs pumpstången samt av 
kolvstångens rörelse och last. 

Vid stora och/eller snabba hjulrörelser (dålig väg) 
ökar lyftkraften och därigenom markfrigången. 
Vid måttlig last (mindre än tjänstevikt + 2 per
soner) medför gaskamrarnas grundtryck att vag
nen ligger något högre än nivåläget. 

OBS! Ett över lastskydd som begränsar max
trycket i högtryckskammaren gör att vagnen ej 
förmår inta nivåläget vid över last. 
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SKROTNING 

OBS! Niv åelemen'tet är en ' tryckbehållare inne
hållande kvävgas. Vid skrotning ska elementet först 
punkteras. Man lossar försiktigt skruvarna på man
telytan, först den nedre (närmast kolvstången). Ele
mentet är trycklöst när kolvstången lätt kan tryckas 
in. 

KONTROLL 

1. Kont rollera dämparen för överdr ivet oljeläckage. Obser vera att obetydligt läckage är 
tillåtet . 

2. Kontrollera fordonet så att de t inte finns extra mycket föroreningar, slam, grus eller 
dylikt. Rengör i så fall. Ta bort alla t unga föremål f r ån baksätet eller kofferten som 
inte tillhör standardutr ustningen . 

3. Mät upp avståndet från nedre fälghornet t ill skärmarna på båda sidor av vagnen som 
visas i bilden. Avståndet ska vara (1) 530-560 mm beroende på eventuell extrautrust
ning och hur mycket bränsle som finns i tanken . Differensen mellan V och H sida bör 
understiga 15 mm. 

l. 530-560 mm 

2. 500-51 5 mm 

3. 525-540 mm 
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VOLVO 
Datum Produkt Avd. Grupp Nr. Sida 

Maj 80 P 7 76 6 av 

4. Belasta baksätet/kofferten med 200-250 kg lika fördelat på båda sidorna. 

5. Mät avståndet enligt punkt 3 med förarsätet belastat. Ska vara (2) 500-515 mm. 

6. Kör fordonet cirka 2-4 km på ojämn väg. Stanna fordonet genom lätt inbromsning. Mät 
upp och avläs värdet enligt punkt 3 med förarsätet belastat utan att rubba den extra 
tillsatsvikten. Måttet ska vara (3) 525-540 mm när systemet fungerar. Differensen 
mellan V och H sida max. 15 mm. 

7. 

Nivåläget är valt så att lastad och "uppumpad" vagn blir ca 20 mm lägre än olastad 
vagn. Detta förklarar skillnaden i höjd mellan mätningarna enligt punkt 3 och 6. 

OBS! Om föraren stiger ur bilen vid mätningen kan en ökad snedlutning observeras. 

Lasta ur fordonet. 

OBS! Lämnas en lastad bil över natten kan bakvagnen sjunka. Detta är fullt normalt och 
efter en kort stunds körning återgår bakvagnen till normalt läge igen. 
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