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FöRORD 

Denna handbok innehåller prel iminära service in

struktioner för personvagnar, Volvo 164. 

Boken är uppdelad i 10 avdelningar enligt registret. 

Sidorna och bilderna i varje avde.lning, är numre

rade på så sätt, att första delen av numret visar 

vilken avdelning som avses och andra delen visar 

sidans resp. bildens nummer i berörda avdelning, 

t. ex. under rubriken elektriskt system : 3--1, 3--2 

osv. Ett enkelt sätt att hitta önskad avdelning är 

att böja högra delen av boken så att pilarna i 

registret pekar mot indexmärket på första sidan i 

varje avdelning. 

De olika avdelningarna är uppdelade enligt föl

jande : 

Verktyg 

Beskrivning, 

Reparationsanvisningar 

Specifikationer återfinnes i avdelning, 0, Allmänt. 

Anvisningarna som lämnas i denna bok förutsätter 

i allmänhet att specialverktyg användes och grun 

dar sig på de erfarenheter vi erhållit från våra 

metodstudier. Samma arbetsresultat kan erhållas 

med olika arbetsmetoder, men om Ni följer anvis

ningarna i denna handbok når Ni ett gott resultat 

på kortast möjliga tid. 
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ALLMÄNT 





GRUPP 01 

TYPBETECKN I NGAR 
Denna handbok behandlar pe,rsonvagnar Volvo 164, vilken finns i följande utföranden ') 

Typbeteckning Motor Växellåda Bakaxel 

164-134 B 30A M 400 3,73: l 
164-155 B30A M410 3,73 : l 
164-156 B 30A BW35 3,31 : l 
164-137 B 30A BW35 3,31 : l 

*) Gäll'er Sve,rige. 

TYPSKYLTAR 
1. Vagnens typbeteckning 

samt kodnummer för färg 
och klädsel. 111~\i~II~I~IIII"~~1 IIIII""IIII"~I~;I" I IIIII III 

4. Motorns typbe,teckning', 
detalj- och tillverknings
nummer. 

2. Karossnummer. 5. Växellådans typbeteck
ning', detalj- och tillverk
ningsnummer. 

3. Typbeteckning och chassi
nummer (instansat i främ
re högra dörrstolpen }. 

GlI 6. Bakväxelns kuggantal och 
utväxling på skylt vid in
spektionslockets nedre del. 

GRUPP 03 
o 

MATT OCH VIKT 
Längd .. . . . ..... . ... . . . . . .. . .. . . . . .. .. . .. . .. . .. .... . 
Bredd .... . .. . . . .. . .... .. . . . . . . . . .. . . . .. . ... . .. . .. . . . . ... . .... . ...... .. . 
Höjd. ... ...... . ..... . . . .... . ... .... . .... .. . . . ... .. . . 
Hjulbas ............ . .. . . .... ... .. . .... ....... .. .... . .. ... .. .. . . 
Markfrig·ång ........ . . . 
Spårvidd, fram och bak .. . . .................. . .... .... . 
Vänddiamete,r ... ... .... . . .. . .. .. ... . . .... ... .. .... . . .... . 
Tjäns,tevikt , , , ..... .. . .. .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . .... . . ... . .. .. .... . . .. .. . ca 

4705 mm 
1735 mm 
1440 mm 
2700 mm 

180 mm 
1350 mm 
9600 mm 
1360 kg 

O: 1 



SMÖRJNING 
MOTOR 
Smörjolja, typ ...... . . . . 

kvalitet ...... . 
viskositet, året om . . . . . . . . . . . . .. . .. . ..... . . . 

under _10 0 C .......... . ... . . ... . 
mellan _10 0 och +30 0 C 
över +30 0 C . .. . 

o.ljebytesmängd, utan smörjoljerenare 
• . med smörjoljerenare .. . . .. ... . . . .. .. . .. . . . .. . . . . . . . .. . . 

o.lja för förgasarnas dämpcylinder .. .. . .. . ...... . . ... .. . . . . . .. . . ... . 

VÄXELLÅDA (UTAN öVERVÄXEL) 
Smörjolja, typ ........ .. . . ..... ... ... . . .. . ... . . .... . 

viskositet ...................... . 
vid stadigvarande lufttemperaturunder ~10 ° C 

Alternativ smörjolja', typ. . . . . . . . . . . ..... .. . 
viskositet året om ...... . .. . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . 
alternativt 

o.ljebytemängd .................... . . . 

VÄXELLÅDA MED öVERVÄXEL 
Smörjolja, typ . . .................. . 

kvalitet . . . ..... . 
viskositet, året om 

alternativt 
o.ljebytesmängd växellåda och överväxel 

AUTOMA'HSK VÄXELLÅDA 
Smörjolja, typ ..................... . . ... .. . . . . . ... . . .. ... ...... . .... . .. . 

o.ljans normala arbetstemperatur 
Olje'bytesmän'gd 

BAKVÄXEL 
Smörjolja, typ, utan differentialbroms 

med differentialbroms .. 

viskositet, över -10 0 C ............. . . . .... . ........ .... . 
under _10 0 C . .. . . . ... .. . . . .... . ...... . .. . 

o.ljebytemängd . 

MEKANISK STYIWÄXEL 
Smörjolja, typ .... . . 

viskositet 
o.ljebytemängd .... .... . . . . .. . . . . ... . . . .............. .. . .. .. . ... .. .. . . . . 

SERVOSTYRNIN,G 
o.ljetyp .... 

0.1 jebytesmängd 

0:2 

Motorolja 
Service MS 
Multigradeolja SAE 10 W-30 
SAE 10W 
SAE 20/20 W 
SAE30 
S,2 liter 
6 liter 
o.lja godkänd som "Automatisk 
transmissionsolja typ A" 

Växellådsolja 
SAE 90 
SAE 80 
Motorolja 
SAE 30 
Multigradeolja SAE 20 W-40 
0,6 liter 

Motorolja 
Service MS 
SAE30 
Multigradeolja SAE 20 W-40 
1,4 liter 

o.lja godkänd som "Automatisk 
transmissionsolja typ A" 
100 0 -11S o C 
8,2 liter 

Hypoidolja 
o.lja enl. MIL-L-210S eHer 
MIL-L-210S B, försedd med tillsats
medel för differentiailbroms 
SAE90 
SAE 80 
1,6 liter 

Hypoidolja 
SAE80 
0,6 liter 

o.lja glodkänd som "Automatisk 
transmissionsolja typ A" 
Ca 1,2 liter 



MOTOR 

ALLMÄNT 
Typbeteckning .. ... . ........... . .. . .. . . .... . .. . .. . ........ . ... .. . ... . . . . 
Effekt, hk vid varv/min. (SAE) .......... . . 

(DIN) . .. ... .. . .. . 
Max. moment, kgm vid varv/min. (SA E) .. . . . ......... . 

(DIN) .. . ..... . 
Kompressionstryck (varm motor) vid kringvridningi med startmotor, 

250-300 varv/min. kg/cm2 . •• . . ............ . 

Ibs/sq.in . .. 
Kompressionstal ... . ..... . . . ...... . ...... ... . . 
Cylinderantal ..... ..... .. ... . ...... ... .. .. . ... .. .. ... .. ..... ... . ... .. .. . 
Cylinderdiameter ... . . . .. . .. ... . .. ... . .. ... . . ..... . .... . ... .... . . 
Slag,längd ...... .. ... . . . . . . . . . .... ... .. . .... ..... . .. . ... ... ... . 
Slagvolym. .... .. .. . .. .. . . . . . ... ........ . ........ . . . . . . .... .. . 
Totalvikt med elutr. och växellåda ... . . ....... ... . . . . . . . . . 
Vikt utan växellåda, startmotor, olja och vatten 

CYLlNDERBtOCK 
Material .. .. .... . 
Cylinderdiameter, standard ..... . 

överdim. 0,030" 

KOLV 
Material .......... . .. . . . . ... . .. . . .. .... . . . . .. .... . . . ...... . 
Vikt, standard . .. .......... . ..... . .. . ........ ... . .. . .... . . . ... .. . 
Tillåten viktskilinad mellan kolvar i samma motor . . . ... .... . .. . . . . 
Höjd total ...... . ............ ... . .. ..... .. . .. ....... . .... . ....... . . . .. . . 
Höjd från kolvtappscentrum till kolvtopp .... . . . . . 
Kolvspel . ... ..... . ......... . . . . . . ....... .. .... . . . . 

KOLVRINGAR 
Kolvringsgap mätt i ringens öppning . . 
Overdimension på kolvringar 

KOMPRESSIONSRINGAR 

Märkta "TOPP". Ovre ringen förkromad 
Antal på varje kolv .. . 
Höjd .. .... .... ....... . 
Kolvringsspel i spår .. . 

OLJERING 

Antal på varje kolv . . 
Höjd .............. .. 
Kolvringsspel i spår .. 

KOLVTAPP 
Flytande lagrad. Låsring i båda ändar i kolven 
Passning: 

I vevstake. 

I kolv ............. . . 
Diameter, standard 

överdim. 0,05 ..... . ..................... .. .. . .. . ...... ... . 
0,10 .... .. . . .. . . . . 
0,20 . . ... ... . . . . . .. . . . . 

B30A 
145/5500 
130/5000 
22,5/3000 
21/2500 

11-13 
156-185 
9,2 
6 
88,90 mm 
80 mm 
2,98 liter 
241 kg 
192 kg 

Speciallegerat gjutjärn 
88,90 mm 
89,66 mm 

Lättmetall 
500±5 g 
10 g 
71 mm 
46 mm 
0,02-0,04 mm 

0,40-0,55 mm 
0,030" 

2 
1,98 
0,045---0,072 mm . 

l 
4,74 
0,045-0,072 mm 

Lätt tumtryck {noggrant löpande 
passning) 
Tumtryck (skjutpassning ) 
22,00 mm 
22,05 mm 
22,10 mm 
22,20 mm 

0:3 



CYLINDERLOCK 
Höjd, mätt från lockets anliggningsyta till planet för skruvskallarna 
Cylinderlockspackning" tjocklek .. . ...... . .. . 

VEVAXEL 
Vevaxe lns axial spel 
Vevlager, radialspel 
Ramlager, radialspel 

RAMLAG ER 
Ramlagertappar 

Diameter, standard ....... . .. . . . . .. .. . . . . ... .. . . .... . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . 
underdim. 0,010" .. ... . ... . .. . . .. . . . .. . . . . ... .. . . . . . .. . . ... . . . . 

0,020" .. . . ... .. . . .. . .. . . .. . . . ..... . ....... . .. . . . 
0,030" .. . . . .. . . ...... . ....... . . .... . . . . .. ... . 
0,040" .... . .... .. . ............. .. . . . .. ..... . 
0,050" ... . ......... . ..... . . ..... ...... . .. . ... . 

Breddmått på vevaxel för flänslagerskål 
Standard ............................... . .. . . ..... .. . ... . .... . . .. . . .. . 

Overdim. l (underdim. skål 0,010") ... . .. . . . . ... . . ..... .... . .. . . . 
2 ( II 0,020" ) ...... ..... . . .. . . . . .. . 
3 ,( 0,030"), . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . 
4 ( II 0,040") ... . .. . .. . . . . .. . . .. . .. . . . . . . .. . . . . ... . 
5 { II 0,050") .... . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . ... . . . ..... . , 

RAMLAGERSKALAR 
Tjocklek, standard .......... . .... ... . .. .. . . ........ .. .. . ...... . . . . . ... . 

underdim. 0,010" . ... . . ....... .. ........... ... . . . . ...... . .. . .. . . 
underdim. 0,020" ... . ..... .. .. . .. . . . ...... . .. .. ....... .. . . .... , . 
underdim. 0,030" ... .. .. .. . . . .... . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . . . 
underdim. 0,040" .... .. .. . .. . . . . ... . .. . .... . ... . ....... . .. . . . . . . 
underdim. 0,050" . . .. . . . .... . ... . . .. ... .. .. ...... ..... . ... . 

VEVLAGER 
VEVLAGERT APPAR 
Lagerlägets breddmått . ..... . ................................. . .. . ..... . 
Diameter, standard ....................... . ........ . ... . . . . .......... .. . 

underdim. 0,010" ... . . . . . . . ...... . ....... . .................. ... . . 
underdim. 0,020" ... . . . . .. . . . . . ..... . . . ... . . ..... .. .. . . . . . .. . . . . 
underdim. 0,030" ..... . . ... . . .. ... . . .. . . . . . . . . . .. . . . . ..... . . . .. . 
underdim. 0,040" . . . . . . . . .. . . ....... . ........ . .. . ........ . . 
underdim. 0,050" . . . . . . . .. ..... .... . ...... . .... . . . ....... . 

VEVLAGERSKALAR 
Tjocklek, standard . ......... .. . . . . . . . . .. .. .. , . . . ... . . . . . ... . . . . . . . . ... . 

underdim. 0,010" . . ... . .. . . . . . ... . . . .. . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . 
underdim. 0,020" ......... . .... . .... . .. . ...... ... ... .. ... . . . . 
underdim. 0,030" .... ... ... . .. . ... . . . .. . ............. . ......... . 
underdim. 0,040" .. . ...... .. ...... . .... . ...... . . .. ..... . . . . . 
underdim. 0,050" .... . ... . .... .... . .................. . ...... . . . . 

VEVSTAKAR 
Axialspel vid vevaxeln ............. . .. . . . . ... . ... . .... . . . ....... . ... . .. . 
Längd, centrum-centrum ........................ . .............. . . . . .. . . 
Största tillåtna viktskillnad mellan vevstakar i samma motor . . .. . .. . . . ... . 

0:4 

86,7 mm 
0,7 mm 

0,047-0,138 mm 
0,039-0,081 mm 
0,038-0,089 mm 

63,441-63,454 mm 
63,187-63,200 mm 
62,933-62,946 mm 
62,679-62,692 mm 
62,425-62,438 m m 
62,171-62,184 mm 

38,930-38,970 mm 
39,031-39,072 mm 
39,133-39,173 mm 
39,235-39,275 mm 
39,336-39,376 mm 
39,438-39,478 mm 

1,985-1,991 mm 
2,112-2,118 mm 
2,239-2,245 mm 
2,366-2,372 mm 
2,493-2,499 mm 
2,620-2,626 mm 

31,950-32,050 mm 
54,089-54,102 mm 
53,835-53,848 mm 
53,581-53,594 mm 
53,327-53,340 mm 
53,073-53,086 mm 
52,819-52,832 mm 

1,833-1,841 mm 
1,960-1,968 mm 
2,087-2,095 mm 
2,214-2,222 mm 
2,341-2,349 mm 
2,468-2,476 mm 

0,15-0,35 mm 
145±O,l mm 
6 g 



SVÄNGHJUL 
Tillåtet axial kast max . ... . . .. . . 
Kuggkrans (fasning framåt) . . . . . 

KAMAXEL 
Märkning . . .. . . . .. . .... .. . . .. ... . . . . . .. .. . .... .. . . . . . . .... . . ... . .. .. . . 
Antal lag.er . . . . . . . . . . . . .. . . . ......... . . ... . ..... . .. ..... . . . . . .. . 
Lagertapp, diameter ...... . ...... . ...... . . . . ...... . ...... . . . ...... . . . . . . 
Radialspel .... . . . .... . . . . .... . . .... .. .... . . . .. . .... . . . ..... . . . . . . . 
Axialspel .. .. .. ..... . ... . . . . ........ ...... . . .. ... . .. . .. .. . . . .. ........ . . 
Ventilspel för kontroll av kamaxel inställning (kall motor) . .. . . . . .... . .. . .. . 
Inloppsventilen skall då öppna vid . . .... ..... . . . .. . ....... ....... . . ... . . 

I{AMAXELLAGER 

Lagerdiameter 

TRANSMISSION 
Vevaxe I d rev, kuggantal ...... . ........ . .. . . .. . .. . ... . . . .. . . . . .... ... . . . . 
Kamaxelhjul (av fiber) kuggantal .... ... , .. . .. . . . . . . . .. .. . .. . .. . 
Kuggflankspel .... . ...... . .. . . . . . . . . .. . ..... . ... . . . ... .. ' .. .. .. . . . . 
Axialspel, kamaxel . . . . . . . . . . . . . .... . .... . .... . .... . . . ..... . 

VENTILSYSTEM 
VENTILER 

Inlopp 

Tallriksdiameter .. . . ... . . . .. .. ... . . . . . .. . . . .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . .... . .. . . 
Spindeldiameter ...... . . . .. ... . . . .... . . .... . . . .. . ...... . .. . .. . . .... . ... . 
Ventilens sätesvinkel . . .. ... .. .. . . . .... . .... . . . .... . .... . ........ . ...... . 
Cylinderlockets sätesvinkel .. . ...... . .... . . .. ...... .. . ........... . . .. ... . 
Sätets bredd i cylinderlocket . . . .. . .. .... ... . ... . . . . .... . ... . . .... . . .. .. . 
Spel, såväl varm som kall motor . . .. . .. . . . .... . . . .. . . .. . . .. . . ... . .. . . . . . . 

Utlopp 

Tallriksdiamete r .... .. ... . ..... . .... . .... .. ... . . . .... . . 
Spindeldiameter . .. .. . . . . . . . . . . . ... . .. . . .. .. . .... . . . .... . . . 
Ventilens sätesvinkel . . . . .. . . ... ... . ... . .. . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . ... .. . .. . . 
Cylinderlockets sätesvinkel .... . ... . . . ... . .... ..... . . . . .... . . .. . . . ... . . . . 
Sätets bredd i cylinderlocket . ... .. . . . . .. . . .. . ... ... .. . . .. . . ...... . . . . .. . 
Spel, såväl varm som kall motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. . .. ... . . . 

VENTILSTYRNING 

Längd, inloppsventil ..... . .... . . . ..... . . .. . . . .... . . .. ... ... . . . ..... . ... . 
utloppsventil .. . . ..... . ... . .. . . . ............ . ...... . .... . ... . 

Innerdiameter ........ . . . ... ...... . . . . .... . .... ..... . .. .. ... . .. . . . . .. . 
Höjd över lockets övre plan .. . .. ... ... ...... . . . . .... . ... . . . ... . .. . 
Spel, ventilspindel-styrning, inloppsventil .... . . . . . .. . . .. ... . . .. .. .. .. . .. . 

utloppsventil . .. . . .. . . .. .. . . . . ... . . . . . .... .. . 

VENTILFJÄDRAR 
Längd utan belastning ca .. .. .. . . .... . .. . . . . . .... . . . . . .. ... . .. ... . . ... . . 

me,d 25,5±2,0 kg belastning " . . . . " . .. . " ...... . .... ... .... .. " ... .. . . 
med 66,0±3,5 kg Ibela'stning .. . . . . . . . . . . ...... . ..... . . .. . .. . . . .. . . . . . . 

0,05 mm/150 mm di am. 
153 kuggar 

C 
4 
46,975-47,000 mm 
0,020-0,075 mm 
0,020-0,060 mm 
1,45 mm 
0° ö.d. 

47,020-47,050 mm 

21 
42 
0,04-0,08 mm 
0,020-0,060 mm 

42 mm 
7,955-7,970 
44,5° 
45° 
2 mm 
0,50-0,55 

35 mm 
7,925-7,940 mm 
44,5° 
45° 
2 mm 
0,50-0,55 

52 mm 
59 mm 
8,000-8,022 mm 
17,5 mm 
0,030-0,067 mm 
0,060-0,097 mm 

45 mm 
39 mm 
30,5 mm 

0 : 5 
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SMORJSYSTEM 
Oljerymd, ink/. oljerenare . . .. .. . . . .. . . 

exk/. oljerenare ....... . ... . 
Oljetryck vid 2000 varv/min. (med varm motor och ny oljerenare) 
Smörjmedel . .. . .. . .. . . .... . ... . . 

viskositet året om . . .. . . . . . . . .. . . 
eller 
viskositet, över + 30 0 C .. . . ... . . .. . . . 

mellan __ 10 0 C till +30 0 C .. . . 
under _10 0 C .' . . . .. . ... . . . . . 

1) då ka ll sJarJsvårigh eJe r kan vä njas (unde r _20 0 C) kan multigradeolja SAE 5 W ·20 användas. 

SMORJOLJERENARE 
Typ .. . . .. . .. .. ... . ... ... .. . . ... . .. . . . .. . . .. .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .... . . 

SMORJOLJEPUMP 
Smörjoljepump, typ .. . . . . . . ... . ....... . 

kuggantal på varje hjul 
axialspel ............. . ... .. . 
radialspel .. . 
kuggflankspel . 

REDUCERINGSVENTILENS FJÄDER (I OLJEPUMPEN) 
Längd, obelastad .. .. .......... . .. . . .. . . . . . .. . ... .. . .. . 

belastad med 5± 0,4 kg ... . . . ... .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . . . ...... . . 

BRÄNSLESYSTEM 
BRÄNSLEPUMP 

7 ± 0,8 kg .. .. .. .. . . .... . . .. ..... . 

Membranpump .................................... . 
Bränsletryck, mätt i samma höjd som pumpen vid 1000 r/m 

föRGASARE 
Typ .. ...... . ................ . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . ... . .. ... . . . . ..... . . . 
Fabrikat och beteckning . . . . . . . .. . . . . . . ...... . .. .. ... . .. . ... . 
Antal . . . ............ .. .... .... . . ... . .. . . . . . . .... . 
Storlek (luftintagets diameter) ....... . . . . . .. .. . . .. .... ... . 
Bränslenål, beteckning . . .. . ... . ... . . ..... . .... . ... .... . ..... . 
Tomglångsvarvtal ............ . . . .. .. . . . . . . . .. . . .. . . ... . . . . . . . ........ .. . 
Olja för dämpningscylinder .. . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . .. . ... . 

KYlSYSTEM 
Typ ..... . .. . .. . ... . .......... .. . . ... . . .. . ... . .. .. .... . . . . . . ... .. ... . . 
Kylarsystemets ventil i locket öppnar vid . . . . . . . . . . . .. . .. . . ... . .. . . . . 
Rymd . .. . . . . . .. . ... .. ..... . ....... . ...... . .... . . . .. . .. .. . . . . ....... .. . . 

Fläktrem, beteckning .. .. ......... . . . . ... ....... .. .. . . . . . .. . .. . . ..... . . . . 
Fläktremmen spännes så att fläktremskivans friktionsmoment i rotationsrikt-
ningen blir . ..... . ............. .. ...... . . . .. ........ . . ... . . ... ... . .. . 

o·: 6 

6,0 liter 
5,2 lite r 
2,5-6,0 kg/cm2 

Motorolja för Service MS 
Multigradeolja SAE 10 W-301) 

SAE30 
SAE 20/20 W 
SAE 10W 

Fullflödesrenare 

Kugghjul 
9 
0,02-0.10 mm 
0,08-0,14 mm 
0,15-0,35 mm 

ca 39 mm 
26,25 mm 
21,0 mm 

Pierburg PV 3025 
min. 0,15 kg/cm2 

max. 0,25 kg/cm2 

Horisontalförgasare 
Zenith-Stromberg 175 CD-2 SE 
2 
41,3 mm 
B l R 
750 varv/min 
Olja godkänd som Automatisk 
transmissionsolja, typ A 

Slutet system 
0,7 kgjcm2 

12,4 liter (ink/. 1,5 liter i 
expansionskärlet) 
HC 38x875 

1,2-1,7 kgm 



TERMOSTAT 
Typ . . . .. 
Märkning .. 
Börjar öppna vid 
Fullt öppen vid. . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . 

ATORAGNINGSMOMENT 
Cylinderlock . . . 
Ramlager . . . 
Vevlager . . 
Sväng~jul 
Tändstift .. ...... . .. .. . . . ... .. . . . . . . . . 
Kamaxelmutter 
Skruv för vevaxelns polygonnav 
Nippel för oljerenare 
Skruv för oljesump . .. 

FORSlITN I NGSTOLERANSER 
Cylinder : 

Borras vid förslitning (om motorn har onormal oljeförbrukning) 
Vevaxel : 

Tillåten ovalitet på ramlagertappar, max. 
Tillåten ovalitet på vevlagertappar, max. 
Max. axialspel på vevaxel .... 

Ventiler: 
Tillåtet spel mellan ventilspindel och ventilstyrning 
Ventilspindel, tillåten förslitning max . . ..... . .... .... . . . .... . . . 

Kamaxel: 
Tillåten ovalitet (med nya lager), max. . . . .. .. . . .. ... .. . . ... . . . . . . 
Lager, tillåten förslitning, max. ..... ....... . . . . .. . . . .. . ... . . .. . .. . . 

Transmission : 
Kuggflankspel , max ... . . . 

Atdragningsföljd för cylinderlocksskruvar. (Skall dragas i två etapper) 
l : a dragningen: 2,5-3,0 kgm 2 : a dragningen: 8,5-9,5 kgm 

BATTERI 
Typ ... . . 
Stomanslutning 
Systemspänningi .. .... . . . . ........ . . . 

ELEKTRISKT SYSTEM 

Batteriets kapacitet . ...... .. .... ... .... . .. . . .. ..... . 
Elektrolytens spec. vikt : 

Fulladdat batteri ...... . .. . 
Då omladdning bör ske ... ... . 

Rekommenderad laddningsström .. 

Vaxtermostat 
82 ° 
81-83° C 
90 ° C 

Kgm 

8,5-9,5 
12-13 
5,2-5,8 
5,0-5,5 
3,5-4,0 
13-15 
7-8 
4,5-5,5 
1,0-1,2 

0,25 mm 

0,05 mm 
0,07 mm 
0,15 mm 

0,15 mm 
0,02 mm 

0,07 mm 
0,02 mm 

0,12 mm 

Footpound (ftlb ) 

61-69 
87-94 
38-42 
36-40 
25-30 
94-108 
50-58 
32-40 
7,3-8,7 

Tudor 6 Ex 4F op el. motsv. 
Minuspol 
12 volt 
60 amperetimmar 

1,28 
1,21 
5,5 amp. 

0 : 7 



GENERATOR 
Typ .......... ... .... .. . .. .. .. .. . .... . . . .. .. . . .... . .. .. . ... . .. . .. . . ... . . 
Effekt ........ ..... .. .. . . .. ......... . . . . . . . . . . ..... .. .. . .. . .. ... .... . .. . 
Max strömstyrka . . .. . . .... . . . ...... . ...... . .. .. . .. . ... ... . .. . .. . ..... .. . 
Max varvtal ... . . .... ... .. . . .. . . . .. . .... . .. . ... .. ....... .... .. . ........ . 
Rotationsriktning ................ . ........... ...... .. ... . . .. . . .... . . . ... . 
Utväxling, motor-generator ... . .... ... ........ . ... ... ... . .. . . . .. . ....... . 
Minimilängd, elborstar . . . ... . ... . . .... . ... . . .... . ...... . .. ... .. .. ... . .. . 
Atdragtningsmoment 

Fästskruvar . .... .. .... . .. ........ .. . .. . . . 
Mutter för remskiva .... .. . ....... . . . ...... . ...... . . ......... . . ..... . . 

PROVNINGSVÄRDEN 
Resistans i fältlindningen . . .. .. .. .. ... ........... ... . . . .... . ....... . . . . . . 
Spänningsfall över skyddsdioden .. .. .. ... . . . . . . . . .. . . . . .... . . ....... . . 
Effektprov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

LADDNINGS,REGULATOR 
Typ .......... ...... .... .. .. . .. .. . . ... . . 
Reglerspänning, kall reg.ulator .. . ...... . . 

efter 45 min . körning . .. . .... . ...... . ... . ....... . ...... . . 

STARTMOTOR 
Typ .. . .... .. . .... . ... .. . .. ... . . . .. ..... . .... . ...... . .... . .... . .. . . . .. . . 
Systemspänning ...... . . .... . . . . .... . . . ... .. .. .. . . . . . . .. . . .... ... . 
Stomanslutning .. .... . .......... . . . .. . .... . . . . ... . .. ... ... .. . . . . . . . . . 
Rotationsriktning . ... . .... . ... . . . . ... . . . . . .. ... .. . . .... .. . 
Effekt ..... .. .. . ..... . . ... ..... . . . .... . .... . ....... .. .. . .. . ..... . ... ... . 
Elborstar, antal ... . . . . .. ... ... .. . . . . .. . .. . ... . .. . . .. . . ..... . . .. ..... .. . . 

PROVNINGSVÄRDEN 

Mekaniska 
Rotorns axialspel .... .. ....... ... . . .. ..... ... . . .... . ... ... ... . .... . . . . 
Borstfjäderspänning ...... .. . ... .. . .. . . . . . .... .. .. .. . . .. ....... . . ... . . 
Drevets avstånd till kuggkransen .. ... . ..... . .. . . .. .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . 
Rotorbromsens friktionsmoment . . ... . .. ... . ... ..... . . . ... . . . . .. ... .... . 
Drevets frigångsmoment . .... . . ... ..................... .. . . .......... . 
Kuggspel .. .. ...... . .... ... ...... . . .... .. . . . .. .. . ..... . ... . . ... ..... . 
Minimidiameter på kommutatorn .. . .... .. ... . ..... .... . . . . . . ......... . 
Minimilängd på elborstar ... ......... .. .... . .... . . . . . . .. . . . . ..... ... . . 

Elektriska: 
Obelastad startmotor : 

12.0 volt och 40-50 amp . .. .. . .. . . . 
Belastad startmotor : 

9 volt och 185-200 amp ...... ... ... . . 
Låst startmotor: 

6 volt och 300-350 amp . . . .. .. . . .. . . ....... .... . . .... . . . .. ... . .. . . . . . 

MAN.öVERMAGNET 
I nkopp I ing,sspän n i ng 

0 : 8 

S.E.V. Motorola 14V-26641 
450 watt 
35 ampere 
15000 r/m 
Valfri 
1-2,15 
5 mm 

0,28-0,30 kgm 
4 kgm 

5,2± O,2 ohm 
0,8-0,9 volt 
30 amp (min vid 3000 r/ m och 
ca 13 volt) 

S.E.V. Motorola 14 V-33525 
13,1-14,4 volt 
13,85-14,25 volt 

Bosch GF 12 V 1 PS 
12 volt 
Minuspol 
Medurs 
ca 1 hk 
4 

0,05-0,3 mm 
1,15-1,30 kg 
1.2-4.4 mm 
2.5-4.0 kgcm 
1.3-1.8 kgcm 
0,35-0,45 mm 
33 mm 
14 mm 

6900-8100 r/m 

1050-1350 r/m 

o r/m 

Max. 8 volt 

l 



TÄNDSYSTEM 
Tändföljd ....... . . . ... . ...... . ... . ... .... .. . .. . . . . .. . . . .. . . .. . .. .. . . .. . 
Tändinställning, bortkopplad vakuumreg. . .. . . . .. .. ... ... . . . .. . . . . . 
Tändstift, typ Bosch (eller motsv.) .. .. . . . . ........ . ...... . .... . . . . . 

gängning ....... .... .. . . . . ... . . . . . ... .. . .. .. .. .. . . .. . . ....... .... . ... . 
elektrodavstånd ........ ... . .. . . . ..... .. . . . .. . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. .. . . . 
åtdragningsmoment . ... .... .. ... ... . . . . . . . ... . ... . . .... ... . . .. . . .... . . 

Förkoppling,smotstånd till tä ndspole ..... . .... . . . .... . . . .. . . .. . . . .... . . . . 

FöRDELARE 
Typ.. . . .. ....... .. . . . .......... . . .. . . . . .. . . . . . .... ..... ... ... . . . 
Rotationsriktning ...... . .. . . .. . .. .. . . . . . . ... . . . . ..... . . . . ... . . .. . . ... . . . 
Brytarkontakter, avstå nd .. . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . ... . . .. . . . . ... ... . . .. . . . . . 

slutningsvinkel ... .... .. . . . . .. . .. . . . ... . . .. . .. .. . ... .. . . . 
kontakttryck ... . . . . . .. . . .... . 

Kondensator 

Centrifugalregulator 

Förställn ing, totalt . .. ... ... . . . . . . . . . .... .. . ... . .. . . .. . . . . . . . . . . .... . . . 
Förställningen börjar vid .. .. . . . .. . ...... . . . . . . . . . . . .. . .... . . ... .. .. . . . 
Värden 5° .. . ... . . ..... ..... . ... . . . .. .. ..... . . . . .. . ..... . . .. . . . . . . . . . 

10° . .. . . . .... ....... . . . ... . .. . .. .. . ... .. .... . " . . 
Förställning slut vid ................ . .. . 

Vakuumregulator 

Positiv reglering 

Förställning, totalt . . .... . .. . .... . . ... . ... . . . . . . .. .... . . ... . . .. . ... . . . 
Förstäl lning. börjar vid . ................ . ...... . . . . .... . . . . .. . .. ... ... .. . 
Värden 2S ..... . . . . ...... . .. . ... . ..... . . . .... . .. . . .. . ... . . . . . .. .. . . .. . 
Förställning slut vid .. .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .... . . .. .. . . . .. ...... .. .. . . . ... . 

Negativ reglering 

Sänkning, totalt. . . . . . . . . . . ... .... .. .. ... .............. . .. . .. . . . ..... . 
Sänkning börjar vid ... . . .. .. .. .. . . . .. . ... .. . . .. ... . ..... . . . . .. . . .... . . . . 
Värden 2° ... ........ . .. ... .. . . . . . . . . . .. . ... . . . . ... . . .. .. .. ... . . . .... . . . 
Sänkningen slut vid .... .. . ..... . . . . . . . .. .... . .. . . . .. .. ... . . .. .. .... .. .. . 

GLöDLAMPOR 

Strålkastare .. .... . . ... . . . . . .... . . . . ... . ......... . . ... . . .. . ..... . . . .. . . . 
Parkeringsljus . . . ... . . . . . ... . ... .. .... .. . . . ... . . . . .. . . . . . . ... .. . . .. . . . . 
Blinkers .. . .... ..... . ...... ... ....... . . . .. . ... . . . .. . . .... . . .. . . . . . . .. . . . 
Bakljus .. .... .. .. ............ . ...... . . . .... .... . . . .. ..... .... . . .. . . . 
Bromsljus ... . .. .. . . . . .... . ........ . . .. .. . . . .... . .. ...... . .. . . . . . . .... . 
Backljus . . .. ...... .. . ... .. . . . . . ... ....... . .. . .... . . .. . . . . . . .. . ........ . . 
Nummerskyltbelysning . . . . .. . . . . .. . ... . ... . .. . ... . . . . . .. . .. . . . ...... . . . . 
Innerbelysning .. . ... . ... . .... . .. . . . .. . . .. . . .. . ..... . ' ............ . .. . .. . 
Handskfacksbelysning .... . . ... .. . .. . ... . . . . . . . .. .. . . . .. . . . .. . . . ... .. . . . 
Motor- och bagagerumsbelysning .. . . . .. . . . . . . .. . ... . . . .... ... . .. . 
Instrumentbelysning ..... . . . . . . . ... . . . .... .. . .. . . . .... . .... . .. . . . . .. . . .. . 
Belysning värmereglage . . ....... . ... . . ... . ... ... . . .. .. ....... . . . . 
Kontrollampor i komb.instr. . . . .. . . . .... . ........... . . . ... ... ... .. . .. . . . . 
Kontrollampa för överväxel . .... ... ...... . .. ... .... .... .. ... . . . .... . 
Kontrollampa för el-uppvärmd bakruta . . ...... .. . .. . ...... ...... . ... . 

1-5-3-6-2-4 
10° f.ö.d. vid 600-800 r/m 
W 175 T35 
14 mm 
0,7-0,8 mm 
3,5--4 kgm 
0,9±0,05 ohm 

Bosch JFUR6 
Moturs 
min . 0,25 mm 
40±3° 
500-630 g ra m 
0.2 fl F-25 % 

12±1 förd. grad 
425--525 fö rd. r/m 
625--725 förd. r/m 
1150-1600 förd . r/m 
1850 förd . r/m 

5± 1 förd. grad 
6-10 cm Hg 
9,5--14 cm Hg 
14,5-16 cm Hg 

3±0,5 förd . grad 
16-25 cm Hg 
23-31 cm Hg 
28-32,5 cm Hg 

Effekt Sockel 
(watt) 

45/40 p 45 t 
5 (4 cp) Ba 15 s 
32CP Ba 15 s 
5 (4 cp) Ba 15 s 
25 (32 cp) Ba 15 s 
15 (32 cp) Ba 15 s 
5 SV 8.5 
10 SV 8.5 
2 Ba 9 s 
18 SV 8.5 
3 W2.2d 
1,2 Wl .8d 
1,2 W1 .8d 
1,2 Wl.8d 
1,2 W1.8d 

Antal 

2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
l 
l 
2 
2 
3 
5 
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SÄKRINGAR 
Märkström 
Märkström 
Märkström 

ELUPPVÄRMD BAKRUTA 
Effekt, första läget på strömbrytaren 

andra läget på strömbrytaren 

.. 

5 amp 
8 amp 
16 amp 

Ca 40watt 
Ca 150 watt 

Antal 

5 
3 

KRAFTÖVERFÖRING, BAKAXEL 

KOPPLING 
Koppling, typ . . . . .. .... . . 
Storlek ........ . . 
Kopplingens friktionsyta , totalt .......... ...... . ... . 
Urkopplingshävarmens frigång, vänsterstyrd vagn 

VÄXELLÅDA 
M 400 
Utväxlingsförhå llande : 

högerstyrd vagn . .. .. .... ... ... . 

l:a växeln ....... .. .. . 
2:a växe ln 
3:e växeln 
4 :e växeln 
Backväxeln 

Atdragningsmoment, mutter för medbringare 
Smörjmedel .. .. . . . .. . . . 

viskositet . .. . . ...... . 
vid stadigvarande lufttemperatur under _10 ° C 

Alternativ!' smörjmedel . . ...... . . . 
vi'skO'sitet 

Oljerymd . . 

M 410 (VÄXELLÅDA M 400 MED öVERVÄXEL) 
Utväxlingsförhållande, överväxel ........ . .... . . .. .. . 
Oljetryck, direktväxel .......... . .... . ... . .... . .... . 

överväxel . . . ... ............... .. . . . .. ... . 
Atdragningsmoment, mutter för medbringare ......... . . . . . .. ... . . 
Smörjmedel ...... ..... . .. . ............ .. . .... . . . . . ..... . ... . . .. . . 

viskositet . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . ... . .. . . 
kva litet . . . . . . .... . . . 

Oljerymd, växellåda och överväxel 

KARDANAXEL 
Typ . . .. .. . . . .... . ..... . . . . ... .. .. . .. . .. ....... . .... . 
Kardanknuten ........ . .......... .. .... . ..... . ....... . . . ...... . .. . 
Smörjmedel, glidskarv (vid hopsättningl) . . ........ . . . ... .... .. . ... .. . 

BAKAXEL 
Bakaxel, typ . . . 
Spårvidd .. . .. . . . ... .. . . 

O: 10 

Enskivig torrlamell, tallriksfjäde r 
9" 
468 cm2 

4-5 mm 
2-3 mm 

3,14: l 
1,97: l 
1,34: l 

l : l 
3,54: l 
11,0-14,0 kgm 
Växellådsolja 
SAE90 
SAE80 
Motorolja 
SAE 30 alt. 
SAE20W-40 
Ca 0,6 liter ' 

0,797: l 
Ca 1,5 kg/cm 2 

29-32 kg/cm 2 

11,0-14,0 kgm 
Motorolja 
SAE 30 alt. SAE 20 W-40 
Service ML eller hög1re 
Ca 1,4 liter 

Rör, delad, tre knutar, stöd lager 
Försedda med nållager 
Molybdendisulfidfett 
Chassifett. Efterfyllningerfordras ej 

Halvt avlastad 
1350 mm 



BAKVÄXEL 
Typ... .. .. .. . .. . . . . . .... . . . . . ... ... .. .. .. . 
Utväxling .. . .. .. . .. . . . .. . .... .. ...... .. ...... . ... ... . . . .. . . .... . .. .. . . . 
Kuggflankspel .... . . .... . . . .. . 
Förspänning på pinjonglager, nya lagler .. 

beg. lager .. ' 
Förspänning på differentialla-ge.r ...... . 
Smörjmedel ... .. . ..... . . .... .. ...... . ... . .. . . .. . . . . .. . 

viskositet .. . . . . .... . .. . . . . . 
Oljerymd .. . .. ...... . .. ..... . . . . . .... . . . . . . 

ATDRAGNINGSMOMENT 
Medbringare 
Overfall 
Kronhjul .. . 

FRAMHJULSBROMS 
Typ ...... . . . 
Bromsskiva: 

Ytterdiameter 
Tjocklek, ny ....... . 

BROMSAR 

renoverad . . .. . . .. .. .. . . . . ... .. . .. .. . . . . .. .... . .... . ... . . . .. . 
Sidokast .. ... ... ... . 

Bromsbelägg : 
Antal per hjul .. 
Tjocklek, nytt .. . 
Effektiv area . ... ... . . .. . 

Hjulcylindrar: 
Antal per hjul 
Diameter .. .. . ... . 

BAKHJULSB·ROMS 
Typ ..... ... ... . 
Bromsskiva : 

Ytterdiameter 
Tjocklek, ny . ............. . . . 

renoverad 
Sidokast . . ........ . 

Bromsbelägg : 
Antal per hjul ... 
Tjocklek, nytt .. 
Effektiv area 

Hjulcylindrar: 
Antal per hjul 
Diameter ..... . .. . 

HUVUDCYLlNiDER 
Nominell diameter .... .' .. .. . . . ..... ... . .. . .. . .... . . ... . . . ...... .. .. .. . . 
Cylinderdiameter ... . .. .... . . .. . . .. . .... . .. . . . . . . .. . .. . .. . ... . . . .... . .. . 
Kolvdiameter ... ..... . .... . . . . . . . . . . . .. ...... . 

BROMSLEDNING 

Konisk kuggväxel (hypoid ) 
3,31 :1 (13 :43) alt. 3,73:1 (11 :41) 
0,13-0,20 mm 
11-23 kgcm 
6-11 kgcm 
0,13-0,20 mm 
Hypoidolja 
SAE90 
Ca 1,6 liter 

Kgm 

28-30 
5,0-7,0 
6,5-9,0 

Skivbroms 

Footpound (ft.lb. ) 

200-220 
35---50 
45---65 

272,2 mm 
12,7-12,8 mm 
Min. 12,2 mm 
Max. 0,10 mm 

2 
10 mm 
174 cm2 

4 
36,12 mm 

Skivbroms med ASB-anordning 

294,6 mm 
9,6 mm 
Min. 9,1 mm 
Max. 0,15 mm 

2 
10 mm 
93 cm2 

2 
36,12 mm 

23,81 mm (15/16") 
23,92 mm 
23.66 mm 

Yttre diameter ... . . .. . . .. . .. . . . . .... . . . . . . ... . 3/16" 
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BROMSVENTIL 
Fabrikat, , ' , , , ' , ' , , , . ' . , , , , . ' ' . . , . , ... " , . ". , . , . . ", . . , . ' ., ' . '. '" 
Brytpunkt " . . '. , . . '.'. '. , 

SERVOCYUNDER 
Fabrikat , , , , , , , 
Beteckning ". ',,'. ' . , . ,,' . . ' 

ATDRAGNINGSMOMENiT 
Fästskruvar, främre bromsok "" , , '.' . ".'. ' , , . , . ' , , . , . , . . , . , , . , 
Fä stskruv~ r, bakre bromsok " , , , , . , . , , . , . , , . , . , , . , . , , . , , , , . ' . , . , .. ' . , 
Hjulmuttrar , , , , , , , , , , ' , . ' , , . , , . .. . . , . , . , . . , . , .. . .. . .. , , . ' , , , . , . , , . , . , , , , 
Stoppskruv, huvudcylinder , ' . , . ' , . ' . ' . , , , ' . ' , ' , . ' . , , , , . ' , , , . , ' , , , ' . , , . , 
Fästmuttra r, huvudcy linder , . , , . , , , ' . ' , , , . ' . ' , 
Luftningsn ipplar " " " "" , , . ' .. , . , , ' , . ' , . ' , ' , . , . , . , , . , , , , . , . , , , .. , . 
Bromsrör "'" "" ", . " " , ". , . . , . ' .. ' "' ., .' " ", . , , . . .. , . , . . .. '., 
Propp, bromsventil """, ' . '. " . , . , . . . . ' . . .. " . ,. , . . ' .. .. ' .' ", . " "., . , 
Låsmutter, bromsventil "." , ' . , .. ' . '." . ' . , ." . "" .,. ", ' . ' , , ' . ' . ' , , ' . , 
Elkontakt, varningskontakt " , . , , . ' . ' . , , , , , , . , . , , . , .. , . ' , , 
Bromsslang,ar "" , , , , , , , , , , , . ' . , , . ' . ' , , , . ' , , , . ' . ' , . ' , , ' . ' . , , . , . , , , . , , , . ' 

A t e 
50 ± 2 kg/cm 2 

A te 
Bromsgerät T 51 

Kgm 

9-10 
6- 7 
10-1 4 
0,5-0,8 
1,2-1,5 
0,4-0,6 
1,1-1,5 
10-12 
2,5-3,5 
1,4-2,0 
1,6-2,0 

Footpound (ft.lb.) 

65-70 
45-50 
70-100 
3,6-5,8 
8,7-10,8 
3,0---4,5 
8-11 
70-85 
18-25 
10-15 
12-15 

FRAMVAGN OCH STYRINRÄTTNING 

HJULVINKLAR (OBELASTAD VAGN) 
Axellutning (easter) .. .. . . . . .. . ... . . . .. . . . . . . . . . . . ... .. . . .... . . . . . .. . . . 
Hjullutning (Camber) " " " """ " ", ' . ' " , , , , . , , . , . , , , , . , , , . , . , . , . 
Spindeltappslutning vid hjullutning 0° , ,' , , . ' . , , . ' . ' , , , . , . , , , , . , . 
Skränkning (toe-in ) " '" , , , , , , , , , , , , . , , . , . , . , , . , . ' , . , . , . , , . , ' , , , 
Kurvvinklar 

Vid 20° vridningl av ytterhjul skall innerhjul vara vridet 21,5° till 23Y . 
Justermellanlägg " """ " " " " """"", . "" "" """" " " "". , . 

MEKANISK STYRINRÄTTNING 
Rattdiameter , , , , , , , , , , , , . , , , , , , , , , . , , . . , , . . , . , , . , . ' , . ' . ' , . , , , , , , . ' , , , , , . 
Antal varv från stopp till stopp i vagn 
Styrväxel : 

Fabrikat , , , , . , . , , , , . ' . ' , ' , , , , . , , ' , . ' , . ' . , . . , . , . , . . , . . . ' , 
Typ """""" "" ., .. ,. ", ." ' . . , ."" . . ,. , . " . , . . .. " , . " , , ... ', 
Utväx lingsförhållande, mittläge "" . , . ". , . " . . . ,. " , ' . ' . ". ' ", . ' . " " 
Spel styraxel-bussning, ny detalj " " "" , ' . , . " . '. " , ' . , . " ,'.' . '. ' 

fö rslitningsgräns " " , ., ., 
Kuldiameter, lager ". "" , , ,' , , , , , , , . , , , , . , . , . , . ' . . .. , . , . , .. ' 

kulmutter , ' , . , , , , ' , . , , ' .. , . . , . , .. . , , . . , . .. . , . .. , . . , , , 
Justermellanlägg '" , , , ' , , , . , . , , , ' . ' . ' , ' , .. . . .. . , . , , , . . . , . ' . , . . , ' , , , , , , 

Smörjmedel ",, ' . . . ". ' 
Oljerymd " . . . '" , '.', 

SERVOSTYRNI NG 
Rattdiameter . "' . . " .. ,. ' , .. . , .. .. " ",'. " ' .. " ... , .. ,. , , , , . , ., .... . . . 
Antal varv från stopp till stopp i vagn 

O: 12 

° till + 1° ° till +oy 
7,5° 
° till 4 mm 

t j = 0,15 mm 
t j = 0,50 mm 
t j = 1,0 mm 
t j = 3,0 mm 
t j = 6,0 mm 

423 mm 
4,8 

Burman 
Skruv och kulmutte r 
18,3 : l 
0,025-0,063 mm 
0,18 mm 
7,14 mm 
7,93 mm 
t j = 0,05 mm 
t j = 0,127 mm 
t j = 0,254 mm 
Hypoidolja 
0,6 liter 

423 mm 
3,7 



Styrväxel : 
Fabrikat och typ ... . ... . . . ... . . 
Utväxlingsförhållande .. 

Servopump : 
Fabrikat och typ . ..... . .. .. . .. . . .. . . . ... .. .. . . . . 
Max. tryck. . . . . . . . ... . ... . . . . . .. . . . .. . . . .. . ... . . .. ... . .... . 
Teoretisk kapacitet vid 500 r/m . . .. ..... . . 
Min . kapacitet, 500 r/m, 50 kg/cm 2, 80° C .. .. .. . 
Reglerad kapacitet ..... .. ... . 
Drivning .. ... . . . . ... .. ... . . , ... , . . ... . .... . .. ' 
Utväxling motor-pump 

Oljetyp . .... 

Oljebytesmängd . 

Å TDRAGN,I NGSMOMENT 
Fästskruv för övre länkarmsaxel ... .... . . . . . . . 
Mutter för övre länkarmsaxel . ... . ... . ....... . 
Mutter för ratt . ...... . . .... . .... .. ... . 
Mutter för pitmanarm . ...... . . . 
Låsmutter för parallellstag .. .. . 
Mekanisk styrväxel : 

Skruv för snäckskruvslock .. . . . . . . . . .. . . ... . . .... . 
Skruv för stopplatta 

ZF, kulmutter 
15,7: l 

ZF, vingpump 
75 ± 5 kg/cm2 

6,65 l/ m 
4,5 l/m 
5-8 l/m 
Med rem 
l : l 
Olja godkänd som "Automatisk 
transmissionsolja typ A" 
ca 1,2 liter 

Kgm 

4,8-5,5 
5,5-6,2 
3-4 
17,5-20 
7,5-9 

1,7-2,1 
1,7-2,1 

Footpound (ft.lb.) 

35-40 
40--45 
20-30 
125-145 
55-65 

12-15 
12-15 

F JÄDRI NGSSYSTEM, HJ U L 
FJÄDRAR 
FRAMFJÄDER 
Typ ........... .. .. . . .. . . ... .. . . .. . . . . . 
Trådtjocklek ...... ' 
Ytterdiameter .. . 
Antal effektiva varv 
Provningsvärden : 

Belastning för l cm hoptryckning (mäts inom fjäderlängden 185-205 mm) 
Längd varv vid varv ... . .... . ........ . 
Belastning vid fjäder/ängd .. . .. . ... . .. . .. .. . .. ... . . . 

BAKFJÄDER 
Typ ........ .. . . .. ... . .. . . ... . . . . . . .. .... ... .. .. .. ....... .. ..... .. .... . 
Trådtjocklek . ... ... , . ... .. . . .. . ... . . . . ..... . .. . ........ . ........ . . . . .. . . 
Ytterdiameter . . .... . . .. . . . .... . .... . .. . . . . ... . . . ..... .... ...... . . .. . 
Antal effektiva varv 
Provningsvärden : 

Belastning för l cm hoptryckning (mäts inom fjäder/ängden 258-308 mm) 
Längd varv vid varv ...... . . . . . . . . . . . . .... , .... . 
Belastning vid fjäder/ängd ., . ... .... .. .. . . . . . . . ... . .. . . . .... . ....... . . 

STöTDÄMPARE 
Typ .. 

Total längd 
främre stötdämpare, sammantryckt ............ . ......... . ........ . ... . 

utdragen ... .. ..... . ............. . . . .. . . ... .. .. . . 
bakre stötdämpare, sammantryckt .... ... .. . .... . .. . . . ... .... ........ . 

utdragen . . ...... . . . ... . .. . .. ... . .. . . . .......... . 

Skruvfjäder 
15,5 mm 
125,7 mm 
65/ 6 

61,9-65,9 kg 
max. 127 mm 
600--630 kg/195 mm 

Skruvfjäder 
12,0 mm 
127 mm 
82h 

15,7-16,7 kg 
max. 114 mm 
201-216 kg/283 mm 

Dubbelverkande hydraulisk 
teleskop 

ca 223 mm 
ca 340 mm 
ca 279 mm 
ca 443 mm 

o : 13 



HJUL 
FÄLG 
Typ . . .. .. . 
Beteckning ......... .. . ... . . . 
Antal hjulmuttrar . .. . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . ..... . ... .. . .. . . .. . .... . .. . ... . 
Radialkast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Sidokast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ... . . . . . . . . . . . . . .. . 
Obalans komplett hjul . . .. ... . 
Moment för dragning av hjulmuttrar 

.. 
DÄCK 
Typ . .. . ..... ... .. .. .. . . . . . . . . . . ...... . . . . . ... . 
Dimension 

O: 14 

Skivhjul 
4,5 J X 15 L 
5 
Max. 1,6 mm 
Max. 1,6 mm 
900 gcm (78 Ib.in. ) 
10-14 kgm 

Slonglösa 
165 S 15-4-PR 
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Avd. 1 

SERVICE OCH UNDERHÅLL 



I N N EHÅLLSFÖRTECKN I NG 

Anvisningar för nivåkontroll och oljebyte .. 
Motor .... . .. . .. . ... . 
Växellåda (utan överväxel ) 
Växellåda med överväxel . 
Automatisk växellåda .. . 
Bakväxel ............... . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . 
Mekanisk styrväxel .. . .. . . . . 
Servostyrning ......... . . . 
Kontroll av bromsvätskenivå 

Anvisningar för smörjning 
Fördelare .. ....... . 
Karosseri 
Smörjschema 

l : l 
l : l 
1 : l 
l : 2 
l : 2 
l : 3 
l : 3 
l : 3 
l : 4 
l : 4 
l : 4 
l : 4 



SMÖRJNING 
, • • o 

ANVISNINGAR FORNIVAKONTROLL OCH OLJEBYTE 

MOTOR 

Vid ny eller renoverad motor skall oljan bytas efter 

de förs ta 2500 km . Därefter sker byte normalt var 

10000 km, dock med nedanstående förutsättningar. 

Bytesintervallema är i hög grad beroende på vilken 

olja som användes. För motorns smörjning skall en 

.oijekvalitet " För Service MS" användas. Beträffande 

v iskositeten rekommenderas i första hand en multi

gradeolja . Dess'a oljor är bättre lämpade för kräva nde 

driftsförhållanden, exempelvis ständig körning i stads

trafik med oupphörliga stopp och starter och längre 

,perioder a v tomgångs körning. För motorolja med 

viskositet SAE 10 W-30 (multigrade), 10 W-40 eller 

20 W-SO sker o lje byte var 10 000 km. Om e n motor

o lja med viskosite t SAE 10 W (singlegrade), 20/20 W 
e lle r 30 använ des ska ll oljebyte ske var S 000 km, dock 

minst två gå nger pe r år. 

Urtappning av oljan bö r ske omedelbart efter körning 

medan motorn ännu är varm. För oljans avtappning 

finns en propp, se bild l-l . Sedan all olja runnit ur 

kontrolleras packningen och proppen skruvas fast. På

fyllning sker genom ventilkåpan sedan påfyllningsloc

ket demonterats. 

Som framgår av ovanstående skall vid påfyllning an

vändas en motorolja med kvalitet "För Service MS" . 

Beträffande viskositeten rekommenderas i första hand 

multigradeolja SAE 10 W-3D. Vid mycket låga tem

peraturer (under _20 ° C) eller då kallstartsvårighete r 

VOLVO 
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Bild 1·1. Avtappningspropp på oljetråg 

yg~'iö' 

Bild 1-2. Kontroll a v olj e nivå i cenfru mspinde l 

kan väntas rekommenderas multig,radeolja SAE 

5 W-20. Användes ej multigradeolja skall viskositeten 

vara SAE 10 W under _10° e, SAE 20/20 W mellan 

-10° och + 30° e samt SAE 30 över 30° e, allt av

seende stadigvarande lufttemperaturer. 

Oljebytesmängden är 5,2 liter. Sker samtidigt byte av 

oljerenare är motsvarande mängd 6 liter. 

Förgasare 

Vid varje oljebyte i motorn skall kontrolleras att olje

nivån i förgasarnas centrumspindel når upp till cirka 

6 mm från spindelns kant. Ar så ej fallet efterfylles 

till denna nivå olja som godkänts som "Automatisk 

transmissionsolja, typ A". 

VÄXELLÅDA (UTAN OVERVÄXEl) 

Oljebyte skall ske var 40000 : e km. Vid ny eller ny

renoverad växellåda bör oljebyte och sköljning dess

utom ske efter de första 5000 km . 

Urtappning av oljan bör ske omedelbart efter körning, 

då oljan ännu är varm. Vid avtappning av oljan de

monteras propp l och 2, bild 1-3. 
Vid sköljning fylles växellådsolja på genom påfyll

ningshålet i {l, bild 1-3) sedan avtappningsproppen 

skruvats fast. Motorn får därefter gå någon minut med 

växel ilagd och bakhjulen upplyfta, varefter motorn 

stannas, bakhjulen sänkes ned och oljan tappas ur. 

1 : l 



Bild 1-3. Växellåda 

l . Påfyllningspropp 2. Avfappningspropp 

VARNING! På vagnar försedda med differential

broms får under inga omständigheter bara det ena 

hjulet lyftas upp, då denna överför det vridande 

momentet till det hjul som står på marken och vag

nen kan falla ner från uppallningen. 

Fyll på ny olja sedan avtappningsproppen (2) skru

vats fast. Oljan skall nå upp till påfyllningshålet (l). 

Skruva fast påfyllningsproppen. 

För växelllådan användes normalt växellådsolja SAE 90. 

Vid stadigvarande lufttemperatur under _10° C an

vändes dock SAE 80. 

Alternativt kan motorolja med viskositeten SAE 30 e'ller 

multigradeolja SAE 20 W-40 användas året om. 

Oljebytesmängden är 0,6 liter. 

VÄXELLÅDA MED öVERVÄXEL 

Oljebyte skall ske var 40 OOO:e km. Vid ny eller nyre

noverad växellåda bör oljebyte dessutom ske efter 

de första 5000 km. 

Den gamla oljan bör tappas ur omedelbart efter kör

ning då oljan ännu är varm. Härvid demonteras dels 

propparna l och 2 bild 1-3, dels locket för oljesilen, 

bild 1-4. Dessutom rengöres oljesilen, se grupp 43 B. 

Fyll på ny olja sedan avtappningspropparna och loc-

Bild 1-4. överväxel 

1 : 2 

ket skruvats fast. Fyll på sakta så att oljan hinner 

rinna över till överväxeln. Oljan skall nå upp till på

fyllningshålet (l , bild 1-3). Skruva fast påfyllnings

proppen. 

Till växellåda med överväxel användes motorolja med 

viskosi teten SAE 30 året om. Alternativt kan multi

gradeolja SAE 20 W-40 användas. Oljebytesmängden 

är 1,4 lite r. 

AUTOMATISK VÄXELLÅDA 

Oljebyte behöver normalt göras endast då växellådan 

renoverats. Däremot bör kontroll av oljenivån utföras 

var 10000 :e km. 

Vid nivåkontroll placeras vagnen plant. För väljarspa

ken till läge P och låt motorn gå på tom9lång. Påfyll

ningsröret med oljemätstickan är placerad framfö r 

mellan brädan på motorns hög'ra sida. Torka av mät

stickan med nylonduk, papper eller sämskskinn. Trasor 

som luddar får ej användas. Stick ned mätstickan, 

drag upp den och avläs oljenivån, se bild l-S. Obser

vera. Olika nivå märken gäller om växellådan är varm 

eller kall. Vid driftsvarm växellåda, vilken erhålles 

efter körning 8-10 km, gäller det övre området (3 

och 4 bild l-S). Vid kall växellåda gälle r det nedre 

området (l och 2). Texten på stickan ger dessutom 

påminnelse om detta. 

Om så erfordras fylles olja på till nivån ligger vid 

"Max"-märket. Fyll dock ej över max-märket, ty då 

kan växellådan bli överhettad. Skillnaden mellan 

"Min"- och, "Max""märket är ca 0,5 liter. Använd en 

olja som godkänts som "Automatisk transmissionsolja, 

typ A". 

Behöver olja fyllas på ofta tyder detta på läckage, 

vilket omedelbart måste avhjälpas. 

E==r'---3 

Bild l-S. Kontroll av oljenivå 

l. Max. oljenivå, kall växellåda 
2. Min. oljenivå, kall växellåda 

VOLVO 
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3. Max. oljenivå, driflsvarm växellåda 
4. Min . oljenivå, driflsvarm växellåda 

4 
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Bild 1·6. Påfyllningspropp på bakväxel 

BAKVÄXEL 

Vid ny eller nyrenoverad bakväxel skall oljebyte och 

sköljning ske efter de första 5000 km. Därefter behö· 

ver oljan bytas endast vid renovering. 

Oljebyte sker lämpligast omedelbart efter körning, då 

oljan ännu är varm. Avtappning sker genom att oljan 

suges upp genom påfyllningshålet. Tömning kan även 

ske genom att locket demonteras men därvid måste 

den allra största renlighet iakttagas så att smuts ej 

kommer in i växeln. Kontrollera att lockets packning 

är oskadad, i annat fall bytes den. 

Vid sköljning fylles ny olja på genom påfyllningshålet 

sedan avtappningsproppen skruvats fast. Motorn får 

därefter gå någon minut med växel ilagd och bak

hjulen upplyfta. Sänk härefter ned vagnen och tappa 

ur oljan. OBS! Varningen under avsnitt "Växellåda 

utan överväxel" gäller även vid sköljning av bak

växeln. 

Fyll på ny olja sedan avtappningsproppen eller locket 

monterats. Oljan skall nå upp till påfyllningshålet och 

oljebytesmängden är ca 1,6 liter. I bakväxeln använ

des vid oljebyte normalt hypoidolja SAE 90. Vid sta

digvarande lufttemperatur under _10 0 C skall dock 

SAE 80 användas. 

I bakväxel utrustad med differentialbroms är från fa

briken påfylld en transmissionsolja enligt den ameri

kanska militärnormen MIL-L-210S B, försedd med till

satsmedel för bakväxlar med differenHa'lbroms. Vid 

efterfyllning och byte skall användas en olja enligt 

MIL-L-210S B försedd med ovannämnda tillsatsmedel. 

Kontroll av oljenivå och oljebyte skall ske med sam

ma intervaller och på samma sätt som för bakväxel 

utan differentialbroms. 

MEKANISK STYR:VÄXEL 

Oljan i styrväxeln behöver som regel ej bytas utom 

vid renovering. Skulle oljan av någon anledning bytas 

VOlVU 
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Bild 1·7. Styrväxelns påfyllningspropp 

på monterad styrväxel kan den gamla oljan sugas 

upp med en lämplig anordning, t. ex. en oljespruta, 

som stickes ned genom påfyllningshålet eller också 

kan styrväxeln demonteras och tömmas. Till styrväxeln 

användes hypoidolja SAE 80 året om. 

I en tömd styrväxel kan 0,6 liter olja påfyllas. 

SERVOSTYRNING 

KONTROLL AV OLJENIVA 

Oljenivån skall kontrolleras var 10000 km. Först kon

trolleras nivån vid stillastående motor för undersök

ning av eventuell oljeförlust. Oljenivån skall därvid 

ligga cirka 5-10 mm över nivå märket. Ar nivån lägre 

fylles olja på vid stillastående motor, vilket eliminerar 

risken att luft sug'es in . Starta motorn och kontrollera 

åter oljenivån, som nu skall sjunka till nivåmärket, se 

bild 1-8. När motorn stoppas skall nivån stiga cirka 

5-10 mm över märket. 

OLJEBYTE 

Oljebyte behöver normalt endast utföras i samband 

med utbyte av komponenter i servostyrningen, se avd 

Bild 1·8. Oljenivå 
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6. I samband därmed bytes ä ven filtre t oljebeh å l-

lare n. 

KONTROLL AV BROMSVÄTSKENIVA 
Kontrollera var 10 000: e km att vätskenivån i huvud

cylinderns behållare når upp till max.-märket. Detta 

kan göras utan att demontera locket. 

Påfyll vid behov förstklassig bromsvätska, som uppfyl

ler fordringarna enligt SAE 70 R 3. Rengör behållarens 

lock innan -demonteringen och iakttag största renlig

het vid påfyllningen. Undvik att spilla bromsvätska på 

lackeringen då denna skadas därav. Kontrollera att 

luftningshålet i locket ej är tätt. 
Bild 1-9. Bromsväts kebehå lla re 

ANVISNINGAR FÖR SMÖRJNING 

l : 4 

Bild l -ID. Fördelare 

VOLVO 
103 247 

l . Smörjveke 2. Kamskiva 3. Oljekopp 

FÖRDELARE 

Var 10 000 : e km skall fördelaraxel , kam och tändför

ställningsmekanism smörjas. Fördelaraxeln smörjes ge

nom aH fylla oljekoppen (3 bild 1-10) med motorolja. 

Stäng koppen efter påfyllning. Kamskivans periferiyta 

(2) smörjes med ett tunt lager fett Bosch Ft l v 4 eller 

motsvarande. Tändförställning,smekanismen smoqes 

genom att hälla 2-3 droppar tunn motorolja (SAE 

10 W ) på veken (l ) i fördelaraxeln. 

KAROSSERI 

För att undvika gnissel och onödigt slitage bör karos

seriet smörjas enligt nedanstående anvisning. Dörrar

nas låsknappar och låsbleck bör smörjas ca var 

10000 :e km och karosseriet i övrigt en gång per år. 

Dessutom bör under vinterhalvåret dörrhandtagens 

och bagageluckans låskolvar smörjas med lämplig lås

olja som hindrar dessa att frysa fast. 



2 3 4 

10 11 10 

Pos_ Smörjställe 

l Motorhuvens lås 
2 Motorhuvens gångjärn 
3 Ventilrutans lås och gångjärn . . 
4 Låsbleck ... .... .............. 
5 Takluckans vindavvisare .. . . ... 
6 Dörrhandtagens låsknappar '" 

Nyckelhål .. ...... . . . . . . . . . . . . 
7 Dörrlåsets yttre gilidytor .. . . . . 
8 Bagageluckans gångjärn ... 
9 Bagageluckans lås ......... . . . 

Bild 1-12. Gångjärn 

1. Gångjärn (t unn olja ) 
2. Dörr,topp (paraffin ) 
3. Gångjärn (tunn olja ) 

5 6 7 4 6 7 

13 12 10 11 

Bild 1-11. Smörjställen karosseri 

Smörjmedel Pos. Smörjställe 

Paraffin Nyckelhål .... . ... . . . . . . . .. 
Olja 10 Dörrgångjärn ... . .... . .. 
Olja 11 Dörrstopp .... 
Se bild 1-13 12 Fönsterh iss . . . . 
Olja Låsanordning .. 
Paraffin (( Atkomliga sedan dörrarnas 
Låsolja klädsel borttagits. ) 
Paraffin 13 Framstolarnas gl,idskenor och 
Olja spärranordningar .. 
Olja 

8 9 

10 

Smörjmedel 

Låsolja 
Olja 
Paraffin 
Olja o. fett 
Silikonfett 

Paraffin o. olja 

VOLVO 
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Bild 1-13. Låsbleck 

Inre glidytor samt fjäder och pinne 
smörjes med molybdendisulfidfell 

Bild 1-14. Dörrlås med styrskena 

Smörjes med paraffin 

1 : 5 



ANVISNINGAR FöR SMöRJSCHEMA 

Teckenförklaring 

D 

c 

Motorolja 
Kvalitet: För service MS 
Viskositet: Multigrade SAE 10 W-30 
Se även sid. l-l 

Bakvöxelolja 
Kvalitet: Hypoidolja 
Viskositet : över _10 0 C SAE 90 

under _10 0 C SAE 80 
Gäller ej bakväxel med differen
tialb roms, se sid 1-3. 

'Smörjmedel , se resp. anm. 

.. Tunn motorolja 

....... Bromsvätska 

..... Kvalitet SAE 70 R 3 

Oljebytesmängder 

Motor, oljebytesmängd ", . , . . .. . . .... , 
ink!. oljerenare , ."'.,,.,., .,. , 

Växellåda, utan överväxel 
med överväxel " . ,.""",. 
automatisk 

Bakväxel 
Mekanisk styrväxel 
Servostyrning . """, ... ' . 

Övriga smörjställen 

ca 5,2 
ca 6 
ca 0,6 
ca 1,4 
ca 8,2 
ca 1,6 
ca 0,6 
ca 1,2 

liter 
liter 
liter 
liter 
liter 
liter 
liter 
liter 

Utöver vidstående smörjschema bör chassiet smorlas 
någon gång per år i alla leder för glOSregla'ge, parke
ringsbroms, pedallänkar och dylikt. 

KONTROLLER I SAMBAND MED TANKNING 

Vi,d varje tankning bör följande utföras. 
l. Kontrollera oljenivån i motorn. 
2. Kontrollera, utan att demontera locket, att nivån i 

bromsvätskebehållaren överstiger min.-märket. 
3. Kontrollera att kylvätskenivån ligger mell'an max.

och min.-strecken på expansionstanken . 
4. Kontrollera att vätskebehållaren för vindrutespo

laren är fylld . 

Ungefär varannan vecka bör följande utföras. 

l. Kontrollera I ufttrycket idäden. 
2. Kontrollera batteriets 'syranivå . 

Anmärkningar 

Anm. l . 

Anm.2. 

Anm.3. 

Anm. 4. 

Anm. 5 . 

Anm. 6. 

Anm.7. 

Anm.8. 

Anm. 9. 

I samband med sådana verkstadsarbeten 
som blottlägger hjullagren skall dessa de
monteras och rengöros samt därefter insmör
jas med ett högklassigt långtidsfett enligt 
anvisningar i grupp 46 och 77. Någon efter
fyllning eller byte av fett utöver ovanstående 
skall ej ske. 

Kontrollera oljenivån , se sid. 1-3. 

Kontrollera bromsvätskenivån, se sid. 1-4. 

Smörj fördelaren enligt anvisningar på sid. 
1-4. 

Kontrollera var 10 000: e km att oljan når upp 
till påfyllningsproppen. Efter var 40000 : e 
km skall oljan bytas i manuell växellåda . 
OBS! Växellådstypen avgör vilken typ av 
smörjmedel som får användas, se sid. l-l och 
1-2. 

Kontrollera oljenivån i förgasare vid varje 
oljebyte i motorn, se sid. l-l . 

Byt renaren komplett enligt anvisningarna 
avd. 2. 

Byt olja enligt anvisningar på sid. l-l. 

KontrolleTa var lO 000: e km att oljan når upp 
till påfyllning'sproppen. 
Betr. smörjmedel för bakväxel med diffe 
rentialbroms, se sid. 1-3. 
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Hjullager 
Anm. l 

Styrinrättning 
Anm. 2 

Bromsvätske
behållare 
Anm. 3 

Fördelare 
Anm . 4 

Växe llåda 
Anm. 5 

Hjullager 
Anm . l 
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VERKTYG 

22 50 2408 2424 2435 2814 

o 
2818 2819 2822 2823 

Bild 2-1. Verktyg för motor 

SYO 1426 Dorn för mont. av stöd lager i svänghjul (vevaxel ) 
SYO 1867 Dorn för demont. och manI. av bussning i vipparm och 

vevstake 
SYO 2250 Avdragare för kama xelhjul 
SYO 2408 Pressverktyg för mont. av kamaxelhjul 
SYO 2424 Gripverktyg för demonI. och mont. av ventillyftare 
SYO 2435 Styrpinnar för cyl.-Iock 2 st 
SYO 2814 Avdragare för polygonnav 
SYO 2815 Pressverktyg för mont. av vevaxeldrev och polygonnav 
SYO 2816 Dorn för mont. a v tätning för vevaxel i motorns fram-

ände 
SYO 2817 Dorn för manI. av tätning för vevaxel i motorns bakände 
SYO 2818 Demont.-dorn för ventilstyrning 
SYO 2819 Mont.-dorn för ventilstyrning 
SYO 2822 Avdragare för vevaxel drev 
SYO 2823 Mont.-ring för standard kolv 
SYO 4090 Utdragare för stödlager i vevaxel 

28 15 

4090 

VOLVO 
103356 
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2727 

2811 2813 

2821 

e .. ~ 
VOLVO 
103357 

Bild 2·2. Verktyg för demontering av motor 

SYO 2727 Lyftbygel för lyftning av motorns fram· eller bakände vid 
demont. av oljesump resp. demont. av växellåda 
Anv. tills . med SYO 2811 och SYO 2821 

SYO 2810 Lyftok för ur· och ilyftning av motor 
Anv. tillsammans med SYO 2811 och SYO 2812 

SYO 2811 Lyftöra , för fäst e av Iyftok 2810 a Il. 2727 i motorn s 
framände 

SYO 2812 Lyftöra, för fäste av Iyftok 2810 i motorns bakände 
SYO 2813 Stöd för lyftöra SYO 2811 vid lyftning a v motor med 

demont. topplock 
SYO 2821 Stöd för lyftbygel SYO 2727 vid lyftning av motorns 

ände 

Bild 2·3. Stativ för molor 

SYO 2520 Stativ. Anv.·till s . med SYO 2820 
SYO 2820 Fixtur för fastsättning av motar i stati v 2520 
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GRUPP 20 

ALLMÄNT 
BESKRIVN I NG 

Motorn med typbeteckning, B 30A (bild 2-4 och 2-5) ä r 

en rak sexcylindrig, vätskekyld toppventilmotor. Den 

är försedd med två horisontalförgasare samt avgas

kontrollsystem, som 9'er renare avgaser. Den är även 

försedd med luftförvärmare och positiv vevhusventila-

Bild 2-4. Molor B 30 A från vänsler 
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VOLVO 
103273 

Bild 2-6. Effekl-momenlkurvor B 30 A 

tion . Fläkten är en s lirkopplingsfläkt benämnd fläkt

kopp ling . Vevaxeln, som är sjuiagrad, har en sväng

ningsdämpare i sin främre ände. 

Motorprestanda framgår av specifikationerna. 

Bild 2-5. Molor B 30 A från höger 

Bild 2-7. Molorrum 

VOLVO 
103 384 
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REPARATIONSANVISN I NGAR 

Bild 2-8. Urlyftning av motor med Iyftok SVO 2810 

DEMONTERING AV MOTOR 

l. Demon*era växelspaken. 

VOLVO 
lOJ 360 

2. Tag bort pluskabeln från batte'riet. Tappa ur kylar

vätskan. 

3. Tag bort motorhuven från gångljärnen. 

4. Demontera. slangen för expansionskärlet samt ned

re kylarslangen från kylaren. Demontera övre 

kylarslang från motor. Demontera kylaren och 

fläktkåpan. 

5. Tag bort tändfördelarlocket oek tändkablarna från 

tändstiften. Tagl bort elledningien från tändfördela

ren. Demontera. tändspolen och lägg denna åt 

sidan. 

6. Demontera bränsleslangen från pumpen och plug

ga slangen. Tag bort 'el-ledningarna från startmo

torn . 

7. Demontera luftfilte,rkåpan och lyft fram denna 

med vidhängiande slangar. Tag' bort el-ledningarna 

från genera.torn samt från temperatur- och olje

trycksgivare. 

8. Demontera. förvärmningsplåten och fästmuttrarna 

för avg'asrörsflänS'en. 

9. Demontera ga,sreglageaxeln från pedalaxeln, länk

stängler och konsol. Tag bort chokewiren från för

g:asaren och vakuumslangen för bromsservon från 

grenröret. Demontera. vattenslangarna för värme

elementet från motorn. 

10. Montera lyftöra SYO 2811 i motorns framände 

enligt bild 2-9 och lyftöra SYO 2812 motorns 

bakände enligt bild 2-10. 

Palla upp vagnen med fyra pallbockar. 

2:4 

Bild 2-9. lyftöra SVO 2811 i molorns (ramände 

VOLV O 
1033 1'> 1 

11. Demontera undne muttrarna från främre motorfäs

ten. Anbringa motorlyften med Iyftok SYO 2810 

och justera blockva,gnen till bakkanten a,v lyftoket, 

se bild 2-8. (Använd mutterdragme för denna juste

ring}. 

12. Demontera kardanaxeln från väx'ellådan. Tag! bort 

jordkabeln från motorH och ell.edningarna från 

växellåda och överväxel. Demontera has,tighets

mätarslangen. 

13. Demontera klamman för avgOlsröret från konsolen . 

Demontera väx:ellådsbalken samt gummikudden 

och konsolen från växellådan . 

14. Demontera spriniten för kopplingswiren från häv

armen samt kopplingswirens hölje från kopplings

kåpan. 

Bild 2-10. lyftöra SVO 2812 i motorns bakände 

VOLVO 
103362 



VOL VO 
103363 

Bild 2-11. Montering av stöd SVO 2813 då topplocket ä r 
demonterat 

15. Höj matarn med motarlyften, sänk samtidig,t ma

tarns bakände g'enam att justera bl,ackvagnen. 

Dmg' fram motarn öveT frambalken, höj motarn. 

Plana upp matar .och växellåda .och drag fram 

enheten . 

MONTE~ING AV MOTOR 
l. Mantera Iyftöran SYO 2811 och SYO 2812. Lyft 

matorn på plats med hjälp a,v Iyftak SYO 2810. 

OBS! Kantrallera att avgasröret går fritt för alje

rena,ren. 

2. Montera konsol .och g.ummikudde på växel.lådan . 

(Drog ej åt skruvarna< definitivt. Dessa dragie'S vid 

punkt 7). Montera växellådsbalken. 

3. Montera jardkabel samt el-ledningarnai till över

växel .och växellåda. Mantera hastighetsmätar

slang samt kardanaxel. 

4. Tag bart Iyftak och lyftöron från motorn. Mantera 

muttrarna' för främre matarfästen . 

5. Skruva fast avg.asröret med packning .och mantera 

förvärmni ngsplåten. 

6. Montera kopplingswirens hölje samt an.slut wiren 

till hävarmen. Justera kapplinglen enl. avd 4 (41 ). 

7. Mantera klamman för alvg;asröret. Drag skruvarna 

för bakre motarfästet. Palla ned vo,gnen . 

8. Anslut vattenslangarna för värmeelementet. Mon

tera el-Iedning<ar till temperatur- .och oljetrycksgi

vare samt gene,mtor. 

9. Anslut vakuumslangen . Mantera g,asregllageaxel, 

chakewire samt luftfilterkåpa .och anslut slangarna 

till luftintag resp. förvärmningsplåt. 

Bild 2-12. Lyftbygel SVO 2727 

VOLVO 
103 131 

10. Koppla el-ledningarna till stadmatorn .och anslut 

bränslesla,ngen. 

11 . Montera. tändspole, tändfördelarlock och tändkab

lar samt el.-Iedningen. 

12. Mantera kylaren .och anslut kylarslang,alr .och slang 

för expansianskärl. Fyll på kylarvätska, och kan

trollera motoraljan . 

13. Mantera motorhuven, anslut batterikabeln. Mon

tera växelspaken . Utför funktions- och läckage

kantrall . 

OLJESUMP 
Då det visat sig; vara arbetsbesparande för vissa typer 

av motara,rheten att kunna deman,tera al.jes1umpen, 

utan att lyfta ur matarn, har följande, arbetsmetad 

uta rbeta,ts . 

DEMONTERING 

l . Placera stöd SYO 2821 på sidobalkorna enligt bild 

2-12. Pinnarna skall vara riktade fram och ligga 

mat frantplåtarna. Stödplattorna skall vara uppåt. 

Montera lyftöra SYO 2811, se bild 2-12 och bild 

2-9. Placera lyftbygel SYO 2727 på stödet .och fäst 

kraken i Lyftör.at. Höj matarns framände, tills ma

tarfästena är avlastade. Tag' bart oljemätstickan. 

2. Palla upp va'gnen under främre damkraftsfästena. 

Tappa av motaraljan. Tag bart nedre' muttrarna 

för matarfästena. 

3. Sätt en damkraft under framaxelbalken. Tag, bart 

framaxelbalkens bakre skruvar och montera i stäl

let två hjälpskruvar (UNe 1/2-13x114). Tag, bort de 
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främre skruvarna för framaxelbalken . Sänk ned 

och tag bort domkraften, så att frammcelbalken 

hänger i de två hjälpskruvarna. 

4. Tag bort förstärkning'skonsolen vid svänghjulskå

pan. Tagr bort skruvar för oljesump och lyft ned 

oljesumpen. 

5. Tag bort den gamla packningen samt rengör an

liggningsytor vid cylinderblock och oljes,ump. 

MONTERING 

l . Sätt oi jesump och packning på plats och montera 

skriJvarnO!. Drag fast avtappningspluggen. 

2:6 

2. Sätt förstärkningrskonsolen på plats och drag i 

samtliga skruvar för hand. Drag därefter först fast 

skruvarna mot svänghju lskåpan och s'edan skruv

arna mot cylindlerblocket. 

3. Höj upp framaxelbalken, dwg fmt de främre 

skruvarna. Tag bort hjälpskruvarna, montera och 

drag. de bakre skruvarna. 

4. Montera muttrarna för motorfästena. 

5. Pall.a ned vagnen . Demontera lyftverktygen. 

6. Fyll på olja och sä tt i oljemätsticka. 

7. Starta motorn och kontrollera för ev. läckage. 



GRUPP 21 

MOTORKROPP 
BESKRIVN I NG 

CYU ND ERBLOCK 
Cy:linderblecket (43, plansch 2 A) är ti,lIverkat av spe

cialg'iutiärn i ett stycke. Cylinder/eppen sem .omges 

av kylmantlar är berrade direkt i blecket. Oliekana

lerna i blecket är så anerdnade att elierenaren, av 

fullflödestyp, anslutes direkt vid bleckets högra sida. 

CYLINDERLOCK MED VENTILER 
Cylinderlecket (37), är fastskruvat eV'anpå 'blecket med 

skallskruvar. Samtliga förbränningsrum är helt bear

betade .och har separata kanaler för in- .och utlepp, 

en för varie ventil. 

Venti'lerna (6 .och 9 plansch 2 A), mentera'de hängande 

i cylinderlecket, är tillverkade av specialstål .och lag

rade i utbytbara styrningar. Ventilskaften är förkre

made. 

Ventillåset är försett med tre bemmar .och ventilen 

med metsvarande spår, sem håller ventilen men ger 

den möjlighet till lämplig retatien. (Jämför med bild 

2-22). Ventilerna är försedda med ventilstyrningstät

ningar av gummi, placerade på ventilstyrningarna. 

Ventilerna är placerade räknat framifrån i .ordningen: 

insug- avgas- insug- avgas .osv. 

Kylmantlarna är så utfermade att även .områden invid 

tändstiften kyles. I övrigt fördelas kylvätskan g!enem 

ett rör mot de varmaste partierna. 

VEVAXEL MED LAGER 
Vevaxeln är smidd av stål .och har slipade samt Y t

härdade lagertappar. Den är lagrad i siu ramlager, 

av vilka det bakre flänslagret även fungerar sem 

styrlager i axiell led. Genem axeln finns berrade 

kanaler för smörjelian. 

På främre änden av vevaxeln är genem kilförband 

kug.ghiulet för drivning a,v transmissienen anbringat. 

Utanför kugghiulet är vevaxeln utfermad med s.k. 

pelygenprefil. På denna tapp sitter navet (pelygen

navet) för svängningsdämparen. 

Lagerskålarna sem är utbytbara, består aven stål

stemme med lag,ermetall av indiumpläterad blybrens. 

Både främre .och bakre vevaxeltätning är gummiläpp

tätningar med metallstemme. 

KAMAXEL MED VENTILLYFTARE 
Kamaxeln (61) är tillverkad av specialle'gerat gjutiärn 

.och har ythärdade kammar. Den drives från vevaxeln 

genem en kuggiväxel sem har utväxling,sförhållandet 

1 : 2. Den är lagrad i fyra lager, sem samtliga har sam

ma diameter. Kamaxelns styrning i axialled erhålles 

g,enem en a xialbricka av brens vid axelns främre 

ände . Axialspelet bestäms aven distansring bakem 

kamaxelhiulet. Ventillyftarna (41) påverkas direkt a v 

kamaxeln . De är placerade i hål i blecket .ovanfö r 

axeln .och överför rörelsen till ventilerna via tryck

stänger .och vipparmm. Inspektienslucke,r för lyftar

na finnes ei, lyftarna är åtkemliga uppifrån sedan 

cylinderlecket dementerats. 

VEVSTAKAR, KOLVAR OCH KOLVRINGAR 
Vevstakarna (55) av heiarsmitt stål är försedda med 

en finarbetad bussning sem lager för kelvtappen . La

gerskålarna för vevlagren är precisienstillverkade .och 

utbytbara. 

Kelvarna 1(62) är tillverkade 'av lättmeta/.l .och har två 

kempressiensringar samt en avskrapningsring för elia. 

Den övre kempressiensringen är förkremad, varige

nem cylinderslitaget minskas. 

Kelvtappen {59) har fly'tande passning i kelvech vev

stake. Tappens rörelser i axialled begränsas av lås

ringar i kelvtappshålet. 

SVÄNGNINGSDÄMPARE 
Svängningsdämparen (76) är av s.k gummityp. Navet 

är fastförbundet med vevaxeln genem ett pelygen

förband. Svängmassan är lagrad på navet g.enem en 

gummiupphängning . Graderingen för tändinställning 

är placerad på svängning~dämparen. 

INSUGNINGS- OCH AVGASRöR 
Insugningsrör .och avgasrör, vilka är i materialet seg

järn, är sammangiutna till ett grenrör. Utfermningen 

är med avseende på avgaskentrellsystem, med för

värmningskammare där bränsleluftblandningens tem

peratur höies av värmen från avg,askanalerna. 

I vardera insugningsinleppet finns ett fiäderbelastat 

spiäll (sekundärspjäll'et, 10). 
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Insugningsröret är försett med följande vacuumuttag: 

l. till vacuumregulatorn för den negativa vacuum

förställningen 

2. bromsservo 

3. positiv vevhusventilation 

POSITIV VEVHUSVENTILATION 
Genom delta arrangemang förhindras att vevhus

gaserna släppes ut i fria luften. I stä llet sugs dessa 

in i moto'rn" genom insugningsröret och deltar i för

brännirigen. Resterna blåses ut genom avgasröret till

sammans med övriga förbränningsrester. 

Mellan venti lkåpan och insugningsröret finns en slang 

(S bild 2-13}. Anslutningen till insugningsröret sker med 

en kalibrerad nippel (l ). (Denna nippel skall rengöras 

var 40000 km ). Mellan ventil kåpa och luftfilter är en 

slang (3) ansluten för frisklufttillförseln. Vid anslut

ningen till ventilkåpan finns elt flammskydd (4), som 

består av ett metallfilter. Det undertryck i insugnings

röret som uppstår vid körning av motorn, åstadkom-

mer ett undertryck i ventilkåpa och vevhus g,enom 

slangen(S}. 

Friskluft tillförs ventil kåpan genom luftfiltret via slang

en (3). Plåtar i ventilkåpan (se bilden ) ombesörjer att 

friskluften får tillräcklig cirkulation för alt blandas 

med vevhusgaserna. 

Genom att frisklufttillförseln sker genom förgasarens 

luftfilter undvikes att föroreningar kommer in i motorn. 

Vid stora och måttliga undertryck i vevhuset (insug

ningsröret) vilka uppstår vid tomg:ång och lätt belast

ning, fungerar systemet som ovan beskrivits. Vid så 

små undertryck i vevhuset, förekommande vid fullast 

och/eller vid stora genomblåsningsmäng:der, att un

dertrycket i luftfiltret blir större ,tillföres ingen friskluft 

utan strömningen i förbindelsen mellan ventilkåpan 

och luftfiltret vänder och vevhusgaser går båda vä

garna, delvis via slangen (S), dels via luftfilter och 

förgasare till insugningsröret. Vevhusventilationssyste

met kan på detta sätt omhänderta relativt stora ge

nomblåsningsmängder utan att någon utströmning till 

atmosfären sker. 

Bild 2-13. Positiv vevhusventilation 

l. Nippel 4. Flamskydd 
2. Luftfilter 5. Slang för vevhusgaser 
3. Slang för frisklufttillförsel 6. Plåt 
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REPARATIONSANVISN I NGAR 

Bi Id 2-14. Motor i stativ 

ISÄRTAGNING AV MOTOR 

VOLVO 
103359 

Sedan motorn lyfts ur vagnen sker i~ärtagningen i 

stora drag enligt nedanstående. (Föreskrifter för de 

enskilda delama, se under respektiv.e.. rubrik. ) 

l . Placera motorn i stativ SVO 2520 med fixtur SVO 

2820. Se bild 2-14. Kontrollera att oljan tappats a,v. 

2. Demontera startmotorn samt förstärkningen vid 

nedre främre kanten ov svänghjulååpan. Demon

tera svänghjulskåpan tillsammans med växellådan, 

samt därefter koppling och svänghjul. 

3. Skruva ned generator, vattenpump, fördelaire, ven

tilkåpa, vipparmar samt oljerenare. Demontera 

grenrör med förglasare. Demontera cylinderlocket. 

Demontera ventillyftarna med verktyg SVO 2424, 

se bild 2-15. 

4. Demontera transmissionskåpan och transmissions

hjulen . Verktygi se under rubriken "Byte a,v tram

missionshjul" . Demontera kamaxeln. Demontera 

oljemunstycket. 

5. Tag bort sotkanten i cylindertoppen. 

Demontera oljesump, bakre tätning,sfläns, oljepump 

och vevstakar med kolvar. Sätt tillbaka överfallen 

rätt på resp. vevstakar. 

6. Vrid motorn med undersidan uppåt och demontera 

vevaxeln . Placera överfallen rätt på resp. platser. 

RENGöRING 

Efter isärtagning tvättas delarna omsorgsfullt. Delar av 

stål eller gjutjärn kan tvättas i avfettningstank med 

lutlösning. Lättmetalldelar kan dock lätt förstöras av 

luten och rengöres därför hellre med tvättnafta. Kol

var och lagerskåla,r får aldrig tvätta,s i lutlösning. 

VOLVO 
24838 

Bild 2-15. Demontering av ventillyftare 

Spola delarna med varmt vatten och blås dem torra 

med tryckluft efter tvättning!. Rengör ol.jekanalerna 

särskilt noga. Alla tätningsproppar vid kanalerna,s 

mynningar i cylinderblocket måste vara borttagna 

under rengöringen . 

HOPSÄTTNING AV MOTOR 

Vid hopsättning! av motorn iakttages anvisningama för 

berörda delar. Kontrollera märkningen av lagren en

ligt bild 2-16. Ramlagren är märkta 1-7 vevlagren 1-6 

framifrån räknat. 

Bild 2-16. Märkning av ram· och vevlager 

VOLVO 
103351 

l. Ramlager nr l 2. Vevlager nr l 3. Ramlager nr 2 

2 : 9 
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Bild 2-17_ Äldragningsföljd för cylinde rlocksskruva r 

Skall dragas i två etappe r 

13 

l :a drag i ~ g en : 2,5-3,0 kgm 2:a dragning en 8,5-9,5 kg m 

Kontrollera att alla delar är rena och smörj glidytorna 

med olja före hopsättningen . Använd alltid nya pack

ninga r, saxpinna,r och låsbrickor. Inga packningair bör 

klistras. Tätning vid ändarna på såväl tryckrör vid 

oljepumpen, som rör vid vattenpumpen sker med 

ring.ar a,v gumm i. Dess,a ringar som tätar radiellt är 

tillverkade av ett speciellt glummi med noggranna tole

ranser. Endast original Volvo-delar ska.II användas. 

Montering,en underlättas om ringarna bestryks med 

såpvatten. Ringarna träds på rören varefter dessa 

trycks in i rätta lägen, innan fästskruvarna dras åt. 

Oljepumpens fläns skall ligga plant mot blocket före 

fastdragning . Vevaxelns tätningar i fram- resp. bak

ände monteras enligt anvisningair på sidan 2 : 15. 

Vevstaksskruvar och muttrar bytas mot nya vid reno

vering . 

Förstärkninglskonsolen vid svänghjulskåpan monteras 

enl. pkt 2 "Montering" sidan 2 : 6. 

Cylinderlocket monteras med hjälp av styrpinnar SVO 

2435. Skruvarna måste dras i bestämd ordningsföljd 

Bild 2-18. Oljehål 

2: 10 

cylinderlock 

VOLVO 
103364 

Bild 2-19. Motorns bakända 

1. Styrp inn e 6. Tätningsring 
2. Tä tningsbricka 7. Veva xel 
3. Tätningsf!äns 8. Propp 
4. Låsri ng 9. Styrpinn e 
5. Städlager 

enligt bild 2-17, för att onödiga spänningar skall und

vikas. Skruvarna skall dragas i två etapper. Kont rol

lera att oljehålet (bild 2-18) för smörjning av vippar

marna är öppet. 

Stöd lagret (5, bild 2-19) smörjes före montering, med 

värmebeständigot kul,I,agerfett. Lager och skyddsbricka 

hålles i läge aven låsring (4).. 

De viktigaste skruvarna och muttrarna skall dras med 

momentnyckel, se "åtdragning'smoment" i specifika

tionen. 

VENiflLSUPNING OCH SOTNING 

Demontering av cylinderlock 

l . Tappa av kylvätskan från kylare och block. 

2. D'emontera luftfilterkåpan med vidhängande 

slanga r. 

3. Demontera chokewiren och samtligo slanga,r från 

insugningsorör, förgasare och luftfilte,rkåpo. De

montera gasreg'lag;eaxel från pedal a xel, länkstäng

er och konsol. 

4. Demontera slangen för värmekontrollventilen , frå n 

motorn . Demontera övre kylars langen . 

5. Tag bort tändkablarna från tändstiften och el 

ledning'en från temperaturgivairen . 

6. Skruva bort förvä nmninglsplåten från avgasröret 

samt muttrarna för avgnsrörsflänsen. 

7. Demontera g:enera,torns spänn järn från cylinder

Iocket. 



8. Demontera ventil kåpan, vipparmsaxeln och lyft 

bort tryckstängerna. Skruva bort skruvama för cy

linderlocket och lyft bort detta. Demontera gren 

röret från cylinderlocket. 

9. Renovera ventilsystemet enligt beskrivning under 

rubriken "cylinderlock med ventiler". 

Montering av cylinderlock 

l . K,o.ntrollera att cylinderlocket och -blocket samt 

kolvar och cylinderlopp är rena. 

Kontrollera att oljekanalen (bild 2-18) till vipparms

mekanismen, vid ventillyftarsidan är ren. I cylin

derlocket g,år oljan upp genom skruvhåLet, mellan 

skruv och hålvägg samt genom en sned borrning 

till fästskruven för vipparmnxeln och sedan upp i 

axeln. 

Montera grenröret pel cylinderlocket. Placera cy

linderiockspackning och cylinderlock på plats. 

(Lämpligen användes styrpinnar SYO 2435). Mon

tera skruvarna och drag dessa e.nligt åtdragnings

schema (bild 2-17). 
OBS! Skruvarna skall dragas i två etapper. 

2. Pincera tryckstängerna på plats och montera vipp

armsmekanismen. Justera ventilspelet, 0,50-0,55 
mm på både avgas- och insugningsventil. 

3. Montera ventilkåpan. Montera g'eneratorns spänn

järn till cylinderlocket. 

4. Montera muttrarna för avgasrörsflänsen samt för

värmningsplåten . 

5. Montera giasreglag.et och chokewire samt anslut 

samtlig.a slangar till insugningsrör och förgasare. 

Montera luftfilterkåpan med slangar. 

6. Anslut tändkablar och el-ledning> för temperatur

g!ivare. 

7. Monte,ra sinngen för värmekontrollventilen och 

övre kylslangen. Påfyll kylarvätska. 

8. Utför funktions- och läckagekontroll. Påfyll ev. 

kylarvätska. Eventuellt efterjuste.ra ventilspelet. 

Skruvarna för cylinderlocket behöver ej efterdras. 

CYlINDERLOCK MED VENTILER 

Isärtagning 

l . Demontera ventilfjädrarna genom att först pressa 

ihop dem med en ventilfjädertångi och ta bort 

ventillåsen samt därpå släppa upp tången. Placera 

ventilerna i ordning i ett stälL Demontera ventil

styrn ingstätningarna. 

2. Mät spelet mellan spindel och styrning. Spelet bör 

med ny ventil ej överstiga 0,15 mm. Kontrollera 

Bild 2-20. Ventilsätesbredd 

A = 2 mm 

även att ventilerna ej är för mycket slitna. Se spe

cifikationen "Yentilsystem" och "Förslitning'stole

ranser" . 

Rengöring 

Reng.ör med roterande borstar ventiler, förbrännings

rum och kanaler från sot och förbränningsrester. 

Slipning av ventiler och säten 

l. Slipa ventilerna i en maskin sedan de rengjorts. 

Alltför slitna ventiler byt~s mot nya. 

2. Slipa ventilsätena. Använd en eldriven slipmaskin 

eller ev. handfräs. Styrspindeln måste sättas fast 

noga före arbetet och utslitna styrningar vara 

bytta mot nya. 

Sätet slipas tills fullgod tätningsyta erhålles. Yin

keln är 45 0 och tätningsytans bredd bör vara 

2 mm, se "A" bild 2-20. Blir tätning5ytan för bred 

efter renslipning kan den reduceras inifrån med en 

slipskiva av 70 0 vinkel, och utifrån med en 20 0 

slipskiva. 

3. Bestryk ventilernas tätningsytor med ett tunt lager 

av fin slippasta och lappa, in ventilerna mot re

spektive säte. 

Rengör därefter ventil och säte samt kontrollera 

tätningen . 

Byte av ventilstyrningar . 

l. Pressa ur de gamla styrningarna med verktyg 

SYO 2818. 
2. Pressa i nya styrningar, använd dorn SYO 2819, 

som g.er rätt ipressningsdjup. Se bild 2-21. 
3. Kontrollera att styrningarna är fria från grader och 

att ventilerna glider lätt. 

2: 11 



SVO 2818 

SVO 2819 

Bild 2·21. Byte av ventilstyrningar 

A=17,5 mm 

Hopsättning 

VOLVO 
103271 

1. Kontrollera ott delarna är felfria och rena. Prova 

att fjädrarna håller de värden som anges i speci

fikationen . 

2. Sätt in ventilerna. på sina platser. Montera ventil

styrningstätninm fjäder, bricka och lås. 

Byte av vipparmsbussning 
och slipning av vipparm 

1. Om förslitningen går upp till 0,1 mm bytes vipp

armsbussningen. Använd verktY91 SVO 1B67 för 

både ur- och ipressning, se bild 2-23. Brotscha 

därefter bussningen med lämplig brotsch till nog

girann passning på axeln. Hålet i bussningen skall 

lig.ga mittför vipparmens hål. 

2. Om erforderligt slipals tryckytan mot ventilen 

specia,lmaskin. 

Justering av ventilspel 

Vent.ilspelet justeras med fördel vid stillastående mo

tor, likvärdigt kall eller varm. Spei,et är lika för både 

utlopp och inlopp. Vid justering bör två stycken blad

mått användas, det ena 0,50 mm, det andra 0,55 mm 

tjockt. Spelet ställes så att det tunna1ste måttet går fätt 

att föra· in medan det tjockaste ej skall gå in. 

2 : 12 
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Bild 2·22. Ventillåsning och ventilstyrningstätning 

1. Metallring 3. Bricka 
2. Gummitälning 4. Venli ll ås 

Då "ettans" kolv är i övre dödpunkten, kompress,ions

slaget, justeras ventil nummer l, 2, 3, 6, 7 och 10 

(framifrån räknat) och med "sexan" i övre dödpunk

ten ventil nummer 4, 5, B, 9, 11 och 12. 

Bid 2·23. Byte av bussning i vipparm 



· . 

Bild 2·24. Märkning av kolv ach block 

CYLINDERBLOCK 

Mätning av cylinderlopp 

Cylinderloppen mätes med en specie ll in di kator. 

Mätning,en görs omedelbart under vändkanten och 

endast i motorns tvärled. 

Vid varje cylinde,rlopp finns en boksta,v som ange r lop

pets och kolvens kla'ss (endast i standard utförande). 

KOLVAR, KOLVRINGAR OCH KOLVTAPPAR 

Mätning av kolv 

Kolvarna mäts med mikrometer vinke lrätt mot kolv

tappshålet 2,5 mm från nedre kanten. 

Passning av kolv i cylinderlopp 

Kolvarnas passning i respektive lopp provas utan kolv

ring. Spelet, vinkelrätt mot tapphålet, mätes med .ett 

bladmått Y2" brett och 0,03 mm tjockt, fastsatt i fjä 

dervåg. Dragkraften skall vara l kg. Detta ger medel

värdet ov kolvspelet. Med angiven dragkraft erhålles 

nämligen lika stort kolvspel som det använda blad

måttets tjocklek. Bladmått som är 0,02 eller 0,04 mm 

tjockt kan därför också användas. Provningeri göres 

på flera olika djuplägen. 

Cylinderlopp av standarddiameter har en bokstavs

märiming som anger måttet och respektive kolv skall 

vara märkt med samma bokstav. 

Passning av kolvringar 

I NYTT ELLER NYBORRAT CYLlt-JDERLOPP 

l. För ned kolvring:arna, en efter en i loppet. Använd 

en upp- och nedvänd kolv så att ringen får rätt 

läge. 

Bild 2·25. Monteri ng av kolv 

1. Monleringsring SYO 2823 

2. Mät ringens g'ap med ett bladmått. Gapet skall 

vara 0,40-0,55 mm. Om så behövs ökas g:apet 

med hjälp aven specialfil. 

3. Prova kolvringarna i resp. ringspår genom att rulla 

dem i spåret. Mät även spelet på några ställen. 

Mått, se specifikationen. 

I SLITET CYLINDERLOPP 

Vid inpassning i slitet cylinderlopp måste ringarna 

provas i nedre vändläget emedan cylinderloppen där 

har minsta diametern . 

_;-~\f r 

Hopsättning och montering av kolv 
och vevstake 

Vid hopsättning tillses att kolven vänds rätt så att 

spå ret på kolvtaket pekar framåt, enligt bild 2-24. Om 

kolven vänds fel uppstår kraftigt oljud. Vevstakens 

nummermärkning vänds från kamaxelsidan . Kolvtap

pen monteras därpå, låsring,~'rna sätts på siina platser 

och kolvringarna monteras. 

Använd en kolvringstång. för ringarna. Kompressions

ringarna är "TOP"-märkta och den övre är förkromad . 

Placera logerskålarna i sina lägen. 

Vrid ringarna ,så att gapen ej ligger mitt för varandra 

samt smörj kolv. och lagerytor. ; 

2: 13 



Bild 2-26. Byte av bussning i vevstake 

l. Dorn SYO 1867 

Använd monteringsring SYO 2823, bild 2-25, då kolven 

monteras i loppet. Dra vevstaksskruvarna med mo

mentnyckel, värde se specifikationen. 

Kolvtappar 
Kolvtapparna finns i 3 överdim. 0,05 mm, 0,10 mm 

och 0,20 mm större än standarddiametern 22,00 mm. 

Ar kolvtappshålet i kolven slitet så att överdimensio

nen behöver användas, brotschas först hålet upp till 

rätt mått. Använd brotsch med styrning och ta små 

skär åt gången. 

Passningen är riktig då kolvtappen med lätt motstånd 

för hand kan tryckas genom hålet. 

VEVSTAKAR 

Byte av bussning 

Om den gamla bussningen är för sliten pressas den 

ur med dorn SYO 1867, och en ny pressas i med sam

ma dorn, bild 2-26. Se till Cltt smörjhålen kommer mitt 

för hålen i staken. Därefter brotschas bussningen till 

rätt passning. Kolvtappen skall därefter glida genom 

hålet med lätt tumtryck men utan kännbart glapp. 

Riktning 

Före montering indikeras vevstakarna med avseende 

på rakhet, vridning och ev. S-krök. Vid behov riktas de. 

Muttrar och skruvar bör bytas mot nya i samband med 

renovering. 

VEVAXEL 

Efter rengöring av vevaxeln mätes dess tappar med 

mikrometer. Mätningen bör utföras på flera ställen 

2 : 14 
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A 
Bild 2-27. lagertapp 

VOLVO 
22902 

runt omkretsen och på längden. Oval,iteten på ram

lagertapparna bör ej överstiga 0,05 mm, på vevlage r

tapparna 0,07 mm. Koniciteten bör ej vara. större än 

0;05 mm för någon av tapparna. 

Om mätvärdena ligger i närheten av eller överstiger 

ovan angivna förslitning bör vevaxeln slipas till under

dimension . Passande lagerskålar finnes till 5 underdi

mensioner. Måtten återfinnes i specifikationsdelen. 

Kontrollera att axeln är rak inom 0,05 mm genom att 

indikera den. Axeln läg.ges därvid i två V-block och 

en indikator placeras mot mittre tappen, varefter axeln 

vrides. Vid behov riktas axeln i press. 

Slipning av vevaxel 
Innan slipning av vevaxeln företages ska.!1 den vara 

rak, vilket kontrolleras enligt föregående. Slipning, ut

föres i special maskin varvid ram- och vevlagertappar 

slipas till sinsemellan lika mått. Dessa mått, vilka är 

a,ngivna i specifikationen, måste noga följas för att 

rätt lagerspel skall erhållas tillsammans med de fär

digbearbetade lag.erskålarna. 

Skavning av la9'erskålar eller filning av överfall får 

absolut ej förekomma. 

Radierna vid tapparnas ändar skall vara 2,0-2,5 mm 

för samtliga tappar, se bild 2-27. Breddmöttet (A) för 

styrlagret är beroende av tappens dimension och 

slipas så att rätt mått erhålles. 



Efter slipning skall oljekanalernas mynningar noga 

giradas och samtliga tappor lappas med fin slippasta 

till bästa ytfinhef', varefter axeln tvättas,. Samtliga olje

kanaler reng:öres särskilt noggrant så att alla rester 

av spån och slipmedel avläg,snas. 

Ram- och vevlager 

Förutom i stondarddimensionen föres lagerskålar i un

derdimensioner 0,010" 0,020", 0,030, 0,040" och 0,050". 

Bakre ramlag1erskålarna är försedda med flänsar och 

har större breddmått i förhållande till dimensionen . 

Har vevaxeln slipats till rätta mått erhålles rätt lager

spei då motsvarande lagerskål monteras. Lagerskålar

na får ej skavas och överfallen får aldrig filas för 

hårdare ansättning av lagren. 

Skruvarna skal,1 dragas åt med momentnyckel, se spe

cifikationen för uppgifter om åtdragningsmoment. 

Slipning av svänghjul 

Om svänghjulets slityta är ojämn eller bränd kan den 

slipas jämn i supportslipmaskin. Mer än 0,75 mm av 

den ursprungliga tjockleken bör ej bortslipas. 

Stödlager för ingående axel 

Stödlagrets låsringi och skyddsbricka demonteras, lag

ret dras ut med SYO 4090 och kontrolleras, efter tvätt

ning med tvättnafta. Slitet lag:er bytes mot nytt. Före 

montering bakas lag,ret in med värmebeständigt kul

lagerfett. Lagret monteras med dorn SYO 1426 var

efter skyddsbricka och låsring monteras. 

BYTE AV BAKRE VEVAXELTÄTNING 
l. Efter att ha demonterat växellåda" koppling och 

svänghjul från motorn, skruvas de två skruvarna 

Bild 2-28. Montering av tätningsring 

VOLVO 
103367 

Bild 2-29. Montering av tätningsfläns 

för oljesumpen i tätningsflänsen bort. Lossa något 

på två skruvar vid vardera s,idan så att oljesum

pens tryck på tätningsflänsen ej blir så stort. De

montera tätningsflänsen. 

2. Tryck ur den glamla tätningen med hjälp av dor

nen till SYO 2817. Använd lämpligt underlägg för 

tätningsflänsen så att denna ej skadas. 

3. Pressa i tätning1sringen med SYO 2817, se bild 2-28. 

OBS! Inspektera först vevaxelns slityta . 

Tätningsring,en kan monteras i tre läg:en med SYO 

2817, jämför med bild 2-32. Med ny vevaxel eller 

med slitytan utan anmärkning monteras tätningen 

i sitt yttre läge (helt inskruvad centrumskruv). Med 

slitmärke på vevaxeln monteras den med 2 varv ut

skruvad resp. helt utskruvad centrumskruv. 

4. Montera tätningsflänsen med väl rengjord tät

ningsyta och ny packning. (Olja först in tätnings

läppen ). Tätningsflänsen skall föras på vevaxeln 

med försiktig,het, så som bild 2-29 visar. Mata på 

fätning,släppen med ett finger. 

BYTE AV TÄTNINGSRING I 
TRANSMISSIONS,KAPA 

l. Tappa ur kylvätskan och demontera kylaren samt 

kylargaller. 

2. Slappa fläktremmen. Lossa skruvarna för remski

ven och svängningsdämparen och tag bort dessa. 

3. Tag, bort centrumskruven och demontera polyg-on

navet med avdrag,are SYO 2814, se bild 2-30. (Pro

va först om polygon navet glår att draga av för 

hand ). 

4. Bryt ut tätningsringen . Olja in tätningsläppen på 

den nya tätningen och montera den med dorn 

SYO 2816, se bild 2-31 . 
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Bi Id 2-30_ Demonteri ng av polygonnav 

VOLVO 
103 279 

OBS! Inspektera först polygonnavets slityta. Tät

ningsringen kan monteras i tre läg:en med SYO 

2816. Med nytt polygonnov skaiii verktyglets cent

rumskruv vara inskruvad helt, se bild 2-32. I detta 

läge blir tätning.en monterad i sitt yttre läge (läge 

l). Med ett 's'l itmärke på polyg'onnavet monteras tät

ningen i läge 2 (1:4 va,rv utskruvad centrumskruv). 

Med 'två slitmärke monteras tätningen i läge 3 (helt 

uts'korUV'ad centrumskruv). Med tre s:litmärke skall 

pulygonnavet bytas mot nytt. 

5. Montera polygonnovet med SYO 2815, se bild 2-33. 

Före monteringen skall polygonnavets glidytor in

fettas. Observera märkningen, körnslag på vev

axelände och polygonnav. Montera centrumskru

ven och drag denna, med 7-8 kgm. 

Bild 2-31. Montering av tätningsring 

2 : 16 

Bild 2-32. Centrumspindelns läge på SYO 2816 

6. Montera svängning.sdämpare och remskiva. Skruv

hålen är osymetriskt placerade varför monte ringen 

kan göras i endast ett lägle. 

7. Montera fläktremmen. Denna skall spännas så att 

fläktremskivans friktionsmoment i rotationsrikt

ninglen blir 1,2-1 ,7 kgm. Använd en momentnyc

kel, med lämpligl gradering', på generatorremski

vans mutter. 

Montera kyl airen . 

BYTE A,V TRANSMISSIONSHJUL 

l . Tappa ur kylvätskan och demontera kylaren samt 

kylargaller. Demontera fläktrem och fläkt. 

2. Utför moment 2-3 i föregående stycke. 

3. Demontera transmissionskåpan. Lossa ett par skru

var extra för oljesumpen och var försiktig så att 

ej packningen för denna: skadas. 

4. Demontera karnaxelrnuttern och drag av hjulet 

med avdragare SYO 2250, se bild 2-34. 

Bild 2-33. Montering av polygonnav 

VOLVO 
103278 
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Bild 2·34. Demontering av kamaxelhjul 

VOLVO 
103276 

5. Drag av vevaxelhjulet med avdragare SYO 2822, 

se bild 2-35. 

Skruva ur oljemunstycket, blås rent och montera 

det åter enlig,t bild 2·38. Hjulen erhåller smörjning 

av oljan från munstycket. 

6. Montera veva.xelhjulet med SYO 2815, se bild 2·36. 

7. Montera kamaxelhjulet med SYO 2408, se bild 

2·37. Kugghjulen skall ha rätt inbördes lägle enligt 

bild 2-38. Då transmi'Ssionsdrevens märkning står 

mitt för varandra är kolv nummer 6 i övre död

punkt, tändläge. Tryck ej kamaxeln bakåt så 'att 

tätnin'gsbrickan vid bakre änden lossnar. Monte·ra 

muttern och drag denna me-d 13-15 kgm. 

SYO 2822 

Bild 2·35. Demontering av vevaxelhjul 

VOLVO 
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SYO 2815 

Bild 2·36. Montering av vevaxelhjul 

Bild 2·37. Montering av kamaxelhjul 

Bild 2-38. Märkning på transmissionsdrev 

l. Oljemunstycke 2. Märkning 3. Slyrstift 

vOLVO 
103277 

VOLVO 
103280 

2 : 17 



Mätvärden för kuggflankspel och kam.axelns a xial

spel, som bestäms av distansringen bakom kam~ 

axelhjulet, framgår av specifi kationen. 

8. Montera transmissionskåpan med packning. T rans

missionskåpan styrs upp av styrstift. Utför moment 

5-7 i föregående stycke . 

. . 
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POSITIV VEVHUSVENTILATION 

öVERSYN 

Med intervaller av 40.000 km skall nippeln (l bild 2-13) 

skruvas bort och rengöras. Kontrollera samtidig t 

slangarna och byt dessa om de är i dålig kondition_ 



GRUPP 22 

SMÖRJ SYSTEM 
BESKRIVNING 

Motorn smörjes med ol ja under tryck, se bild 2-39. 

Trycket åstadkommes aven kugghjulspump, driven från 

kamaxeln och placerad under vevaxeln i sumpen. Av 

kugigh iulen i pumpen trycks oljan förb i reducerventi-

Bild 2-39. Smörjsystem 

1. O lj e pump 
2. Olj esump 
3. Mu nstyc ke 
4. O ljerenare 

OLJEPUMP, REDUCERVENTIL 
Oljepumpen, bild 2-40, är av kugghjulstyp och drivs 

genom en växel från kamaxeln. Tryckröret från pum

pen till blocket saknar förskruvning,ar och spänns fast 

då spännskruvarna för pumpen dras åt. Vid rörets 

båda ändar finns tätningsringar a'v speciellt gummi. 

Reducerventilen är placerad direkt i pumpen och be

står aven fjäderbelastad kula. Kulan har cylindrisk 

styrning med stopp i ändläget och arbetar därför med 

mjuka rörelse. Aven vid tomgång finns en viss över

strömning, varför oljetrycket då är relativt lågt. 

len, också placerad i pumpen, geno m renaren och 

därpå genom kanaller ut till de olika, smö rjställena. 

Hela oljemängden som trycks ut till smörjpunkterna 

passerar således först renaren. 

Renaren (bild 2-41 ) tillverkad i en enhet, komplett med 

insats, är a,v full.flödestyp och skruvals fast direkt mot 

blocket. Oljan som pressas ut till motorns olika smörj

ställen passerar först genom renarinsatsen som är till

verkad av speciellt papper. I renaren finns en över

strömninglsventil som släpper fram oljan förbi insatsen 

om strömningsmotståndet skulle bli för stort. Vid byte 

av renare kasseroIs hela den glaml,a och en ny mon

teras. 
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Bild 2-43. Demontering av oljerenare 

Bild 2-44. Oljepump 

1. Pumphus 4. Ventil kula 

VOLVO 
. 247 47 

2. Fiäder för reducerventil 5. Hål för olierör 
3. Kugghjul 

OLJEPUMP MED REDUCERVENTll 
Sedan pumpen tagits isär och reng'jorts kontrolleras 

att alla delar är felfria . Prova fjädern för reducer

ventilen (2, bild 2-44)" provningsuppgifter se specifika

tionen . 

Kontrolle,ra att kuggflankspelet är 0,15-0,35 mm, se 

bild 2-45. 

Mät axialspelet, 0,02-0,10 mm, med hjälp av bladmått 

och ett nytt lock elle r det gaml'a om det ej är nämn

värt slitet. Ar bussningar eller a xel förslitna byts de 

mot nya. Observera att driva xeln med kug,ghjul byts 

som enhej·. 

De nya bussning'arna: brotschas efter ipressning med 

en stymingsförsedd brotsch . 

Tätning'sringarna v id ändarna på tryckröret är tillver

kade a v speciellt gummi med nog'glranna toleranser, 

bild 2-47. Använd endast orig<inOlI Volvo reservdelar. 

Tryckröret måste kl,ämmas in i sitt rätta läge först i 

oljepumpen, därefter oljepump och rör tillsammans 

mot blocket. Pumpens an'slutningsfläns skallligg'a 

plant mot blocket före fastdragning . Gummiringarna 

kan före montering på röret bestrykas med såpvatten 

varigenom röret lättare bring1als i läg;e. Slå eventueJlt 

lätt på röret med en mjuk klubba. 

Bild 2-45. Mätning av kuggflankspel 
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Bild 2-46_ F.ördelardrevets läge 

A = ca 35° 

OLJE~ANALER 

Alla oljekanaler måste rengöras synnerlig:en omsorgs

fullt före montering för a,tt undvika skador på lag,er, 

lag:ertappar och övrig,a delar_ 

För rengöring av cylinderblockets kanaller demonteras 

tätningspropparna och efter rengöring och torrblås

ning monteras nya proppar. 
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Bild 2-47. Tätningsringar vid tryckrör 

MONTE~ING AV OLJEPUMP 
Då motorn står på övre dödpunkt och för tändning på 

cylinder nummer l, monteras drevet för oljepump och 

fördelare. Den lilla delen vid spåret vändes snett upp

åt-bakåt och spåret ställes i ca 35° vinkel mot motorns 

längdaxe l, se A bild 2-46. Se till att axeln glår ner i sitt 

spår i pumpaxeln. 

(OBS! Då transmissionsdrevens märkning står mitt för 

varclndra är kolv nummer 6 i övre dödpunkt tändläg<e.) 
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BRÄNSLESYSTEM 
BESKRIVNING 

Motor B 30 A är försedd med två horisontalförg:asare 

av typ Stromberg 175 CD-2SE vars utseende framgår 

av bilderna 2-48, 2-49, 2-50 och 2-51. Förgasaren är 

konstruerad med avseende på a.vgmkontrollsystem. 

Den är försedd med ett iförgasarhuset inpresmt, fast 

munstycke, vars g<enomströmningsarea för bränslet va

rieras med en rörlig' konisk nål. Nålens läge bestäm

mes av vakuumet i förgasarhuset emedan de-tta' påver

kar en vakuumkolv i vilken nålen är monterad i en 

fjäderbelastad upphängning . Genom denna fjäderbe

Instningl trycks nålen alltid mot samma sida av mun

stycket, vilket ger en noggrannt kontrollerad bränsle

mängd glenom munstycket. 

Förgnsaren består av tre huvudde,lar av I ättme,ta II, 

där mellandel>en bildar förgasarhuset. Nedre delen 

3 
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4 
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Bild 2·48. Förgasare, främre, från vänster 

1, Vakuumkammare 
2. Tomgångsva rvskru v 
3. Häva rm 
4. Primärspjäll 
5. Kanal till överströmningsventilens vakuumsido 
6. Kanal för bränsleluftblandning från överströmningsventil 
7. Spjälloxelmedbringare (kom för regleri ng av sekundärspjällel) 
8. flallörhusp lugg 
9. flallörhus 

l(). Bränsleinlopp 

utgöres av flottörhuset som omsluter munstycke,t och 

flottören. Ovre dden utgöres av ett vaku umkammar

Iock, som tillsammans med ett i kol.ven fäst membran 

bildar en vakuumkammare, som re,glerar kolvens lyft 

och därmed nålens lägle i munstycket. 

Vakuumkammoren står genom kanaler i kolven i för

bindelse med utrymmet me~lan förg,a,sarspjäll och 

kolv. 

Båda förgasarna är försedda med temperaturkomr 

pensator, 8 'bi l'd 2-49 och 2 bild 2-51. Denna är utförd 

som en luftventil reglerad av förg'asarens temperatur 

och håller bräns,le-luftblandningen konstant oavsett 

bränslets tempe,ratur. 

Den främre förgasaren är försedd me'd en s.k. över

strömningsventil, 6 bi'ld 2-49 'Och bild 2-57, vars uppgift 

2 

3--=";== 
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Bild 2·49. Förgasare, främre, från höger 

1. Avluftningskanal från flottörhus 
2 . Kanal för lufttillförsel under membran 
3. Plombering 
4. Kanal för lufttillförsel till temp .komp. oc h vo lymskruv 
5. Justerskruv tör överströmningsventil 
6. Overströmningsventil 
7. Volymskruv 
8. Tempe raturkompensator 
9. Dämpningsanordning 
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Bild 2-50. Förgasare, bakre, från vänster 

1. Klammer för chokewire 

2 . Tomgångsvarvskruv 
3. Spjällaxelmedbringare 

4. Snabbtomgångsskruv 
5. Anslutning för chokereglage 

6. Kamski va för snabbtomgång 

7. Flottörhus 

VOLVO 
103390 

8. Kanal för lufttillförsel till temp . komp. och volymskruv 

9. Kallstartanordning 
10. Kanal för lufttillförsel under membran 

11. Avluftningskanal från fioltörhu s 

12. Vakuumkammare 

är att leda en avpassad mängd bränsle-Iuftbhandning ' 

förbi förgmarspjället då detta stängs vid hög<a varv. 

Därmed minskas kraHig,t den avgivna mängden skad

liga avg:a1ser. 

Spjällaxlarna är förse.dda med tätningar för att re

ducera slitage på axlar och bussningar och elim.inera 

luftläckage. 

Förgasarens munstycken är hos tjiiverkmen inställda 

så, artt motorn under alla körförhållanden erhåller 

rätt bränsle-Iuftblandning. 

FLOTTORSYSTEMET 
Bränslet inkommer i flottörhuset via flottörventilen (4, 

bil.d 2-52). Flottören (l ), som är dubbel, är lagrad i en 

brygga på förgasarhusets undersida. Allt eftersom 

bränslenivån stiger lyfts flottören och vid rätt bränsle

nivå stäng~ flottörventilen aven tun9la på flottör

armen (2). 

Bränslet går genom fyra hål flottörhuspluggen och 
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Bild 2-51. Förgasa re, bakre, frå n höger 

1. Plombering 

2. Temperaturkompensator 
3. Bränsleinlopp 

4. Volymskruv 

5. Hä va rm 
6. Primärspjäll 
7. Anslutning för vakuumslang 

8. Dämpningsa nordning 

VOLVO 
103391 

till munstyckets inre, där nivån blir densamma> som i 

flottörhuset. Tätning'en meldan flottörhusplug'gen och 

flottörhuset utgöres aven O-ring. 

Bild 2-52. Flottörsystem 

l. Flottör 
2. Flottörarm 
3. Flottöraxel 

4. Flottörventil 
5. Avlufjningskanal från 

flotlörhus till luftfilter 

5 

4 
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Bild 2-53. Kallstartanordningen 

VOLVO 
103393 

A. Kall startanordning , urkopplad B. Kallstartanordning inkopplad 

l. Från flottörkammare 
2. Till förgasarhals 
3. Ventilskiva 
4. "Kanalskiva" 
5. Hu s 

KALLSTARTANOR'DNING 
OCH SNABBTOMGANG 
För att underlätta start vid kall väderl'ek är bakre för

g:asaren försedd med kallstartanordning (bild 2-50, 

2-53 och bild 2-54). 

Kallstartanordningen består aven ventilskiva (3, bild 

2-53) försedd med fypa kalihrerade hål och en 'avlång 

slits samt aven ka,nalförsedd skiva (4), monterade på 

en axel som påverkas av chokereglaget. På samma 

axel, utanför lodket (5) är en kamskiva (6, bild 2-50) 

med anslutning för chokereglage,ts dra.g,tråd placerad. 

Vid inkoppl,ing, av kallstadanordningen, vrids ventil

skivan och åstadkommer förbindelse mellan kanalen 

(l, bild 2-53) från flottörhuset via ett ell'er flera av de 

kalibrerade hålen till kanalen bakom ventilskivan och 

vidare g,enom slitsen till kanalen (2), som mynna'r ut i 

förgasarhal,sen mellan vakuumkolven och gasspjället. 

Härigenom erhål,ler motorn ett extra bränsletillskott 

(fetare blandning» för underlättande av kallstarter. 

Samtidigt erhål,les även ett mindre lufttillskott genom 

chokeanordningen. När chokereglag;et skjuts in, vrids 

ventilskivan och stänger inloppet till kanal:en. Genom 

kamskivan påverkas samtidig>t med ventil~kivan även 

gmspjällets öppning, på så sätt att vridning< av kam" 

'Skivan öppnar gasspjället genom jU'sterskruven {4, bild 

2-50) och hävarmen, innan något av de kalibrerade 

Bild 2-54. Kallstart 

1, Retardationsven1i.l 
2. Volymskruv 
3. Ventil för temperaturkompensator 
4. Bimetallfiäder för temperaturkompensator 
5. Vakuumhus 
6, Fjäder 
7, Dämpkol v 
8. Membran 
9. Kanal för lufttillförsel under membran 

10. Vakuumkol v 
11. Nålupphängning 

VO LVO 
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12. Kanal för lufttillförsel t i ll temp. komp . och blandningsskruv 
13. Bränslemunstycke 
14. Förgasarhus (mellandel ) 
15. Bränslenå l 
16, Flottörhus 
17. Gummiring 
18. Flottörhusplugg 
19, Kanal lör kallstartb ränsle (plac, i förg, motsatta vägg ) 
20. Kanal lör lufttillskott genom temperaturkomp. 
21. Kanal för lufttillskott genom blandningsskruv 
22, Inloppskanal lör bränsleb landning genom öve rströmningsventil 
23, Utloppskanal för bränsleblandning genom överströmningsventil 
24, Sekundärspjäll 
25, Primärspjäll 
26. Vakuumuttag för tändfördelare 

hålen öppnar tilloppet från bränslekana,len. Härige

nom kan man från förarplatsen vid behov höja tom

gångsvarvet under motorns uppvärmningsperiod. 
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Bild 2-55. Tomgång, varm molor 

TOMGANG 

VOLVO 
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När motorn går på tomgång·, är vakuumet i förgasa

rens vakuumkammare låg,t och spalten me·Uan vakuum

kolv och brY9lg'a blir liten (bild 2-55). Härigenom be

finner sig bränslenålens grövre del i munstycket och 

endast en ringo bränsl.emängd, motsvarande tomr 

gångsbehovet sugs in i motorn . Tempe,raturkompe-nsa

torn (bild 2-54) regleras aven bim.etallfjäder (4), som 

påverkar en ventil (3). Då motorn blir varm och tem>

pewturen ökar i förg,asaren, öppnar ventilen och ett 

lufttillskott erhålles i förgasarhalsen för att kompen

sera den ökade bränslemängden, som fås på 9Irund 

av viskositetsförändringen hos bränslet, se bild 2-55. 

Med volymskruven (2, bild 2-54) kan finjustering av 

motorns tomgång utföras. 

NORMAL DRIFT 
När gasspjället öppnas erhålls i vakuumkammaren 

ungefär samm.a vakuum som i motorns insugning~rör. 

På grund av tryckskillnaden mellan vakuumkolvens 

undersida, där trycket i förga'sarens inloppsport råder, 
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Bild 2-56. Normaldrift 
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och kolvens översida, där vakuum råder, lyfts kolven 

från bryg:gan . Härvid lyfts även den koniska nålen 

(15, bild 2-54), som är fästad vid kolven, ur munstycket. 

Genomströmningsarean och därmed även bränsle

mängden ökar. Bild 2-56. 

Då vakuumet' i motorns insugningsrör är beroende av 

moj'orns varvtal och belastning erhåll.es a.lltid räH 

bränslemängd vid allo belastningsförhålllanden. 

På grund arv den var~iabla genomströmninglSarean för 

luft, mellan bryggan och kolven, blir lufthastighet och 

vakuum ovanför munstycket alltid i det närma.s,te kon

stant, vilket säkerstäl.ler grod finfördelning av bränslet 

under al,la förhållanden . 

ACCELERATION 
För a,tt åstadkomma en tillfällig fetare bränsleluft

blandning vid snabb spjä'lIöppning (accelerati'on) är en 

dämpningsanordning; anbringad i kolvens spindel. 

Dämpningsanordningen består aven dämpkolv, fast

satt på en stång. Dämpkolven löper i olja. Då gas>

spjället snabbt öppnas, ökar vakuumet i vakuumkam

maren snabbt. 
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Bild 2·57. överströmningsventil 

1. Membran 
2. Ventil 
3. Lock 
4. Fjäder 
5. Inloppskanal lör bränsleblandning 
6. Spjäll 
7. Ulloppskanal lör bränsleblandning 
8. KanaiIiii membranets vakuumsida 

När vahumkolven (10, bild 2-54) lyfts upp trycks 

dämpkolven (7) mot sitt säte och hindrar oljan att 

strömma förbi från undersidan till ovansidan av 

dämpkolven och kolvens (10) rörelse bromsas. Här

igenom uppstår temporärt ett starkare vakuum ovan

för munstycket och bränsleluftblandningen blir tillfäl

lig,t fetare. 

Läglarl 

Vakuumkolvens (10) nedåtgående rörelse underlättas 

genom fjädern (6). Spindeln i kolven (10) skall vara 

fylld till ungefär 6 mm från övre kanten med olja som 

är godkänd som "automatisk transmissionsolja" typ A. 

AVGASKONTROLLSYSTEM 
Motorn är försedd med avgaskontrollsySltem, vilket 

åstadkommer en fullständigme förbränning, med lägre 

koloxid och kolvätehalt i avgaserna. Detta- sker genom 

ett modifierat insugninglssystem, som tillåter en mera 

exakt och magrare bränsleluftb~andning. 

Principen framgår av bild 2-58. (Beskrivning av grenrör 

på sjdan 2-7. ) 

I insugninglsröret finns ett sekundärspjäll (3) vid varje 

förgla,sare. Under normal körning (med låg,t effektut

tag) är spjäUen (3) SItängda så att bränsleluftbland

ningen från förg,asarna leds via en gemensam för

värmninglskammare (6) där blandningen från båda 

förgasarna blandas och värms upp av a,vg,aserna och 

förångas fullständigt. 

Vid högre effektuttag, dvs ökad öppning av primär

spjäilen (4}, öppnas även sekundärspjällen (3), och 

bränsle-Iuftbl.andningen pas.serar från förg,alsarnal di

rekt in cylindrarna utan att passera förvärmning,skam~ 

maren. 

Eftersom de båda förgasarna står i förbindelse med 

varandra genom insug,ning·sröret, erfordras ej någon 

nogigrann synkronisering av dessa. 

Höglart 

Bild 2-58. Avgaskanlrollsyslem, principbild 

1. Insugningsrör 4. Primärspjäll 
2. Avgasrör 5. Färgasare 
3. Sekundärspjäll 6. Förvärmningskammare 
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Bild 2-59 . 

1. Luftförvärmningsspjäll 
2. Luftrenarhus, överdel 

LMFTRENARE 

Luftrenare 

3. Filter 
4. Luftrenarhus , underdel 

VOLVO 
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Luftrenaren (bild' 2-S9) fungerar både som renare för 

insugningsluften och som i,lJsugning'Sljuddämpare. Den 

är försedd med utbytbar poppersinsats s. k. tavelfilter. 

Pappersinsatsen får ej tvättas eller fuktas. Enda ser

viceåtgärd är utbyte av insatsen. (Byte var 40.000 km.) 

Motorn är försedd med en luftförvärmare, se bild 

2-60. (Ej högerstyrd vagn.) 

Denna anordning el,iminerar förekomsten av isbildning, 

i förgasaren. Uppvärmning,stiden förkortas samt erhål

les en lägre tem'pemtur på insugningsluften då motorn 

är varm och I,uften i motorrummet har hög, tempera

tur. Tillsammans med temperaturkompensatorn ger 

detta vagnen köregenskaper ' som är oberoende av 

yttertemperaturen. 

Luftförvärmninglsanordningen består av spjällhus (S)" 

slang (6) för kaHuft och en värmebeständig slang (7) 

för varmluft samt en värmeplåt (8), som är fäst vid 

a.vg'asröret. Termostaten (2), fäst i spjällhuset, är in

förd i luftfilterhuset och reglerar spjället (4) genom 

spjälkegla9'et {3). Den varma luften som tages vid 

avgasröret och den kolla luften som tages vid va,g

nens front regleras av spjället, blandas och påverkar 

termostaten. På så sätt erhålles en konstant tempera

tur (30 ± S°C) på luften till förgosarna . 
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Bild HO. 

l , Luftfi Iter 
2. Termostat 
3, Spjällreglage 
4. Spjäll 

BRÄNSLEPUMP 

Luftförvärmare 

s. SpjällhllS 
6. Kalluftintag 
7. Varmluftsintag 
8. Värmeplåt 

BränsJepumpen är av membrantyp och drivs aven 

kam på kamaxeln. När vippormen i pumpen trycks 

upp av kammen dras membranet nedåt och bränsle 

sugs fram till bränslepumpen. Då vipparmen går till 

baka trycks membranet uppåt aven fjäder (15, bild 

Bild 2-61. Bränslepump 

1. Nedre pumphus 
2, Hävarmsaxel 
3. Låsri ng 
4. Returfjäder 
S. Hävarm 
6, Utloppsrör 
7, Utloppsventil 
8. Membran 
9, Huva (luftklocka) 

la. Sil 
11. Inloppsrör 
12. Plugg 
13, Inloppsventil 
14. Membran 
15. Membranfjäder 
16. Styrn i ng 
17. Gummitätning 
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2-61 ) och bränsle tr}' ck~ fram ti ll flottörkammaren. När 

nivån i flottörkammaren är t ill räck lig,t hög stänger 

flottörventi·len och trycket i tryckledning'en stigler tills 

trycket på ovansidan membranet överstiger fjäder

trycket och pumpverkan upph ör. För ott få e tt jämnare 

.. 

tillflöde av bränsle till flottörkammaren finns ett mem

bran (8) i husets överdel, vilket pressar samman luften 

i huvan (9). När membranet (14) suger bränsle, håller 

den komprimerade luften ovan membranet (8), kvar 

trycket i ledninglen till flottörkammaren . 

REPARATIONSANVISN I NGAR 

Förgasarna är specielH inställda av tillverkaren och 

finjusterade med CO (koloxi'd)- mätare vid fabriken . 

För att i'cke rubba förgasarnas instä llning är det nöd

vändigt att vid varje ingrepp i förgasarna följande 

reparationsanvisningar noggrannt följes. 
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0'----8 
0'-----9 
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Bild 2-62 . överdel isärtagen 

l . Fjäde r 
2. Vakuumkamm arl ack 
3. Plamb 
4. Skruv 
5. Dämpningsanordning 
6. Bricka 
7. Skruv för membran 
B. Bricka 
9. Membran 

10. Vakuu mkol v 
Il. Bränsle näi 

VOLVO 
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PERIODISK KONTROLL 

Kontrollera regelbundet va·rje 10000: e km att olja 

finns i dämpcylindrarna (se bild i avd l sid l : l ). 

Spindeln i kolven ska ll vara fylld till ungefär 6 mm 

(1/4") från övre kanten med ol,ja som godkänns som 

"automatisk transmissionsolja typ A". 
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Bild 2-63. Flottörhus isärtaget 

l. Skru v fö r fl o1törhus 
2. Flottörhus 
3. Packning 
4. Gummiring 
5. Flotlörhusplugg 

.. 6. Flo1tör 
>7. Flo1töraxe l 

B. Bricka 
9. Flottörve ntil 
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Bild 2-64. Inställning av reglage 

A=ca 0,1 mm 

Före varje inställning eller ingrepp i förgasaren kon

trollera att tändinställning och ventilspel är rätt samt 

att luftläckage på insugningssidan ej förekommer. Kon

trollera även luftförvärmningsspjället och att luftfiltret 

ej är igensatt samt gasreglagens funktion. 

INSTÄLLNING AV FöRGASARE 

l . Kontrollera att olja finns i dämpcylindrarna. Se 

"Periodisk kontroll ". 

2. Varmkör motorn. Inställningen bör vara utförd 

inom ca 10 min efter kylvattentermostaten har 

öppnat. (Känn på kylaren vid övre kylarslangen 

då denna plötsligt blir varm, ca 80 0 C) 

3. Justera in motorvarvet till 750 varv/min med tom

gångsvarvsskruvarna (2 bild 2-48). Obs! Skruva lika 

mycket på båda förgasarna . 

4. Justera med volymskruvarna (7 bild 2-49) från 

grundinställningen, som är 2 varv utskruvad skruv, 

så 'att bästa tomgångsvarvtal erhålles. Skruva lika 

mycket på !båda förgasarna . 

5. Justera länkstängerna. Med reglaget mot sitt an

slag på grenrörskonsolen skall länkstängerna stäl

las in så att ett spel på ca 0,1 mm erhålles: mellan 

hävarm och spjällaxelns medbringare. Se bild 2-64. 
6. Inställning av snabbtomgång:: Drag ut chokereg

laget 23-25 mm så att strecket på snabbtom

gångskammen kommer mitt för snabbtomgångs

skruvens centrum linje. Se bild 2-65. 
Justera därefter på snabbtomgångsskruvarna så 

att motorvarvtalet blir 1150-1200 varv/min. 
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Bild 2-65. Snabbtomgång 

ÅTGÄRDER VID FELAKTIG 
FÖRGASARFUNKTION 

VOLVO 
103399 

l. Kontrollera att funktionsfelet ej be'ror på felaktig 

dämpolja eller nivå, föroreningar i flottörhus el·ler 

fel på flottörventi!1 och flottör. Se re'sp. rubriker. 

2. Demontera luftfiltret och kontrollera att vakuum

kolvarna går lätt och utan kärvning,. (Dämpkolvar

na demontemde). Om så ej är fallet lossa vakuum

kammarlocket och rengör kolvarna. Kontrollera 

samtidig!t att membranen är i god kondition. 

Obs! Bränslenålen får absolut ej lossas eHer rub

bas från sitt läge. 

Temperaturkompensator 

3. Om tomgångsvarvet tenderar att sjunka kraftigt 

vid längre tids tomgångsköming, spec. vid varm 

väderlek, kontrollera temperaturkompensatorns 

funktion genom att demontera plastlocket och 

trycka in ventilen (3 bi'ld 2-67). Denna skall röra sig 

för ett mycket lätt tryck och återgå utan kärvning. 



Bild 2-66_ I<allstartanordning 

VOLVO 
103 402 

Detta gäller vid temp. över 20° C. Ventilen börjar 

öppna vid 10° C. 

När venti len trycke'S 'inåt skall tomgångens kvalitet 

försämras _ Har venti'len tendens att gå trögt eller 

om kompensatorn är felinställd skall den utbytas 

komplett. Se "Byte av temperaturkompensa tor". 

Justering får ej utföras. 

2 34 5 6 

Bild 2-67. Temperaturkompensator 

l. Gummitätning 
2. Gummitätning 
3. Ventil 
4. Bimetallfjäder 
5. Lock 

7 

6. Skruv för temperaturkompensator 
7. Skruv för lock 
8. Hus 

VOLVO 
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Bild 2-68. överströmningsventil 

l. Packning 
2. Hu s 
3. Membran 
4. Packning 
5. Fjäder 
6. Lock 
7. Skruv för lock 
8. Ju sterskruv 
9. Skruv för öve rströmningsventil 

8 9 ... 
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överströmningsventil (retardationsventil ) 

4_ Vid felaktig. funktion på överströmning'sventilen, 

motorn går ej ned i tomgång (kontrollera först att 

gasreglaget är rätt instäW), elle·r om ventilen ei 

öppnar skall den iustera's enligt föliande : 

A Motorn går ei ned i tomgång : 

Justerskruven (8 bjld 2-68) vrides åt vänster tills 

motorn går ned i tomgångsvarv_ 

Kontrollera funktionen genom att göra korta 

upprusningar till ca 2000 varv/min . Motorn skall 

då återgå till tomgångsvarv. 

När rätt funktion erhålles vrides skruven ytterli

gare 1/4 varv_ 

B Ventilen öppnar ej : 

Normalt skall främre förgasarens vakuumkolv 

efter upprusning av motqrvarvet gå ned mot 

bryggan någrot efter den - bakre förgasarens_ 

Justerskruven vrides i högervarv tills normal

funktion erhålles. Kan detta ej uppnås, utbytes 

överströmningsventilen komplett enl. "Byte av 

överströmningsventil " _ 

Obs! Vid iustering får justerskruven ej tryckas 

inåt, eftersom gummiring>en som tätar mellan 

skruv och lock kan falla ur läge. KontroHera 

genom att placera ett finger över hålet för 

denna. 

Erhålles ej rätt funktion efter dessa åtgärder rekom

menderas att byta ut förgasarna. 
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Bild 2-69. Kontroll av flottörnivå 

A= 9-13 mm 
B=15--17 mm 

DEMONTERING AV FöRGASARE 

VOLVO 
103341 

Tag bort luftfilterkåpan och luftfiltret. Skruva loss luft

filterhusets nederdel från förgasarna. Tag bort länk

stängernas kulleder från förgasarna . Demontera 

bränsleslangar, vakuumslang och chokewire. 

Demontera muttrarna för förgasarna och tag bort 

dessa. Tag bort skyddsplåtar och packningar. 

MONTEltiNG AV FöRGASARE 

Rengör packning,splan . Montera skyddsplåtar" nya 

packninglar och förgasarna . Anslut kulleder, bränsle

slangar, vakuumslang och chokereglage. Tillse att 

chokereglaget vid förarplatsen står i s,tängt läge. Lås 

därefter fast dragtråden i snabbtom.gånglSkammens 

klämskruv. Därefter fästes dragtrådens ytterhölje med 

därför avsett klips. 

Montera luftfilterhusets nederdel och anslut slangen 

till denna samt till grenrörskonsolen med klammer. 

Utför förg'asarinställning enligt " Inställning av förga

sare". 

RENGöRING AV FLOTTÖRHUS 

Hottörhuset demonteras genom att lossa skruvarna (l 

bild 2-63) och draga av detta från flottörhuspluggen 

(S). Rengör packningsplan och montera en ny gummi

ring (4). Montera flottÖ"rhuset med en ny packning. 

FLOTTöRNlVA 

Vid kontroll av flottörnivå skall förgasaren vara de

monterad, vänd upp och ned samt flottörhuset bort

tag'et. 

Flottören demonteras genom att försiktigt bryta upp 

flottöraxeln ur bryggan. Flottören monteras med den 

plana sidan från förgasarhuset. 

Vid rätt flottörnivå skall högsta punkten på flottören 

ligga 15-17 mm och bakre kanten 9-13 mm ovanför 

förg'asarhusets tätningsyta (se bild 2-69) vid stängd 
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Bild 2-70. Membran i vakuumkolv 

flottörventil. Vid felaktig nivå sker justering genom att 

tunglan vid flottörventilen böjs. 

OBS! Bocka ej armen mellan flottör och axel.. 

BYTE AV MEMBRAN 

l. Skruva ur dämpkolven. Märk upp vakuumkammar

locket mot förgasarhuset. Tag bort plomberingen, 

lossa skruvarna och tag bort vakuumkammarloc

ke·i·. Tag' bort fjädern . 

2. Drag upp vakuumkolven med membran . Demonte

ra membranet genom att lossa de fyra skruvarna. 

Obs! Iakttag försiktighet så att ej nåle,n bockas 

eller rubbas i sitt läge_ 

3. Montera det nya membranet. Se bild 2-70. Gummi

klacken skall passa in i kolvens spår. 

4. För ner vakuumkolven och passa in gummiklacken: 

enligt bild 2-71. Montera locket och fyll på dämp

olja. 

Bild 2-71 . Membran iförgasarhus 
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Bild 2-72. Förvärmningsspjäll 

l. Termoslal 4. Spjäll 
2. Låsning 5. Spjällhus 
3. Spjällreglage 

BYTE AV öVERSTRöMNINGSVENTIL 
Overströmnjngsventilen bytes komplett. Ventilen de

monteras från förgasaren genom att skruva ur de tre 

spårskruvarna (9 bild 2-68). Rengör packningsplan och 

montera den nya ventilen med packningen (1 J. Utför 

funktionsprov. 

BYTE AV TEMPERATURKOMPENSATOR 
Temperaturkompensatorn bytes komplett. Den demon

teras från förg'asaren genom att skruva ur skruvarna 

(6 bild 2-67).. Ta§ ur den glamla tätning,en (1) från 

förgasaren och lägg i en ny. Placera. en ny tätning (2) 

på temperaturkompensatorn och montera den . 

SPJÄLLHUS FöR LUFTFöRVÄ~MNlING 
Dppnar ej spjället «4 bild 2-72) erhålles alltför hög 

temperatur på insugningsluften med dålig gång på 

motorn som följd . 

Termostaten kan kontrolleras i tempererat vatten . 

Spjället skall vara stängt för kalluft vid 20-25° C och 

stängt för varmluft vid 35-40° C. Erhålles ej rätt funk

tion bytes spjällhus med termostat komplett. 

LUFTRENARE 
lnsatsen skall utbytas mot ny var 40000: e km såvida 

vagnen köres i områden med måttlig luftförorening . 

Vid körning i mycket dammiga områden kan byte 

behövas efter kortare körsträcka. 

Rengöring av något slag mellan bytena skall ej ut

föras. Insatsen får absolut ej fuktas eller inoljas. 

Ett tecken på igensatt luftrenare är ökad bränsleför

brukning. 

1 
2 \ 
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Bild 2-73. Bränslepump, isärtagen 

1. O vre pumphus 7. Membran 13. Låsring 
2. Tälningsbricka 8. Fjäde r 14. Hävarm 
3. Plugg med sil 9. Fjäderslyrning 15. Fjäderhållare 
4. Inloppsventil 10. Gummilälning 16. Relurfjäder 
5. Stopparm 11. Nedre pumphus 17. Skru v 
6. Skruv 12. Hävarmsaxel 

BRÄNSLEPUMP 

Rengöring av sil 

16 

15 

14 
13 

12 

Vid reng,öring av bränslesilen skruvas pluggen (12 

bild 2-61 ) ur. 

Kontroll av bränslepumpens tillstånd 

Innan bränslepumpen demonteras bör dess tillstånd 

kontrolleras med en bränsletryckmäta1re. Anslut en 

tryckmätare och kör runt motorn tills trycket ej stiger 

mer. Stanna motorn, kontrollera trycket och jämför 

med specifikationerna. Kontrollera även tryckfall.et 

sedan motorn stannat. Faller trycket är detta tecken 

på otäta ventiler eller läckande flottörventil. 

Demontering 

Lossa bränsleledningarnas anslutningar och skruva 

loss pumpen. 

Isärtagning 

1. Skruva bort pluggen (3 bild 2-13} med sil. 

2. Märk upp överdel och underdel .. Skruva loss över

del från underdel. 
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Bild 2·74. Inloppsventilens placering 

3. Ta bort en låsring (13) från hävarmsaxeln (12). 

Pressa ut axeln . Dra ur hävarmen (14) och fjädern 

(16). 
4. Ta bort membranet med fjäder (8), styrning, (9) 

och gummitätning (10). Fjädern kan demonteras 

sedan glummitätningen krängts över nylon brickan. 

5. Lossa skruven på undersidan av överdelen, ta bort 

stopparmen och inloppsventilen (4). Utloppsventi

len kan ej demonteras. 
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Inspektion 

Kontrollera membran och pockning beträffande täthet 

och rörliga del'ar beträffande slitage. Byt ut skadade 

och slitna "CIelar. 

Hopsättning 

1. Montera inloppsventilen en!. bild 2-74 och stopp

armen. Dra skruven, dock ej hårdare än att blad

fjädern ligger väl an mot pumphuset. 

2. Montera fjäder (8) och styrning (9) . Kräng på 

9'ummitätning (10) med flänsen inåt styrningen. 

3. Montera membranenheten i pumpens underdel. 

T ryck nedåt så att glummipackningen kommer i, 

rätt läge. 

4. Tryck ned membranet, för in hävarmen (14) och 

se till att hävarmen kommer rätt i förhållande til[ 

membranstången. Montera axel (12}, låsringen (13), 

fjäderhållare (15) och fjäder (16). 

5. Montera överdel enlig.! märkning och dra fast 

denna. 

6. Montera sil och plugg. 

Prova pumpen. Se vid montering' till att hävarmen 

kommer i rätt läg'e ovanpå sin kam. 
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Bild 2·76. Fläktkoppling 

GRUPP 25 

KYLSYSTEM 

VOLVO 
103268 

BESKRIVN I NG 

Bild 2·75. Slutet kylsystem 

ALLMÄNT 
Motorn som är vätskekyld, är försedd med slutet kyl

system, se bild 2-75. På kylaren är en fläktkåpa mon

terad. Den v"årvtol.sreg.lerade Häkten är en s.k. fläkt

koppling (se bild 2-76), vars funktion är att ge fläkt

biaden en läglre hastighet g.enom slirning vid höga 

motorvarvtal. Se bild 2-81. Fläktbladen, som är fem 

till antalet, är osymetriskt placerade vilket ger en 

låg ljudnivå. Fläktkopplingen består av huset (11 

bild 2-76) vari plastfläktbladen (12) är fästa med skruv 

(2). Huset (11) som består av två halvor är ej delbart 

ur repaimtionssynpunkt utan Häktkopplingen bytes 

komplett. Navet (8) är anslutet med lätt passning på 

vattenpumpens medbringare (6) och låses med cent

rumskruven (7). Navet är försett med slirskiva av frik

tionsmarerial (9) omgivet av olja. Vid tomgång och 

l. Brickor 
2. Skruv 
3.01ia 

7. Centrumskruv 
8. Nav 
9. Friktionsmaterial 

4. Tätningar 10. Gummiring 
5. Bricka 11 . Hus 
6. Medbringare, vattenpump 12. Fläktblad 
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Bild 2·17. Vattenpump 

,. Hus 5. Låsfjäder 
2. Skovelhjul 6. Axel med kullager 
3. Tätningsring (en enhet) 
4. Medbringare 7. Slitring 

låga varv är sljrning<en obetyd-I:ig vilket gör att fläkten 

g'er en luftström för tillfredsställande kylning. Då det 

ingående varvtallet (va,ttenpum:pens) överstiger ca 

2600 varv/min ökar slirningen (jmfr bild 2-81), och ett 

max.-varvtal av 3000-3500 varv/min erhålles på fläk

ten. Detta gör att ljudnivån från fläkten blir låg jäm

fört med en Häkt som har samma högla varvtal som 

vattenpumpen. Jämfört med en fast fläkt blir effekt

förlusten mindre för Häktkoppling'en. 

En centrifugalpump, bild 2-77 ombesörjer kylvätskecir

kula,tionen och en dubbelverkande termostat ger 

snabb uppvärmning av motorn och bidrar till att den 

för motorn lämpligaste temperaturen bibehålles un

der alla driftsförhålla-nden. 

För att uppnå den eftersträvade effekten vid s,lutet 

kylsystem måste detta vara vä~ fyllt och tätt. Som 

kylvätska används året runt en blandning bestående 

av 50 % etylenglykol Volvo det.nr 297176 och 50 % 
vatten. Denna blandning ger frostskydd till -35 0 C 

och bör bytas varta'nnat år, varvid motor, kyla're och 

expansionskärl s'amtidigt skall sköljas med rent vatten. 

KYLSYSTEMETS INRE KRETS 
(BY PASS) 
Kylsystemet består av två kretsar, en inre och en yttre 

krets. 
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Bild 2·78. Kylvätskans strämning, stängd termosiai 

l. Till kylare 5. Färdelningsrär 
2. Termostat 6. Vattenpump 
3. Cylinderlock 7. Från kylare 
4. Färbisträmn i ngsrär 

Under motorns uppvärmning., samt vid mycket kall 

väderlek då stor värmemängd åtgår för uppvärmning 

av kupen, sker vätskeströmningen nästan enbart ge

nom den inre kretsen . Denna krets omfattar motor 

och bilvärmare. Termostaten är stängd, dvs utloppet 

till kyla'ren är stängt. Kylvätskan passerar genom ter

mostatens förbiledning (by pass) och till fördelning<s

röret (bild 2-78), i cylinderlocket. Härvid erhålles en 

jämnt fördelad kylning av de varmaste partierna i 

cylinderlocket. Aven partierna runt om tändstiften 

kyles och håll'es därig,enom vid konstant temperatur. 

Kylvätskan omkring' cylindervägga-rna cirkulerar g,e

nom termosifonverkan. 



Bild 2·79. Kylvätskans strömning, äppen lermostal 

Betr. sifferförkl. se föreg . bild 

VOLVO 
103309 

KYLSYSTEMETS YTTRE KRETS 
När kylvätskan i inre kretsen uppnått en för motorn 

lämplig temperatur börjnr termostaten öppna samti· 

digt som förbiledningen me.llan termosta.thus och pump 

successivt stängs, bild 2·79. 

Kylvätskan går från motorn in i kylarens överdel, 

kyles samt suges av pumpen ut från kylarens' nederdel 

och pumpas in i motorn genom fördelningsröret. 

I expansionskärl:ets övre del bildas en luftkudde, som 

tillåter kylvätskan a.tt expandera utan kylvätskeförlust 

med åtföljande luftinsugning vid minskad temperatur 

och volym. Härigenom är kylsystemet nIItid fyllt med 

vätska och korrosionsrisken minska.r. 

Vid nypåfyllning av kylsystem kan det inte undvikas 

att även luft komm,er in . Luften avskiljes efterhand och 

trycks ut i expansionskärlet och ersätts med vätska 

från detta. På g<rund härav är det viktigt att kontroi,· 

le·ra kylvätskenivån efter det att systemet varit tömt 

och ny vätska fyllts på. 

Expansionskärlets lock är försett med en ventil, som 

öppnar när trycket i systemet uppgår till- 0,7 atö. 

Dessutom finns en ventil, som öppna.r vid unde,rtryck 

i systemet och släpper in luft i expansionskärlet. 

REPARATIONSANVISN I NGAR 

EFTERFYLLNI NG AV KYLVÄTSKA 
Efterfyllning av kylvätska., bestående av 50 % frost· 

skyddsvätska och 50 % vatten {året runt}, sker i ex

pansionskärlet, då nivån sjunkit til.! min-strecket. 

OBS! Fyll aldrig på enbart vatten. 

AVTAPPNING AV KYLSYSTEMET 
Vid avtappning öppnas en kran på motorn och nedre 

kylarslangen demonteras. Exponsionskärlet töms ge

nom att man demonterar detta och håller det så högt, 

a,tt vä tskon rinner in i kyl·aren, eller vänds expansions

kärlet upp och ner. T ryck vid montering fast expan

sionskärl.et ordentligt. 

PAFYLLNING AV KYLVÄTSKA NÄR 
SYSTEMET ÄR TOMT 
Före påfyllning sköljs systemet med rent vatten . Vid 

påfyllning a v kylvätska (se ovan} som sker genom 

öppningen på kylaren, skall värmlereg.laget stå på 

max-värme. Fy ll kylaren helt och sätt på locket. Fyll 

även expansionskärlet till max-märket eller til.1 ma.x 30 

mm ovanför detta. Kör motorn med varierande varv

tal några minuter. Fyll vid behov på mera vätska och 

sätt sedan på expansionskärlets lock. Nivån bör efter 

kort tids körning kontrolleras och ytterligare mäng-d 

kylvätska påfyllas då det dröjer någ<on tid innan syste

met är helt urluftat. 
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Bild 2·80. Expansionskärl 

LÄCKAGEKONTROLL AV KYLSYSTEM 

VOLVO 
103386 

Läckagiekontroll av kylsystem göres enligt föl .jande: 

Ta bort expansionskärlets lock och se till att påfyll

ningshåi och t.ätn i nglsy ta är rena. Anslut en kylsystem

provare (tryckprovare) till påfyllningshålet enligt fabri

kantens föreshifter. Se till att gummibussningen (där 

sådan finns) vändes rätt. Pumpa försiktigt upp trycket 

till 0,7 kg/cm2• lakttagl apparatens tryckmätare. Trycket 

får på 30 sek. ej falla märkbart. Vid tryckfall under

sö k och a,vhjälp läckage. 

TERMOSTAT 
Termostaten kan, efter demontering, provas i ett kärl 

med vatten som uppvärmes. Termostaten skal·1 öppna 

och stänga enligt de värden som ang·es i specifikatio

nen . Felaktig termostat kasseras. Använd ny packning 

vid montering. 

BYTE AV KYLARE 
1. Tag bort kylarlocket och tappa av kylvätskan 

genom att lossa nedre kylarslang. 

2. Tag bort expansionskärlet med slang och töm det

ta. Demontera övre kylarslangen. 

3. Tag bort skruvarna för ky laren och fläktkåpan. 

Lyft bort kylaren . 

6. Sätt kylaren på plats och drag fast skruva,rna för 

kylare och fläktkåpa. 

7. Montera kylarslangarna samt expansionskärlet 

med slang,. 

8. Fyll på kylarvätska enl.igt "Påfyllning av kylar

vätska". Starta motorn och kontrollera ang. läc

kage. 
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Bild 2·81. Kurva för fläktkopplingens slirning 

BYTE AV VATTENPUMP 

VOLVO 
103258 

Demontera kylmen enligt "Byte av kylare" och skruva 

bort vattenpumpen. Rengör tätningsytorna och mon

tera pumpen med ny packning. Se till vid montering 

att tätningsringarna på pumpens ovansida kommer i 

rätt Iläge. Pressa dessutom pumpen uppåt mot cylin

derlockets förlängning under fastskruvningen, så aH 

tätningen mellan pump och cylinderlock blir fullgod . 

Tillse att tätningsringarna vid vattenrören är felfria 

och tryck in rören nogla vid fastsättningen . 

FLÄKTREMMENS SPÄNNING 
Fläktremmen spännes så att fläktremskivans friktions

moment i rotationsriktningen blir 1,2-1 ,7 kgm. (Ny 

fläktrem spännes närmare 1,7 kgm än 1,2 kgm). 

Använd en momentnyckel, med lämplig, graderingi och 

drag i rotationsriktningen på generatorpems kivans 

centrummutter. Lämpl,iga.st är en s.k. "klick"-moment

nyckel. 

OBS! Generatorn får ej snedbelastas. Användes bry t

järn vid justeringen, ska.ll detta anbringas mellan mo

tor och främre gelneratorgavel. 

FLÄKTKOPPLING 
Fl:äktkopplingens funktion kan kontrolleras med ett 

stroboskop med variabel blinkfrekvens. Gör ett mörke 

på fläkten och ett på vattenpumpens remskiva. Sök 

varvtalsförhållandet mellan fläkt och remskiva med 

stroboskopet. Fläktvarvtalet skall följa vattenpumpens 

varvtal enligt kurvan på bild 2-81 . 



l. Ventilstyrning 
2. Ventilfjäder 
3. Luftfärvärmningsspjäll 
4. Ventilstyrningstätning 

5. Ventillås 
6. Insugningsventil 
7. Overströmningsventil 
8. Temperaturkompensator 
9. Avgasventil 

10. Sekundärspjäll 
11. Främre förgasare 
12. Luftfilter 
13. Grenrör 
14. Konsol 
15. Slang för friskluftstillförsel 
16. Nippel 
17. Bränsleslang 
18. Förgasa rreg lage 
19. Flammskydd 
20. Bakre förgasare 
21. Cylinderlockspackning 
22. Slang för vevhusgaser 
23. Vakuumslang för tändfördelare 
24 . Vipparmsaxel 
25. Fjäder 
26. Justeranordning 
27. Vipparm 
28. Lagerbock 
29. Tryckstång 
3D. Kabelsko 
31. Gummitätning 
32. Gummitätning 
33. Chokewire 
34. Vakuumslang för den negativa vaku umförställninge n 

35. Ventilkåpa 
36. Tändkabel till tändspole 
37. Cylinderlock 
38. Tändfördelare 
39. Oljemätsticka 
40. Vakuumregulator 
41. Ventillyftare 
42. Hållare 
43. Cylinderblock 
44. Kugghjul 
45. Bussning 

T 

46. Gummläpptätning 
47 . Svänghjul 
48. Tätningsfläns 
49 . Ramlagerskruv 
50. Tryckrör 
51 . Förstärkning 
52. Oljepump 
53. Oljesump 
54. Overfall 
55. Vevstake 
56 . Skvalpplåt 
57. Ramlager 
58. Bussning 
59. Kolvtapp 
60. Låsring 
61. Kamaxel 
62. Kolv 
63. Kolvringar 
64. Vevaxel 
65. Tryckbricka 
66. Distansring 
67. Kamaxelhjul 
68. Mutter 
69 . Packning 
70. Vevaxelhjul 
71. Gummiläpptätning 
72. Polygonnav 
73. Bricka 
74. Centrumskruv 
75. Remski va 
76. Svängningsdämpare 
77. Fläktrem 
78 . Kylvattenrör 
79. Fläktblad 
80. Remskiva 
81. Medbringare 
82. Bricka 
83. Centrumskruv 
84. Fläktkoppling 
85. Vattenpump 
86. Generator 
87. Spännjärn 
88. Vattenfördelningsrör 
89. Termostat 

Plansch 2-A. Motor B 30 A 
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GRUPP 30 

ALLMÄNT 

Det elektriska systemet är utfört för en spänning av 

12 volt. Utrustningen kan indelas i följande huvud

delar : Batteri, generator och laddningsregulator, start-

.. 

motor, tändsystem, belysning samt övrig elektrisk 

standard utrustn i n g. 

GRUPP 31 

BATTE RI 
BESKRIVNING 

Batteriet, bild 3-1, är placerat på en hylb till höger 

om kylaren. Batteriet är ett 12 volts blybatteri med en 

kapacitet av 60 amperetimmar och med negativa pol

bulten stomansluten. 

REPARATIONSANVISNINGAR 

DEMONTERING 
l . Tag bort kabelskorna från batteriets polbultar. 

Använd avdragme om kabelskorna fastnat vid 

polbultarna. 

2. Tag bort spännjärnet och lyft upp batteriet. 

3. Borsta av batteriet med en borste och spola av 

det med liummet vatten. 

4. Gör ren batterihyllan och kabelskorna. För kabel

skorna används en härför avsedd stålborste eller 

tång. 

MONTERING 
l. Placera- batteriet på plats. 

Montera spännjärnet och kläm fast batteriet. 

2. Dragl fast kabelskorna vid polbultarna. Bestryk 

kabelskorna och polbultarna med vaselin . 

SKöTSELFöRESKRIFTER 
För att batteriet skall fungera utan anmärkning måste 

vätskenivån hållas vid föreskriven nivå . Tillse att vät-

ska n står ca 5 mm över plattorna. Ar nivån för låg 

påfylles destillerat vatten i erforderlig mängd. Tillse 

även att batteriet är väl fastspänt och att kabelskorna 

sitter fast. 

Kabelskorna och polbultarna bör bestrykas med ett 

tunt lager vaselin för att förhindra oxidation. 

Bild 3·1. Batteri 

VOLVO 
103295 

3 : l 



GRUPP 32 

GENERATOR .. 
BESKRIVNING 

Generatorn är en trefas, triangelkopplad växe lströms

generator so m är placerad på motorns högra sida och 

drivs med en kilrem från en remskiva på vevaxeln. 

Generatorn har en likriktare inbyggd i bakre lager

skölden, bestående av sex kiseldioder. 

Till skillnad från likströmsgeneratorer har växelströms

generatorn roterande fältlindning (rotor) och stillastå

ende huvudlindning (stator), bild 3-3. 

Rotorn är en klopolrotor med fältlindning:en matad 

över två släpringm. Rotorns uppbyg,gnad har gjort det 

möjligt att tillåta ett max.varv hos generatorn på 

15000 r/m. 
Den på generatorns utsida placerade skyddsdioden, 

2 bild 3-3, har två funktioner: dels utgör den ett extra 

Bild 3·3. Isärtagen växelströmsgenerator 

1. Borsthållare 3. Bakre lagersköld 5. Stator 

2. Skyddsdiod med hållare 4. Likriktare (kiseldioder) 6. Rotor 

3:2 

Bild 3·2. Växelströmsgenerator 

7. främre lage rskäld 
8. Remskiva med fläkt 



bakströmsskydd för generatorn om någon av de sex 

likriktardioderna skulle bli felaktig, dels möjliggör den 

enkel inkoppling av laddningskontrollampa. 

Växelströmsgeneratorn är självbegränsande (max 35 

amp) och därför kan rnan använda en enkel ladd

ningsregulator med endast spänning1sregleringl. 
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Bild 3-4. Växelströmsgeneratorns inre koppling 

l. Stator 4. Likriktardiod e r 
2. Rotor (fältlindning) 5. Skyddsdiod 
3. Släpringar och borsthållare 
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Bild 3-5. Effektkurva för generatorn 

VOLVO 
lOJ 002 

FUNKTION GENERATOR - LADDNINGS· 
REGULATOR 
När tändlåset slås till flyter en ström genom laddnings

kontrollampan till D + på reg. Via regulatorn leds 

strömmen genom fältlindningen och till jord. 

Då generatorn börjar rotera bildas en växelspänning 

i statorn . Växelspänningen likriktas av kiseldioderna 

och den utvunna likspänningen återmatas via regula

torn till fältlindningen tills reglerspänningen uppnåtts. 

När reglerspänningen uppnåtts attraheras ankaret av 

spolen, kontakterna öppnar och fältströmmen måste 

passera ett motstånd {se kopplingsschema bild 3-21 j. 

Stiger spänningen trots detta drages ankaret längre 

ned och den rörliga kontakten träffar den nedre kon

takten varvid fältlindningen jordas i båda ändar och 

då sjunker spänningen snabbt. Förloppet upprepas 

kontinuerligt och därigenom hålls spänningen konstant. 

REPARATIONSANVISN I NGAR 

SÄRSKILOA ANVISNINGAR VID .A.RBETE PÅ 
VÄXELSTROMSUTRUSTNING 
Vid byte eller montering av batteri var noga med att 

det nya batteriet blir 'anslutet med rätt polaritet. 

Kör aldrig generatorn med bruten huvudkrets. Batteri

och/eller generator- och regulatorle.dningm får inte 

frånkopplas medan motorn är igång. 

Försök att polarisera generatorn skall inte utföras. 

Ingen polarisering är nödvändig. 

Vid laddning av batte'riet 'i fordonet skall båda batteri

kablarna vara bortkopplade. 

Snabbladdare får ej använ'das som startjälp. 

Vid användande av extra batteri som starthjälp skal! 

det alltid parallellkopplas. 

Vid elsvetsning på fordonet bortkopplas negativa bat

te'rikabeln samt samtliga kablar på gen'eratom. Svets

aggregatet skall alltid anslutas så nära svetsstället som 

möjligt. 

DEMONTE~ING AV GENERATOR 
Lossa den negativa anslutningen på batteriet. 

Lossa ledningarna på generatorn . 

Tag bort skruven för spännjärnet. 

Tag bort skruven som håller generatorn vid motor

blocket. 

Tag bort fläktremmen och lyft fram generatorn. 

3:3 



Bild 3-6. Demontering av multer för remskiva 

ISÄRTAGNING AV GENERATOR 

VOLVO 
103007 

Lossa de två skruvarna som håller borsthållaren och 

avlägsna i'solerplattan. Drag ut 'borsthållaren. 

Sätt fast remskivan med remmen i ett skruvstycke för

sett med mjuka backar, bild 3-6. 

Tag bort muttern och 'brickan. Lyft 'av remskiva, fläkt, 

kil och distans'bricka. 

Tag bort muttrar och brickor på anslutning 61 och 

motsvarande på andra sidan skyddsdioden. Lyft bort 

skyddsdiodhållaren, bild 3-7. 

Märk främre la·gerskölden, statorn och bakre lager

skölden så att de ej blir felvända vid hopsättningen . 

Tag bort de fyr-a fästskruvarna. 

Bild 3-7. Demontering av skyddsdiod 

3:4 

VOLVO 
103008 

Bild 3-8. Isärtagning av generator 

VOLVO 
103009 

Demontera rotorn och främre lagerskölden med hjälp 

av två skruvmejslar som sticks in i två uttag mellan 

statorn och främre lagerskölden, bild 3-8. 

OBS! Skruvmejslarna får ej stickas in djupare än 

2 mm, i annat fall kan statorn skadas. 

Lossa de tre skruvarna som håller främre lagrets stöd

platta. Frigör lagret genom att slå 'axeländan mot en 

träbit, bild 3-9. 

Tag bort muttrarna och brickorna till diodhållaren för 

minusdioderna. 

Tag bort statorn och diodhållarna från bakre lager

skölden. 

Bild 3-9. Demontering a\l främre lagersköld 

VOLVO 
103010 



Bild 3·10. Kontroll av slalor 

VOLVO 
103011 

KONTROLL AV ISÄRTAGEN GENERATOR 

Stator 

Kontrollera statorn för ev. kortslutning . Om en eller 

flera härvor är brända är det kortslutning i statorn . 

Koppla en testlampa (12 vo lt, 2-5 watt) mellan stator

plåtarna och en anslutning på statorn, bild 3-10. 

Tänds lampan är isoleringen mell·an statorlindningen 

och statorplåtarna sönderbränd och i så fall måste 

statorn bytas. 

OBS! Endast provlampa på 12 volt 2-5 watt får an

vändas, 110 eller 220 volts, lik- eller växelströmslampof , 

får EJ användas. Gäller alla komponenter i gene

ratorn. 

Bild 3·11. Kontroll av dioder 

VOLVO 
103012 

Bild 3·12. Konlroll av skydds diod 

VOLVO 
103013 

Kontrollera dioderna med diodprovare, bild 3-11. Om 

någon av likriktardioderna är felaktig måste hela 

diodhållaren (med tre dioder) bytas. Ar skyddsdioden 

felaktig bytes hållaren, komplett med skyddsdiod. 

Finns ej tillgång till diodprovare får dioderna lödas 

loss (se sid 3-6) och provats med ohmmeter. Dioderna 

skall ha hög resistans i spärriktningen och låg resistans 

i ledriktningen. 

Bild 3·13. Konlrollmätning av rotor 

\ 

VOLVO 
103014 
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Rotor 

Kontrollera att släpringarna inte är nedsmutsade eller 

brända. 

Kontrollera lindningen med avseende på avbrott eller 

skadad isolering . 

Mät resistansen mellan släpringarna, bild 3-13. Vid 25 ° 

C skall resistansen vara 5,2 ± 0,2 ohm. 

Ar släpringarna nersmutsade rengöres de försiktigt 

med en trasa fuktad i trikloretylen . Släpringarna kan 

även puts:Js med fint sandpapper. 

Ar lind,ningen felaktig måste hela rotorn bytas. 

Kontrollera lagerna. (Lagerna bör alltid bytas då ge

neratorn tag'es isär.) 

, 

3-14. Kontroll av borsthållare 

Borsthållare 

VOLVO 
103015 

Anslut tesHampan mellan borstarna. Lampan får ej 

tändas. 

Anslut testlampan mellan DF-anslutningen och n + n 

borsten, lampan skall 'brinna med stadigt sken även 

om borsten eller anslutningsledningen flyttas, bild 3-14. 

Anslut testlampan mellan borsthållmstommen och n_n 

borsten. Lampan skall brinna med stadigt sken även 

om borsten eller anslutningsledningen flyttas. 

Om borsthållaren ej uppfyller ovanstående krav, eller 

om borstlängden underskrider 5 mm, skall den bytas. 

BYTE AV LlKRIKTA~DIODER 
Märk kablarna som förbinder statorn med dioderna . 

Löd loss kablarna . 

Placera den nya diodhållaren exakfsom den gamla . 

Håll om diodens utgående kabel med en plattång. 

(För att leda 'bort värmen från lödstället så att den nya 

dioden ej skadas) 

3 : 6 

Löd fa st dioderna, bild 3-15. 

OBS! Hela n + n eller ,, _ n diodhållaren måste bytas 

även om bara en diod är felaktig . 

Använd en väl uppvärmd lödkolv på minst 100 

watt vid lödningen . 

Byt aldrig plats på de två diodhåHarna . 

Den positiva diodhållaren ä r isolerad från 

godset med isoleringsbrickor och hylso r och 

dess dioder är märkta med rött bläck. 

Den negativa diod hå llare n ä r inte isolerad och 

dess dioder är märkta med svart bläck. 

Bild 3-15. Fastlödning av dioder 

BYTE AV LAGER 

Främre lager 

DEMONTERING 

VOLVO 
103016 

Placera rotorn 

backar. 

ett skruvstycke försett med mjuka 

Drag av lagret med en kloavdragare, bild 3-16. 

MONTERING 

Placera stödplattan på rotoraxeln med de tre upp

höjningarna mot rotorlindningen . 

Pressa på lagret ' med hjälp aven rörhylsa som 

trycker på lagrets innerring', bild 3-17. 

Bakre lager 

DEMONTERING 

Placera rotorn i ett skruvstycke försett med mjuka 

backar. 



" 

Bild 3-16, Demontering av lager 

Dr·ag a v lagret med en kloavdragare, 

MONTERING 

Pressa på lagret med en rörhylsa som trycker på inner

nngen , 

Bild 3-17, Montering av lager 

Bi Id 3-18, Demonteri ng av O-ri ng 

VOLVO 
103 019 

BYTE AV BAKRE LAGERSKOLDENS O-RING 
Tag bort O-ringen med ett stålblad med avrundade 

kanter (tex bladmått), bild 3-18, 

Tvätta rent spåret 

Kontrollera att hålet i lagersköldenej är igensatt 

Montera en ny O-ring, 

Smörj in O-ringen och hålet med ricinolja eller mine

ralolja , 

O-ringen skall bytas varje gång generatorn tas isär. 

HOPSÄTTNING AV GENERATOR 
Montera statorn och diodhållarna i bakre lager

skölden. (Glöm ej isoleringsbrickorna till den positiva 

diodhållmen). Montera muttrar och brickor på nega

tiva diodhållarens skruvar. 

Pressa i rotorn i främre lagerskölden. Montera de tre 

skruvarna för främre lagrets stödplatta. 

Sätt samman rotordelen och statordelen. 

Montera fä s,tskruvarna . Atdragningsmoment 0,28-0,30 

kpm. 

Montera plaströr och isoleringsbrickor på skruvarna 

som skyddsdioden skall sitta på. 

Montera skyddsdioden, sätt på muttrar och brickor. 

Montera borsthållaren. 

Montera distansbricka, kil, fläkt, remskiva, bricka och 

mutter. Atdragningmoment 4 kpm. 

3: 7 



Bild 3-19_ Kontroll av generator 

VOLVO 
103020 

Anslut testlampan mellan B + och gene'ratorstommen _ 

Koppla om anslutningarna . La mpan skall hara lysa i 

den ena riktningen, bild 3-19. 

Efter reparation bör generatorn provköras i provbänk., 

(Se sid 3-9). 

MONTERING AV GENERATOR 

Lyft generatorn på plats s'amtidigt som fläktremmen, 

läggs på . 

Montera fästskruvar och spännjärn utan att dra fast. 

Justera remspänningen (se ovd. 2 Motor grupp 25) och 

spänn fast generatorn. OBS. Vid justering av rem,spän

ningen får kraft endast anbring:a s på generatorns 

framgavel. 

Montera ledningarna på generatorn. 

Montera batterik'aheln . 

LADDN I NGSREG ULATOR 
BESKRIVN I NG 

Laddningsregulatorn, bild 3-20, är monterad på högra 

hjulhuset. Laddning1sregulatorn är en mekanisk två-

kontaktreg1ulator försedd med en temperaturkompen

serande termistor. 

REPARATIONSANVISN I NGAR 

Bild 3-20. Laddningsregulator 

DEMONTERING 

VOLVO 
103297 

l. Tag bort kabelskon från batteriets negativa pol

bult. 

2. Lossa el-ledningarna från laddningsregulatorn. 

3. Tag bort laddningsregulatorn från hjulhuset. 

3:8 

MONTERING 

l . Skruva fast laddningsregulatorn på hjulhuset. 

2. Skruva fast el-ledningarna. 

3. Sätt fast kabelskon på batteriets negativa polbult. 
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VOlVC 
103298 

Sl Spänningslindning 
S2 Accelerationslindning 
R1 Regulatormotstånd l Og ± 10 '7'00 
R2 Dämpmotstånd 30g± 10 % 
R3 Kompensationsmotstånd 

(anpassas till RT vid tillv.) 
RT Kompensationstermistor 

ca 4g vid 25 ' C 

Bild 3-21 .. Laddningsregulatorns inre koppling 



PROVNING AV 
GENERATOR OCH REGULATO'R 

Vid all provning av växelströmsutrustning skall fasta 

förbindningar användas. Så kallade krokodil'klämmor 

skall ej användas då de har en viss benägenhet att 

lossna . En lossad kabel kan innebära att både gene

rato r 0ch regulator förstörs . 

Vid alla anslutningar av instrument skall batteriet vara 

bortkopplat. 

KONTROLL AV GENERATORKRETS 
Innan några provningar av gener'ator eller regulator 

'utföres i vagn skall batteriet kontrolleras och vagns

kretsen provas beträffande felaktiga 'ledninga r eller 

isolering, glappa eller korroderade kabelskor och då

lig stomiedning. Kontrollera fläktremmen! Alla even

tuella felaktigheter vad beträffar ovanstående måste 

rättas till innan de elektriska kontrollerna påbörjas. 

Batteri prO-vn ing 

Prova batteriet med syraprovare och batteriprovare. 

Om batteriet inte är fulladdat tas det bort från vagnen 

och laddas eller ers'ättes med ett nytt om så fordras. 

Ett fulladdat och i övrigt fullgott batteri skall alltid 

användas vid provningen. 

Kontroll av spänningsfall 

Detta prov utföres för att kontrollera ledningarna mel

Jan generator och batteri samt batteriets stomiedning . 

Provningen skall utföras med ett fulladdat batteri i 

god kondition . Batterionslutningarna skall vara väl 

rengjorda och åtdragna. 

Bel'asta generatorn med c : a 10amp. Lämplig belast

ning: Inkopplat helljus. Med mo~orn igång och gene

ratorn avgivande c :a 10 amp mätes med lämplig 

voltmeter spänningen mell'an batteriets pluspol och 

B + på generatorn. Om spänningsfallet vid detta prov 

öve'rskrider 0,3 volt föreligger lednings- eller kontakt-

fel vilket omede'lba rt må'Ste åtgärdas. Efter reparation 

av ledningar eller kon~akter utföres förnyad mätning. 

Med samma belastning som enligt ovan mäts spän

ningsfallet mellan batteriets minuspol och generator

anslutning D-. Spä@ingsfallet får här inte uppgå till 

mer än O) volt. Overstiger spänningsfallet O) volt 

kontrollems batte'riets stomiedning, gener'atorns kon

takt med motorn samt motorns kon~akt med chassiet. 

EHer reparation mätes ånyo. 

+ 

B 

Bild 3-22. Kopplingsschema för provning av generalor 

A. Generalor 
B. Balleri 60 ah 
C. Ampermeter (}-10 amp. 
D. Ampermeter (}-SO amp. 
E, Voltmeter 0-20 voll 

KONTROLL AV GENERATOR 
(I provbänk eller i vagn) 

Anslut generatorn enligt bild 3-22. 

VOLVO 
103054 

Kontrollera att strömstyrkan genom fältlindningen 

(ampermeter C) är 2-2,5 amp. (Ar strömstyrkan ej 

rätt kontrollera då ,'borsthållare och fältlindning.) 

3:9 
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Kör generatorn med 3000 r/m. (Motorvarv 1400 r/m.) 

Generatorn skall då ge minst 30 amp vid Ca 13 volt. 

('Eventue llt får en yttre belastning inkopplas för att 

hålla spänningen vid ca 13 volt.) 

Mät spänningen vid B + och 61 när generatorn laddar. 

Spänningen skall vara 0,8-0,9 volt högre vid 61, i an

nat fall är skyddsdioden felaktig och skall bytas. 

. . 
KONTR!OLL AV LADDNINGSREGULATOR 
(I provbän'k eller i vagn.) 

Koppla in generator och regulator enlig1 bild 3-23. 

Kör gleneratorn med ca 5000 r/m (motorvarv 2300 

r/m) i 15 'sek. Avläs därefter spänningen på voltmetern . 

Utan någon belastning av generatorn skall volt

met'ern visa 13,1-14,4 volt då regulatorns omgivande 

temperatur är 25° C. 
Belasta generatorn med 10-15 amp, t.ex. helljus, och 

avläs spänningen. 

Spänningen skall även denna gång ligga mellan 13,1-

14,4 volt. Vid andra temperaturer än 25° C se diagram 

på bild 3-24. 

VOLVO 
103039 

Bild 3-23. Kopplingsschema för provning av laddningsregulator 

A. Generator 
B. Batteri 60 Ah 
C. Voltmeter 0-20 volt 
D. Ampermeter 0-50 amp. 
E. Laddningsregulator 
F. Kontrollampa 12 volt 2 watt 

3 : 10 
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Bild 3-24. Spännings-temperaturdiag ram för kall laddningsregulator 

Ligger spänningen utanför toleransgränserna skall 

regulatorn bytas. 

Skall laddningsregul·atorn provas noggrannare mon

teras den i vagnen som därefter körs c :a 45 min med 

en hastighet överstigande 50 km/h. Körningen är till 

för att regulatorn skall få rätt arbetstempe'ratur_ 

OBS! Vagnen måste köras. Det räcker ej att vagnen 

står stilla med motorn igång. 

Omedelbart efter, eller helst under körningen, mätes 

spänningen mellan B+ och D- på generatorn . Vid 

mätningen bör motorn gå med ca 2300 r/m. Då 

regulatorns omgivande tempe'ratur är ca 25° C skall 

spänningen vara 13,85-14,25 volt. Vid andra tempe

raturer se diagram på bild 3-25. 

'.:.:~~~. ~ ffijf}ffX .. 

13-r---t--+-!---+--+-+---+--+-+--...... -+-~-=: =I:, 

1'2. 
- 20 o +40 +50 

Bild 3-25. Spännings-temperaturdiagram för varm 
ladd ni ngsregu lator 

+80 



FEL: 

Generatorn laddar ej . 

. . 

Laddningen svag eller oregelbunden. 

För hög laddning . 

Oljud i generatorn . 

Laddningskontrollampan glöder. 

FELSÖKN I NG 

ORSAK: 

Utsliten eller otillräckligt spänd fläktrem. 

Avbrott i laddningskretsen . 

Nerslitna borstar. 

Avbrott i rotorlindningen . 

Avbrott i skyddsdioden. 

Felaktig regulator . 

Utsliten eller otillräckligt spänd fläktrem. 

Intermittent avbrott i laddningskretsen . 

Nerslitna borstar. 

Avbrott eller kortslutning i en eller flera likriktardio

der. 

(Avbrott i en diod minskar laddningsströmmen c: a 5 

amp. Kortslutning i en diod begränsar generatorns 

laddningsström till 7-8 amp och åstadkommer ett 

brummande ljud i generatorn.) 

Delvis kortslutning i rotorn. 

Avbrott eller kortslutning i statorn . 

Felaktig regulator. 

Felaktig regulator. 

Felaktiga anslutningar på regulatorn eller generatorn . 

Kortslutning i skyddsdioden . 

Utsliten fläktrem. 

Lös remskiva. 

Ne'rslitna lager. 

Kortslutning i en eller flera likriktardioder. 

Generatorns remskiva fel inriktad i förhållande till 

remskivan på vevaxeln. 

Spänningsfall i säkringsdosa. 

3: 11 



GRUPP 33 

STARTMOTOR 
VERKTYG 

.. 

EF 2722 EFAL3 

Bild 3·26. Bosch specialverktyg 

EF 27212 Hylsa och dorn för monfering av låsring 
EFAL 3 Glätldorn 
EF 2649/1 Glätldorn 
EF 2649 Dorn för montering av bussning 

BES KRIVN I NG 

EF 2649 

VOLVO 
lOJ 299 

Startmotorn, bild 3-27, är monterad v id svänghjuls

kåpan på motorns vänstra sida. Den utgö res aven 

fyrpolig seriemotor. Ing·reppet i motorns kuggkrans 

åstadkommes genom att drevet på startmotorns rotor

axel är förskjutbart i axiell riktning .. Drevet styres av 

en manövermagnet. 

I manövermagneten är en extra kontakt inbyggd, för 

förbikoppling av förkopplingsmotståndet på tänd· 

spolen. 

3 : 12 



VOLVO 
101 139 

Bild 3-27. Startmotor 

1. Kopplingsarm 11. Gummipackning 21. Rotor 

2. Axel (lagerskruv) 12. Justerbrickor 22. Polsko 

3. Ankare 13. Låsring 23. Stator 

4. Stålbricka 14. Bussning 24. Fältlindning 

5. Gummibricka 15. Kåpa 25. Drivlagersköld 

6. Lindning 16. Justerbrickor 26. Rullkoppling 

7. Kontaktplatta 17. Elborsthållare 27. Startdrev 

8. Anslutning för batteriledning 18. Elborste 28. Anslagsring 

9. Förbindelseledning till fält 19. Elborstfjäder 29. Låsring 

10. Skruv 20. Kommutator 30. Bu ss n i ng 

REPARATIONSANVISN I NGAR 

DEMONTERING 

1. Tag bort kabelskon från batteriets negativa pol

bult. 

2. Lossa ledningarna från startmotorn. 

3. Tag bort skruvarna som håller startmotorn vid 

svänghjulskåpan och lyft bort den. 

3: 13 
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VOLVO 
21527 

Bild 3-28. Startmotor, principskiss 

ISÄRTAGNING AV STARTMOTOR 

l . Lossa den lilla kåpan över främre axe ländan_ 

2. Lyft bort låsbrickan och justerbrickorna enligt bil

de rn a 3-31 och 3-32. 

3. Demontera de två skruvarna som håller kommu

tatorlagerskölden och tag, bort lagerskölden. 

4. Lyft upp el-borstarna ur borsthållarna. 

5. Tag bort borstbryg'gan från rotoraxeln . 

OBS! Brickorna enligt bild 3-34. 

3: 14 

Då borstbryggan lyfts bort följer minus

borstarna med, men plusborstarna blir kvar 

i fältlindningen. 

Bild 3-29. Startmotor, monterad 

6. Lossa muttern som håller fältanslutningen vid ma

növermagneten . 

7. Lossa skruvarna som håller manövermagneten vid 

drivlagerskölden. Lyft bort magneten . 

8. Lossa drivlagersköld och rotor från statorn. 

9. Demontera gummibrickan och plåtbrickan, bild 

3-36. 

Bild 3-30. Startmotorns anslutningar 

1. Från batteri 3. Till fölllindning 
2. Från löndlås 4. Till töndspole 

VOLVO 
103301 



Bild 3-31. Demon tering av lås bricka 

VOLVO 
101 088 

lO. Demontera skruven kring vi lken kopplingshävar

men är lagrad. 

ll. Lyft ut rotor med drev och hävarm ur drivlager

skölden . 

l2. Slå tillbaka anslagisbrickan och ta bort låsringen 

från rotoraxeln. 

13. Tag bort anslagsbrickan och drag av startmotor

drevet. 

1NSPEKTION 

Undersök rotorn vad beträffar mekaniska skador. Så

dana kunna vara krokig eller sliten axel, sårig kom

mutator och skadad lindning. 

Ar en rotoraxel krokig eller sliten måste rotorn bytas. 

Ar kommutatorn sårig eller ojämnt sliten skall den 

Bild 3-32. Demontering av justerbrickor 

VOLVO 
101 087 

Bild 3-33. Startmotor med demonierad lagersköld 

VOLVO 
103302 

svarvas. Kommutatordiametern får el bli mindre än 

33 mm. 

Kommutatorn skall indikeras efter svarvningen. Ett 

radialkast av 0,08 mm kan anses tillåtet. Isoleringen 

mellan lamellerna skall vidare fräsas ned 0,4 mm un

der lamellytan, bilderna 3-38 och 3-39. Arbetet utföres 

med en speciell apparat eller om sådan saknas med 

ett avslipat bågfilsblad. 

Undersök rotorn beträffande kortslutning g'enom att 

placera den i en härför avsedd provapparat (Grow

Ier). Slå till strömbrytaren och håll ett bågfilsblad 

några millimeter från rotorn, bild 3-40. Vibrerar bladet 

i något läge då rotorn vrides runt, kan något av föl-

Bild 3-34. Startmotor med demonterad borstbrygga 

1. Stålbricka 2. Fiberbricka 

VOLVO 
103303 

3 : 15 



Bild 3·35. Manövermagnet 

VOLVO 
103 304 

jande fel vara orsaken: överslag till rotorstommen, 

överslagl i kommutatorn eller mellan lindningarna. 

Kontrollera statorn med 40 volt växelström, bild 3-41, 

undersök lagersköld med borsthållare. Ar några delar 

skadade eller onormalt slitna utbytas dessa. Ett spel 

mellan axel och bussning upp till 0,12 mm kan anses 

tillåtet. 

Inspektera övriga delar och byt ut sådana som synes 

vara skadade eller förslitna. Låsring'en utbytas alltid 

mot ny, enär den vid borttagningen kan ha skadats 

eller för/orat sin spänning. 

KONTROLL AV MANOVERMAGNET 
Fungerar inte manövermagneten kontrolleras först att 

batteriet är i fullgott skick. Ar batteriet utan anmärk

ning anslutes en ledning mellan batteriets pluspol 

och manövermagnetens kontakt för manöver/ed· 

ningen. Kopplar manövermagneten fortfarande inte in 

Bild 3·36. Demontering av tätningsbricka 

3 : 16 

VOLVO 
101 082 

Bild 3·37. Rotor med startdrev 

VOLVO 
\0\ 080 

startdrevet och huvudströmmen, demonteras den från 

startmotorn. Kopplar den däremot till undersökes starf

lås och ledningar. 

När manövermagneten demonterats torkas den ren _ 

Tryck därefter in dess ankare upprepade gånger och 

prova åter genom att ansluta den till batteriet. Funge

rar manövermagneten ej eHer ovanstående åtgärderr 

bytes den mot en ny. 

BYTE AV ELBORSTAR 
Vid byte avelborstar demonteras startmotorn och 

isärtages. Borstarna lödes loss från respektive infäst· 

ning i borsthållare och fältlinclningl. Fastlödning av nya 

borstar skall ske snabbt och med tillräcklig värme. 

Lödtenn får inte rinna ner i borstledningarna då detta 

hindrar elborstarnas rörelse i borsthållarna och kan. 

minska borstfjädertrycket. 

Elborstar kortare än 14 mm utbytes mot nya. 

Bild 3·38. Kommutatorfräsning 

VOLVO 
lm354 



Bild 3-39. Komm utato r 

A. Felaktig frä sning B. Rätt utförd frä sning 

VOLVO 
ZI S .. 7 

BYTE AV SJÄLVSMÖRJANDE BUSSNINGAR 
Självsmörjande bussningar s k compobussninglar för

slits vid drift mycket obetydligt om smörjningen av 

bussningen sköts på rätt sätt. Försummas smörjn ingen 

torkar bussningen och följden blir att den skä r eller 

förslits hastigt. 

För utbytesändamål levereras bussningarna bearbeta

de till lämpliga dimensioner. Bussningarna bör vid 

montering ej bearbetas in- och utvändigt emedan 

porerna då delvis kan täppas till och smörjförmåg;an 

nedsättas. 

l . Driv ut den förslitna bussningen med hjälp av 

lämpligt verktyg. 

2. Rengörhåfet för bussningen och skär bort even

tuella girader. 

3. Pressa in den nya bussningen med hjälp aven 

härför avpassad dorn . 

'OBS! Innan en självsmörjande bussning monteras skall 

den ligga i tunn olja ca l timme. 

Bild 3-40. Roto rprovning 

Bi ld 3-41. Kontroll av stator 

BYTE AV FÄLTLINDN'ING 
l. Ar startmotorn ej isärtagen göres detta. Följ an

visningarna under rubriken " Isärtagning" . 

2. Märk polskor och pol hus på lämpligt sätt så att 

de komme r i samma läge vid hopsättn ingen . 

3. Lägg däre.fter in statorn i den bild 3-42 visade upp

spänningsbocken (Bosch EFA W9) eller motsv. och 

lossa polskruvarna. 

4. Före montering' av nya fältspolar skall dessa vä r

mas något. Placera därefter polskorna på plats 

fältspolarna och skjut in dessa i statorn. Drag i 

Bild 3-42. Uppspänningsbock för demontering av fältlindninga r 

3: 17 



Bild 3-43. Stator med fastlödda elborstar 

polskorna helt läH. T ryck i lämplig pressdorn. Lägg 

upp statorn i uppspänningsbocken och drag fast 

polskorna. 

5. Tryck ur pressdornen med en dornpress. Kontrol

lera den monterade fältlindningen med a vseende 

på avbrott och överslag. 

3 : 18 
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Bild 3-44. Pressdorn för montering av fältlindningar 

D = 66,09-66,04 mm L = 85 mm 

2 

VOLVO 
102968 

Bild 3-45. Smörjschema fö r startmotor 

Använd Bosch smörjmedel (eller motsvarande) enligt nedan an
givna beteckningar. 
l. Fl 2 V 3 Sätt ett tunt fettlager på isoleringsbrickor, a xelända , 

justerbrickor och låsbricka. 
2. 01 I V 13 Lägg bussningen i olja l timme före montering . 
3. Ft 2 V 3 Sätt rikligt med fett i gängan på rotorn och i spåret 

för kopplingshävarmen . 
4. Ft 2 V 3 Sätt ett tunt fettlager på rotoraxeln . 
5. 01 I V 13 Lägg bussningarna i olja l timme före montering. 
6. Ft 2 V 3 Smörj kopplingshä varmens leder och manöverm a g

netens järnkärna med ett tunt lager fett . 

HOPSÄTTNING AV STARTMOTOR 

l . Smörj startmotordelarna enligt bild 3-45. 

2. Montera startdrevet på rotoraxeln, sätt på anslags

bricka och låsring . Drag. anslagsbrickan på plats. 

3. Sätt på kopplingshävarmen på startdrevet. Monte

ra rotorn i drivlagerskölden . 

4. Montera skruven för kopplingshävarmen . 

5. Montera plåtbricka och glummibricka i drivlager

skölden. 

6. Montera statorn på rotor och drivlagersköld . 

7. Haka fast manövermagneten i kopplingshävarmen . 

Skruva fast manövermagneten . 

8. Montera brickorna på rotoraxeln enligt bild 3-34. 

9. Sätt borstbrygigan på plats. Montera el·borstarna._ 

10. Montera kommutatorlagerskölden. Skruva ihop 

startmotorn med de två genomgående skruvarna. 

n Sätt på justerbrickor och låsbricka på axeländan . 

Kontrollera rotorns axialspel. Vid behov justera 

antalet brickor tills spelet överensstämmer med 

värdena i specifikationen . 

12. Skruva fast den lilla kåpan över axeländan . 

MONTERING 

1. Lyft startmotorn på plats och spänn fast den. 

2. Anslut el-ledningarna. 

3. Sätt på kabelskon på batteriets negativa pol bult. 



GRUPP 34 

TÄNDSYSTEM 
BESKRIVN I NG 

Tändsystemet är av batteritändtyp. Det består av föl

jande huvuddelar : 

Tän qsf?ole med förkopplingsmotstånd, fördelare, tänd

ledningar samt tändstift. 

TÄNDSPOLE 
Tändspolen och förkopplingsmotståndet är placerade 

på mellanbrädan, bild 3-46. Förkopplingsmotståndets 

uppgift är att skydda tändspolen för skadligl uppvärm

ning om tändningsnyckeln är tillslagen och motorn ej 

är igång. För att höja tändspänningen i startögonblicket 

sker en förbikoppling av förkopplinglsmotståndet när 

startmotorn är inkopplad, varvid tändspolen matas di

rekt med batterispänningen via en kontakt på start

motorn (se kopplingsschema). Resistansen i förkopp

lingsmotståndet är 0,9 ohm. 

Bild 3-46. Tändspole och förkopplingsmotstånd 

FÖRDELARE 

VOlVO-
103312 

Förde'llaren är pl'acer'ad på motorns vänstra si'da, bild 

3-47, och drivs f.rån kamaxe'ln. Fördelarens instä'lln1ing 

i förhållande till motorns varvtal regleras av den un

der brytarpiattan sittande centrifugalreg,ulatorn. 

Inställningen i förhållande till motorns belastning reg

leras av vakuumregulatorn som är monterad utanpå 

fördelaren, 4 bild 3-47. 

2 

Bild 3-47. Fördelare 

1. Primäranslutning med kondensator 
2. Smörj kopp 
3. Fastsä l1ningsskru v 
4. Vakuumregulator 

VOLVO 
103313 

Vakuumreg,ulatorn har två membran och är konstrue

rad så att den vid motorbromsning eller tomgångoS

körning sänker tändningen under grundinställningen. 

Vid motorbromsning eller tomgångskörning är gas

spjällen i förgasarna stängda och därför finns det 

inget vakuum i ansl,utningen från förgasarna , 5 bild 

3-49, utan returfjädern, 6 trycker tillbaka pri märmem

branet, 7, mot anslaget, 8. Drag.stången, 2, som är fäst 

i primärmembranet, 7, överför rörelserna i membra:net 

till brytarpiattan. Ar vakuumet i anslutning,en från in

sugningsröret, 3, tillräckli9Jt stort, drar sekundärmem

branet, 4, undan anslaglet, 8, varvid tändningen sänks 

under grundinställningen. 

Vid gaspådrag påverkas membranet, 7, av vakuumet i 

förgasarna och övertar regleringsfunktionen oberoen

de av vakuumet i insugning'sröret. 

3: 19 
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Bild 3·48. Fördelare 

l. Fördelarlock 7. Fördelarhus 13. Fiäderring 19. Centrifugalregulatorfiäder 

2. Fördelararm 8. Låsbygel för fördelarlock 14. Medbringare 20. Brytarkam 

3. Kontaktsats 9. Gummitätning 15. Smörikopp 21. Bricka 

4. Låsskruv för brytarkontakter 10. Fiberbricka 16. Primäranslutning 22. Låsring 

5. Smörifilt 
6. Vakuumregulator 

11. Stålbricka 
12. Låsstift 

17. Fördelaraxel 
18. Centrifugalregulatorvikt 

23. Brytarplatta 
24. Släpborste (kol ) 



REPARATIONSANVISN I NGAR 

Bild 3-49. Vakuumregulator 

l. Excenter för j usteri ng av 
tändsänkning 

2. Dragstång 
3. Anslutning från insugningsröret 
4. Sekundärmembran 
5. Anslutning från förgasarna 
6. Returfjäder för primärmembran 
7 . Primärmembran 
8. Anslag 
9. Returfjäder för 

sekundärmembran 

FORDELARE 

DEMONTERING 

VOLVO 
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l. Knäpp av låsbyglarna för fördelarlocket och lyft 

av locket. 

2. Demontera primärledningen från primäranslutning

en, l bild 3-47. 

Demontera vakuumslang'arna från vakuumregula

torn . (Vid demonte'ringav slangen från bakelit

anslutningen, iakttag stor försiktighet så anslut

ningen ej bryts av. ) 

3. Lossa skruven, 3 bild 3-47, och drag upp fördelaren. 

ISÄRTAGNING 

l . Drag av fördelararmen. 

Tag bort låsringlen för dragstången från vakuum

regulatorn . 

Demontera vakuumregulatorn enligt bild 3-50. 

2. Märk upp hur låsbyglarna för locket sitter samt 

demontera dem. 

Bild 3-50. Demonter ing av vakuumregulato r 

vOLVO 
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Koppla loss kabeln från brytarkontakterna och 

demontera primäranslutningen, bild 3-5l. 

Lyft upp brytarpiattan. 

3. Koppla loss fjädrarna till centrifugalregvlatorn samt 

märk upp hur brytarkammen sitter i förhållande till 

fördelaraxeln. Spänn fast brytarkammen i ett skruv

stycke med mjuka backar. Slå försiktigt på för

delarhuset med' en ' plastklubba, bild 3-52, tills lås

ringen, 22 bild 3-48, lossnat. 

Bild 3-51. Demontering av primäranslutning 
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Bild 3-52. Demontering av låsring 
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4. Tag bort fjäderringen, 13 bild 3-48, och märk upp 

hur medbringaren, 14 bild 3-48, sitter i förhållande 

till fördelaraxeln. 

Slå ut stiftet, bild 3-53, lyft av medbringaren och 

drag upp fördelaraxeln. 

Kontrollera att inga brickor kommer bort. 

5. Demontera låsfjädrarna för centrifugalvikterna och 

lyft upp vikterna. 

INSPEKTION 

Fördelarplatta 

1. Kontakterna skall vara släta och jämna på kon

taktytorna. Färgen på kontakterna skall vara grå. 

Oxiderade eller brända kontakter bytes. Efter 

länglre tids användning kan brytarkl:acken vara 

försliten samtidigt som fjädern har mattats varför 

kontakterna bör bytas om fördelaren av någon 

anledning tages isär. 

2. Kontaktplattan får ej glappa eller vara försliten så 

att g,rader har uppstått. 

Fördelaraxel 

l . Spelet mellan fördelaraxeln och brytarkammen bör 

ej överstiga 0,1 mm. 

2. Kammarna på brytarkammen får ej vam repiga 

eller nedslitna då slutningsvinkeln härigenom 

ändras. 

3. Hålen i centrifugalregleringsvikterna får ej vara 

ovala eller på annat sätt deformerade. 

4. Fjädrarna till vikterna får ej vara deformerade 

eller skadade. 
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Bild 3-53. Demontering av medbringare 

Fördelarhus 

l . Spelet mellan fördelarhuset och axeln bör ej över

stigia 0,2 mm. Vid för stort spel bytes bussningar 

samt, om detta ej är tillräckligt, axel. 

HOPSÄTTNING 

l . Smörj fördelardelarna enligt anvisning,arna på bild 

3-55. 

2. Montera centrifugialvikterna samt låsfjädrarna till 

dem. Montera brytarkammen på fördeJaraxeln. 

Häkta på fjädrarna till centrifugalregulatorn. Mon-

Bild 3-54. Fördelaraxel med centrifugalvikter 
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Bild 3·55. Smörjschema för fördelare 

Använd Bosch smörjmedel (e ller motsvarande) enligt nedan an· 
givna beteckningar. 

1. Ft 1 v 4 Sätt en liten klick fett vid anliggningsklacken 
2. Ft 1 v 26 Fettas in 
3. 011 v 13 Inoljas 
4. Ft 1 v 4 Mycket tunt lager fett 
5. Ft 1 v 26 Fettas in 
6. 01 1 v 13 Fylles med olj a 

tera bricka och låsring för brytarkammen. Lås

ringen tryckes på plats me·d lämplig hylsa. Mon

tera smörjfilt.en. 

3. Montera fördelaraxeln i fördelarhuset samt sätt på 

medbringaren på fördelaraxeln . Se till att fiber

brickorna kommer mot fördelarhuset. Montera 

stiftet i medbringaren och kontrollera axialspelet 

på fördelaraxeln . Spelet skall vara 0,1-0,25 mm. 

Eventuell justering sker genom att ändra på antalet 

justerbrickor på fördelamxeln . 

Montera fjäderringen på medbringaren . 

4. Montera brytarpiattan. Montera låsbyglarna för 

locket. Montera primäranslutning'en och anslut ka

beln från brytarkontakterna. 

5. Montera vakuumregulatorn och anslut drag~tången 

till brytarpiattan. 

6. Kontrollera att brytarkontakterna ligg.er rätt i höjd

led samt att de liggler plant. 

Planskränkning sker med skränkverktyg, (t.ex Bosch 

EFA W 57 Ah endast den fasta kontakten får böjas. 

Tvätta brytarkontakterna med tri eller kemiskt ren 

bensin. 

Kör fördelaren i provbänk och ställ in den enligt 

specifikationerna. 

BYTE AV BRYTARKONTAKTER 

Byte av brytarkontakter kan ske i vagn men bör ske 

på losstagen fördelare . 

l. Dem.ontera fördela-rarmen. 

2. Demontera el-ledningen vid primäranslutningen. 

3. Demontera skruven för brytarkontakterna och lyft 

upp de gamla kontakterna. 

4. Smörj fördelaren enligt anvisningarna på bild 

3-55. 

5. Montera de nya brytarkontakterna. 

6. Montera el-ledningen vid primäranslutningen. 

7. Kontrollera att brytarkontakterna lig'ger rätt i höjd

led samt att de liglger plant. 

Planskränkning. sker med skränkverktyg, (t.ex. Bosch 

EFA W 57 A), endast den fasta kontakten får böjas. 

Tvätta brytarkontakterna med tri eller kemiskt ren 

bensin. 

Kör fördelaren i provbänk och ställ in den enlig;t 

specifikationerna. 

PROVNING AV FöRDELARE I PROVBÄNK 

l . Kör fördelaren i ordinarie rotationsriktning (mot

urs) och justera brytarkontakternas slutningsvinkel 

enligt spec. 

Justering sker genom att lossa lite på skruven för 

brytarkontakterna och därefter sätta en skruvmej

sel i urtagen, bild 3-57, och vrida tills slutnings

vinkeln är korrekt. 

Drag· därefter fast skruven för brytarkontakterna. 

2. Kör fördelaren och ställ in gradskivan på prov

bänken så att en markering kommer mitt för 0° vid 

Bild 3·57. Urtag för justering av brytarkontakter 
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Bild 3·56. Medbringa re för centrifugalregulator 
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så lågt varvtal (under 400 förd r/ m) att centrifugal· 

regulatorn ej trätt i funktion . Oka varvta let lång· 

samt och läs av värdena vid föreskrivna gradtal. 

Nysmord fördelare skall först köras upp i max. 

varv några g.ånger. Tillåten tolerans för centrifu-

9Ialregulatorn är ± 10. 
Ligger centrifugalregleringskurvan för högt eller 

för låg.t kan detta avhjälpas genom att ändra på 

fjäderspänningen i centrifugalregulatorn. Härvid 

måste fördelaren tagas isär och fördelaraxeln Iyf· 

tas upp (brytarkammen behöver ej demonteras från 

fördelaraxeln }. Därefter lossas skruvarna som hål· 

ler medbringaren, bild 3·56. Vrids medbring'aren 

med rotationsriktningen höjs kurvan, vrids med· 

bringmen mot rotationsriktningen sänks kurvan . 

Bild 3·58. Excenter för justering av max tändsänkning 
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OBS! Justering av reg,leringskurvan får ej ske ge

nom att medbringarens fjäderbyglar böjes. 

3. Kör fördelaren med lågt varvtal och ställ in grad

skivan så markering erhålles vid 0 0
• Anslut va

kuumslang·en till bakelit.anslutningen på vakuum

regulatorn (primärmembranet).. Oka vakuumet suc

cessivt och lås av värdena vid föreskrivna gradtal. 

Skillnaden mell,an stigande och fall ande vakuum 

får ej överstig'a 1 % o. En viss justering av max. 

utslaget kan erhållas genom att lossa skruvarna 

för vakuumreglulatorn och flytta denna. 

4. Flytta över vakuumslangen till metallröret på va· 

kuumregulatorn {sekundärmembranet), och kontrol· 

lera att tändsänkningl5 mekanismen fungerar till

fredsställande. Vid för stor eller för liten max. 

sänkning justeras detta genom att lossa på kontra· 

muttern och vrida på excentern, bild 3-58. 

MONTERING 

1. Sätt fördelaren på plats. 

2. Tryck fördelaren nedåt samtidigt som fördelarar

men vrides. Då fördelaren sjunker ner ca 5 mm och 

fördelararmen ej längre går att vrida är förde

larens medbringare i spåret på fördelardrevet. 

3. Vrid fördelarhuset så det har samma läge som 

innan demonteringen. 

4. Anslut primärledningen. Sätt på fördelarlocket. 

5. Starta motorn och ställ in tändningen. (Startar ej 

motorn vrid fördelarhuset tills motorn går igång. ) 
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Bild 3·59. Svängningsdämpare med gradering för tändinställning 



TÄNDINSTÄLLNING 

Tändinställning skall alltid glöras med motorn igång 

och med hjä/.p a~ tändinställningislampa (Stroboscop ). 

l . Rengör svängningsdämparen så graderingens syns, 

bild 3-59. 

2. Tag bort slangarna från vakuumregulatorn . 

(Slangen till insug'ningsröret bör stängm av, t.ex. 

genom att böja den eller genom täta den med 

lämplig plugg, så att motorn ej tar "tjuvluff '.) 

3. Anslut tändningslampan till ettans tändstift och 

batteriet. 

4. Starta motorn och kör den med varvtal enligt spec. 

(Använd varvräknare.) Rikta tändinställningslam

pan mot graderingen på svängning'5dämparen. 

Lossa fördelaren, 3 bild 3-47, och vrid den tills 

tändläget överensstämmer med spec. Spänn fast 

fördelaren och kontrollera att tändläge och varv

tal ej har ändrat sig. 

5. Tag bort tändinställningslampan och monte'ra 

slangarna på vakuumregulatorn . 
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GRUPP 35 

BELYSNING 
BE S KRIVN I NG 

Belysningen utgöres av strålkastare för hel- och halv

ljus, pa,rkeringslyktor, bakl.yktor samt skyltlyktaI. Strål

kastarna är monterade i stänkskärmarna, bild 3-60. 

framstycket finns urtag för montering a·v extraljus, 

l bild 3-60. 

Omkoppling mellan hel- och halvljus sker genom att 

Bild 3·60. Strålkastare 

l. Urtag för extraljus 
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lyfta körvisaromkopplaren varvid stegre.läet, bild 3-73, 

kopplar om belysningen. 

Parkeringslyktorna, är sammanbyggda med blinklyk-, 
torna fram och placerade på ytterkanterna a,v främre 

stötfångaren. 

Baklyktorna är försedd a med separata glödlampor för 

bakljus, stoppljus, backljus och körvisare, bild 3-61 . 

Bild 3·61. Baklykta 

VOLVO 
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RE PARATIONSANVIS N I NGAR 
STRÅLKASTARE 
BYTE AV STRALKASTARINSATS 

l . Demontera, skruven och tag bort plastkåpan bak

om strålkasta-ren, bild 3-63. 
2. Demontera kopplingsstycket genom att dra det 

rakt bakåt. 

3. Demontera yttersargen genom aH trycka' den ned" 

åt-framåt så att den s.läpper från plastbrickorna, 

bild 3-64. Lyft därefter sarg:en rakt uppåt. 
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4. Lossa skruvnrna till innersargen ett par varv, bild 

3-65, vrid sargen och lyft bort sarg och strålkastar

insots. 

5. Demontera gummiskyddet från den gamla insatsen 

och montera det på den nya insa,tsen . 

6. Montera insats och innersarg. Montera yttersargen 

genom att häkta, fast ovandelen av sargen i skär

men, tryck därefter på underdelen av sargen så 

att den hakar fast i pla1stbrickorna. 



1 2 3 4 5 6 

Bild 3-62. 

1. Yttersa rg 
2. Innersarg 
3. Strå Ikasta ri nsats 
4. Gummiskydd 
5. Hållarenhet 

7_ Ställ in ljuset enligt gällande föreskrifter . Justering 

sker medelst de två justerskruvarna, bild 3-62. 

Använd ett godkänt Ijusinställning<saggregat. 

8. Montera plastkåpan över utrymmet bakom strål

kastaren . 

BYTE AV GLöDLAMPA 

1. Demontera skruven och tag bort plas.tkåpan över 

utrymmet bakom strålkastaren, bild 3-63. 

2. Demontera kopplingsstycket genom att dra det 

rakt bakåt. 

3. Demontera g,ummiskyddet och fjädern som, håller 

gliödiampan, drag, ut g,lödlampan, bild 3-66_ 

4. Montera. den nya gJÖdlampan. Se till a,tt upphöj

ningen i glödlampans krage pOlssar in. i uttag;et på 

insatsen. 

OBS! Tag aldrig i gJödlampsgloben med fingrarna. 

7 

10 9 8 
Strå I kasta re 

6. Justerskruv 
7. Plastkåpa 
8. Koppl i ngsstyc ke 
9. Excentrisk plastbricka 

W. Fastsättn i ngsskruv 

Bild 3-63. Demontering av plastkåpa 
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Bild 3-64. Demontering av yttersarg 
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5. Montera fjäder och gummiskydd. Sätt på kopp

I i ng>sstycket. 

6. Kontrollera ljusinställningen . Justering sker medelst 

de två justerskruvarna, bild 3-62. 

7. Montera plastkåpan över utrymmet ba,kom strål

kastaren. 

KONTROLL OCH INSTÄLLNING 

Strålknstaren kontrolleras med avseende på kondition 

hos glas, reflecktor och glödlampa. Ar g,laset skadat av 

stenskott, sprucket eller på annat sätt defekt bytes in

sa,tsen. Glas som blivit blästrat av stenskott har fått 

ljusutbytet avsevärt försämrat, dessutom kan det ge 

upphov till bländande stickstrålar. 

Bild 3-65. Skruvar för innersarg 
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Bild 3-66. Demontering av glödlampa 
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Ar reflektorn matt, bucklig eller på annat sätt skadad 

bytes insatsen . Glödlampan får inte vam svart eller 

brunoxiderad på insidan av lampgcloben. Ljusutbytet 

försämras normalt så mycket efter 100--200 drifttim

mar att den bör bytas. 

Spänningen vid g>lödlampan, tända strålkostare och 

motorn på laddningsvarv bör vara minst 12,5 volt för 

att ge tillräckli9t Ijus.utbyte. 

Strålkastarna skall ställas in enligt gällande föreskrif

ter. Vid inställningen bör ett godkänt Ijusinställning's

agglregat användas. 

Inställningen sker genom att vrida på de två juster

knapparna bakom strålkastaren, bild 3-62. Den övre 

knappen justeras strålkastaren i höjdled och knappen 

på sidan justerar strålkasta.ren i sidled. 

Bild 3-67. Parker- och blinklykta 
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l. Glödlampa för parkeringslj us 2. Glödlampa för blinkers 
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Bild 3-68. Glödlampsplacering i baklykta 

1. Körvisare 3. Bromsljus 
2. Backlius 4. Baklius 

PARKER- OCH BlINKLYKTA 
BYTE AV GLöDLAMPA 

l. Demontera skruvarna som håller glaset och lyft 

bort detta. 

2. Byt ut den söndriga· glödlampan. 

OBS! Tag ej i g,lödlampsg,loben med fingirarna. 

3. Montera g,laset och skruvarna'. Kontrollera att 

packningen kommer rätt. 

BAKLYKTA 
BYTE AV GLöDLAMPA 

1. Lossa de två skruvarna som håller glaset, och lyft 

bort detta. 

Bild 3-69. Skylllykta med borllaget lampglas 

2. Byt ut den söndriga lamparn. 
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OBS! Tag ej i g,lödlampsgloben med fing,rarna. 

3. Montera glaset och skruvarna. 

SiKYL Tl YKTA 

BYTE AV GLöDLAMPA 

1. Demontera skruven som håller lampglaset. 

2. Tag loss lampg,laset och byt glödlampa. 

3. Montera lampglas och skruv_ Kontrollera att pack

ningen ligger rätt. 
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GRUPP 36 
.. 
OVRIG E LE KTRI SK 

STAN DARDUTRU STN I NG 
BE SKRIVN I NG 

.. 
KORVISARE 
Körvisarna består av ett termiskt blinkrelä, körvisar

omkopplare samt gliödiampor i parkerlyktorna och 

baklyktorna. Blinkreläet är placerat under instrument

brädan. Körvisaromkopplaren, bild 3-70, som har au

tomaltisk återg,ång, är placemd under två plastkåpor 

på rattstången . Kontrollampan för körvisarna är an

sluten parallellt över körvisaromkopplaren. 

Bild 3-70. Körvisaromkopplare och tändlös 

TÄNDLAS 

Tändlåset är sammanbyggt med rattlåset. Tändlåset 

har fyra lägen. 

O. Allting bortkopplat samtidigt som rattlåset är låst. 

l. Radiouttaglet (75) strömförande. 

2. Ström till tändspolen och till säkringsdosan (kör

läge ). 

3. Samma som läg-e 2 men dessutom ström till manö

vermagneten på startmotorn (startläg,e ). Då tänd

ningsn.yckeln släpps i läge 3 går den automCltiskt 

tillbaks till läge 2. 
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SIGNAL 
Signalhornen är monterade på bärjärnen för frä mre 

stötfångmen. 

Ett a v hornen avger ton av låg frekvens och det andra 

avger ton a v hög frekvens. 

Hornen manövreras, via ett manöverrelä, av den i 

ratten monterade signalringen. 

VI NORUTETORKARE 

Vindrutetorkarna drives aven elektrisk motor. Motorn 

står medelst länkarmar i förbindelse med torkarbla

den. Torkarmotorn, vilken är utförd med permament

ma-gne'tiserat fält, har två hastigheter vi-Ika väljes med 

den på instrumentbrädan monterade strömställaren. 

Motorn är försedd med 3 st elborstar, en minusborste 

och två plusborstar. Plusborstarna är vid drift inkopp-

. -lade en i sänder för hel- resp . halvfart. I torkarens 

vä xelhus är inbyggt en parkering,sströmställare. Den

nm uppgift är att, oberoende av i vilket läge torkaren 

,-'- '-'- '--- 'l 
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Bild 3·71. Kopplingsschema för vindrutetorkarmotor 

53 a 
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stängs u tOlV, stä lla torkarbladen 

stämt parke,rläge, bild 3-71_ 

VINDR'UTES·POLARE 

lämpligt förutbe-

Vindrutespolaren, vilken är placerad på vänster hjul

hus, drives aven elektrisk motor, bild 3-72. Pumpen 

som är placerad nederst i vattenbehållaren är förbun

den med motorn genom en axel. Pumpen är av typ 

centfifugalpump. 

Spolaren träder i funktion då strömställaren till vind

rutetorkaren vrides. 

STROMSTÄLLARE 
Samtlig,a strömställare är av dragströmbrytartyp. 

Strömbrytarna för ljus och ventilation har tre lägen. 

Strömställaren för vindrutetorkaren har även den tre 

lägen men dessutom regleras spolaren genom att 

knappen för strömställaren vrides. 

INNERBEL YSNING 
Innerbe lysningen består aven lampa som är pla,cerad 

centralt i taket. Lampan manövreras aven knapp som 

är inbyggd i lampan. Knappen har tre läg,en. I det 

första läget är lampan helt avstängd, i det andra läget 

tänds lampan då någon av framdörrarna öppnos, i 

det tredje läget är lampan tänd ständigt. 

MANOVERRELÄER 
Vagnen är som standard utrustad med 4 stycken 

manöverreläer. 

Tre av dem är pla,cerade på en hållare på vänster 

hjulhus, bild 3-73. Ett manöverrelä för signalen, ett 

manöverrelä för backljuset samt ett stegrelä för hel 

och halvljuset. Det fjärde reläet, för den eluppvärmda 

bakrutan, är placerat under instrumentbrädan, till hö

ger om bilvärmaren. Reläet bryter strömmen till bak

rutan, då tändning'en stängs av, för ott förhindra att 

batteriet urladdas då motorn är avstängd . 

Bild 3-72. Vindrutespolare 

l. BorsihålIare 
2. Kommulalor 
3. El borsie 
4. Termosäkring 
5. Fjäder 
6. Anslutningsstift 
7 . Vattenu1lag . 
8. Pumphjul 
9. Pumphus 

10. Axel 
11. Slang 
12. Behållare 
13. Medbringare 
14. Slalor 
15. Rotor 
16. Fäl1lindning 
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Bild 3·73. Manöverrelöer 

1. Backljusrelä 2. Signalhornsrelä 3. Sfegrelä för hel· och halvlju s 

BAGAGE- OCH MOTORRUMSBELYSNING 
Vagnen är utrustad med bagage- och motorrumsbelys

ning som automa,tiskt tänds då bagagelucka eller mo

torhuv öppnas. 

SÄKRINGAR 
Säkringarna är monterade i en säkringsdosa fa stsatt 

på en konsol som är monterad på bilvärmaren, bak

om en lucka i skyddspanelen under instrumentbrädan. 

STOPPLJ USKONTAKT 
Stoppljuskontakten är placerad på pedalstället unde r 

instrumentbrädan. Den påverkas mekaniskt av broms

pedalen. 

REPARATIONSANVISN I NGAR 

BYTE AV KORVISAROMKOPPLARE 
Demontera skruvama som håller plastkåporna (1 skruv 

för övre kåpan, 3 skruvar för nedre' kåpan ) och de~ 

montera kåporna. Demontera skruvarna som håller 

omkopplaren. (Ar vagnen försedd med överväxel 

måste den konsol som håller strömställaren för över

växeln först demonteras), byt ut omkoppla.ren och 

skruva fa,st den . Montera plastkåporna. 

3 : 32 

Bild 3·74. Signalring 

l. Mutter 
2. Bussning 
3. Hållare 
4. Platta 
5. Fjäder 
6. Bricka 
7. Kanfaktplatta 
8. Bussning 
9. Signalring 

BYTE AV TÄND LAS 
Demontera plastkåporna runt tänd låset. Demontera 

tändlåset från rattlåset genom att ta bort de två 

skruvarna som håller tändlåset vid rattlåset. Byt tänd

låset och montera det på rattlåset. Montera pIastkå

porna. 
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DEMONTERING OCH JUSTERING 
AV SIGNALRING 

Demontering' av signalringen sker genom ott skruva 

bort de två skruvarna på undersidan av ratten. Där

·efter vrides signalringlen ca 30° och drages uppåt var

v id el.-Iedningen frilägges och kan demonteras. 

Avståndet A, bild 3-74, skall vara 0,4-0,6 mm för att 

signolringen skall fungera, tillfredsställande. Avståndet 

justeras med de tre självlåsande muttrarna, 1 bild 3-74. .. 

Bild 3-75. Vindrutetorkarmotor 

l. Anslutningskontakt 8. Gavel 
2. Skruv 9. El bo rsth å ll are 
3. Lock 10. El borste 
4. Kon takter 11 . Rotor 
5. Hu s 12. Mutte r 
6. Kugghiul 13. Stator 
7. Skruv 

DEMONTERING AV VINDRUTETORKARE, 
KOMPLETT 

Koppla bort negativa batterikabeln från batteriet. De

montera torkararmarna. Demontera panelen under in

strumentbrädan . Demontera strömställare för biIvär

mare. Ta bort kombinationsinstrumentet. Demontera 

mellersta defrostermunstycket och s lang.ar för dito. 

Demontera torkarmotorn. 

Lossa reglagewirarna för bilvärmaren. Lossa säkrings

dosa n och jordledningskablarn a·. Demontera choke

regilaget. Lossa fästskruvarna för torkarramen och dra 

ut torkarramen försiktigt. 

Bild 3-76. Demontering av muffer för strömställare 

ISÄRTAGNING AV VINDRUTE
TORKARMOTOR 

VOLVO 
103329 

Demontera muttern på utgående axeln och knocka 

loss vevarmen. 

Demontera skruvarna, 2 bild 75, (5 st) och böj undan 

locket, 3, sam1 tryck ut plasthjulet. Demonte ra sk ruv

arno, 7, och drag av stalorn. Demontera skruvarna för 

minusborsten och för brickan till axialIåsningen av kul

lagret. Tag bort brickan för a xia llåsning·en. För undan 

el-borstarna, drag ut rotorn försiktigit. Iakttag stor för

siktighe,t med el-borstarna enär kullagr·et ha,r större 

diamete r ä n kollektorn . 

Vid hopsättning av motorn justeras a xia.lspelet för 

växe lhjulet av plast, 6, medelst justerskruven i loc

ket, 3. 
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MONTERING AV VINDRUTETORKARE, 
KOMPLETT 
Montera torkarramen. Montera mellersta defroster

munstycket. Skruva fast säkrin9'sdosan och iordled

ningskablama. Fäst regl,agewirarna . 

Montera torkarmotom. Montera chokereglaget. Mon 

tera kombinationsinstrumentet. Montera strömställare 

för bilvärmare. Montera torkararmar och batterikabel. 

.. 

Bild 3-71. Demontering av låskil 

DEMONTERING AV STRöMSTÄllARE 

VOLVO 
103330 

Vid demontering av strömlställare skruvas först knop

pen till strömställare,n av, därefter lossas muttern för 

strömställaren med lämplig spårskruvmeisel, bild 3-76. 

Vid demontering av strömställaren för vindrutetorka

ren måste plastkilen i knoppen först demonteras ge

nom att draglas rakt ut, bild 3-77. Vid montering tryc

kes plastkilen bam rakt in. 

BYTE AV GLöDLAMPA 
FöR INNERBElYSNING 
Drag ner glaset vid kortsidan motsatt manöverknap

pen. Byt ut glödlampan. Montera gilaset genom an 
haka fast det vid sidan där knappen är belägen och 

därefter trycka fast glaset. 

3: 34 

Bild 3-78. Bagage eller motorrumsbelysning 

BYTE AV GLöDLAMPA FöR BAGAGE
ElLER MOTOR'RUMSBEl YSNING 
Lossa plastkåpan över glödlampan genom att demon 

tera skruven som håller kåpan . Byt glödlampan. Mon

tera plastkåpan och skruven. Se till qtt klacken på. 

plostkåpan kommer rätt vid monteringen . 

BYTE AV STOPPLJUSKONTAKT 
Vid byte av stoppliuskontakt må ste den nya kontakten 

iusteras in för att fungera tillfredsställande. Avståndet 

mellan släppt bromspedal och den gäng'ade mässings

haisen på kontakten skall vara 4 ± 2 mm, A bild 3-79. 

Vid felaktigt avstånd lossas fästskruven för konsolen 

och denna flyttas så att rätt avstånd erhålles. 

Bild 3-79. Stoppljuskontakt 



1. Blinkljus 32 cp 
2. Park.ljus 5 W (4 cp) 
3. Halvljus 40 W 
4. Helljus 45 W 
5. Fördelare tändfö ljd 1-5-3-6-2·4 
6. Bafteri 12 V 60 A 
7. Ansl. vid instrument 
8. Skarv 
9. Del av 6-pol. skarvb lock 

lO. Signalhornsring 
11. Tändspole 
12. Relä f. signalhorn 
13. Startmotor 1,0 hk 
14. Bromsvarningskontakt 
15. Motstå nd 
16. Relä för el.uppvärmd bakruta 
17. Cigarrtändare 
18. Stegrelä f. hel- och halvljus och ljussigna l 
19. VS-generator 12 V 35 A 
20. Signalhorn 
21. Kontrollampa f. hel ljus 1,2 W 
22. Säkringsdosa 
23. Radioanslutning 
24. Motorrumsbelysning 18 W 
25. Laddningsregulotor 
26. Strömbr. f. handskfacksbelysning 
27 . Lampa f. handskfacksbelysning 2 W 
28 . Blinkdon 
29. Bromskontakt 
30. K-lampa broms 1,2 W 
31. K-lampa oljetryck 1,2 W 
32. K-lampa laddning 1,2 W 
33. Oljetrycksvakt 
34. Strömbr. f . körvisare och ljussignal 
35. Spänningsregulator 
36. Bränslemätare 
37. Temparaturmätare 
38. Temperaturgivare 
39. K-lampa blinkers 1,2 W 
40. Instrumentbelysning 2X3 w 
41. Belysn. f . värmereg lage 3X l ,2 W 
42. Bagagerumsbelysning 18 W 
43. Vindrutetorkare 
44. Bilvärmare 
45. Vindrutespolare 
46 . Taklampa 10 W 
47. Strömbr. f. bilvärmare 
48. Strömbr. f . V-torkare och V-spo la re 
49. Reostat f . instrumentb . 
50. Ljusomkopplare 
51. Tändlås 
52. Dörrkontakt 
53. Strömbr. f. uppvärmd bakruta 
54. Uppvärmd bakruta 
55. Strömbr. f. handbromskontroll 
56. Bränslenivågivare 
57. Backstrålkastare 15 W (32 cp) 
58. Br~msljus 25 W (32 cp) 
59. Bakljus 5 W (4 cp) 
60. Nummerskyltbelysning 2X5 W 
61. K-lampa f. överväxel 1,2 W 
62. Strömst . f . överväxel 
63. Strömbr. f. överv. på växellåda 
64_ Manövermagnet för överväxel 
65. Strömbr. på V-låda BW 35 
66. Strömbr. backstrålkastare, endast för M400 o. M4lC-
67. Relä f. backstrålkastare på M400, M410 

och startrelä på BW35 
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Grupp 41. Koppling 
Ve'rktyg . . .. .. .. .... .. . . ...... . . . . . . . . . . . 
Beskrivn'ing ................ . 
Reparationsanvisningar . , .. ... ..... ... . 

Ju'stering av koppl'ingspedalens spel .. . 
Byte av kopplingsvajer ........... . .. ..... . . ........ . 
Byte 'av kopplingspeda'l eller -bussningar ........ . .. . ..... . 
Demontering .. . ................ .... ..... .. .. . . . . ... . . . . . 
Renovering av urkopplingsdetaljer . . .. . .. . . . .. . . . .. . .. . .. . 
Byte av ingående ,axelns styrlager . . . . . . . . ..... . . . .. . 
In~peHion ..... . . . . 
Monterin'g .... ... .. . 
Kopplingsreglage, högersty'rd vagn 

Grupp 43 A. Växellåda 
Verktyg. ... ... .... .. . .. .. . ......... . . 
Beskrivning. . . . . . . . . . . . . . ... .. . .. ... . . . ... . . 
Reparati'onsanvisningar .. . . . .. ... ... . .. .. . 

Byte 'av tätningsring ....... . ... . . ..... .. ... .. .... . . . . . . . . . 
Demontering ... . . ...... . . ... .... . . . . .. .. .. .... . . . . . . . . 
Isärtagning ..... .. . . .. . ... . . .. . . . .. . . . . . . . . . . ... .. .... . . . 
I n'spektion .... ... . . . . .. . .... . . . . . . . . .. . . . .. ... . . . . . . . 
Hopsättning .... . . . ... .. . .. . . .. . .. . . . 
Montering ........ .. ' .. . . , . . . . 

Grupp 43 B. överväxel 
Verktyg .... , .. . .. , .. ,. ... .. . , . . ...... . 
Bes'k,rivning .. '....... . . . ........ . 

Reparationrsanvisningm . . ... , ...... . ... . .. ' .. . , 
K'ontroll 'av oljetryck ..... . .. . .... , ... ..... . .. . ... ... . 
Byte av sol-enoid och mranöverventil ., .... .. . . . ... . . . . . . 
Kontro'll och 'byte av reduceringsventil .... .. . . .. . . . . . . ... , 
Rengöring av strypmunstycke .... . , , , .. . . . . . .. . . . ... . . 
~ontroll och byte av backventil . ... . .... . 
Rengöring av filt'er . .. . . ... . 
Demontering ... 
Isärtagning , ... 
l'nSp'ektion ..... . , .. ' 
Hopsättning 
Montering . ... 

Grupp 45. Kardanaxel 
Beskrivning ... , .... . , . . , ....... ... . . .. .. .. . . . ...... . . . .... . 
Repa'rationsanvisningar , .. .... ... .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . 

Byte av s'tÖ'dlager ........... .. . ... .. . ... . . . . ..... . ...... . 
Demontering ..... , . ... .. . . .. . . . . . . . . . ' . 
Isärta'gning ..... . ... . . . . . . . 
Inspektion .... .. . . . . 
Hopsättning . .. . . ' 
Montering ... . . . 
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Verktyg.... , .. . . . . . .. . ... . ... .. . . .... . ... .. . . . . . 
Be'skrivning ............. . , , . . .. . . .. . . . 
Reparationsanvisning'ar . . ..... . 

Byte av lager och tätningsringar för drivaxel 
Byte av tätning'sring vid pinjong .. ,." .. " ... 
Demontering ............. , ..... . 
Isörta'gning .. 
In'spektion 
Hopsättning .. . . 
Montering . .... . 
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GRUPP 41 

KOPPLI NG 

VERKTYG .. 
Följande verktyg användes vid koppling.sarbeten 

d 

SV01426 SVD 2824 

SYO 4090 

Bild 4-1. Specialve rktyg 

SYO 1426 Dorn tör stöd lager i svänghiul 
SYO 2824 Dorn tör centrering av lamell 
SYO 4090 Utdragare tör kullager i svänghiul 

BESKRIVNING 

Kopplingen är av tallriksfjädertyp. Den består i huvud

sak av tryckplatta, tallriksfjäder och plåtkåpa. T all

riksfjädern har den dubbla funktionen av dels hävarm 

vid frikoppling dels tryckfjäder vid inkoppling. 

Kopplingsmanövreringen sker med kopplingspedalen, 

vars rörelse på vänsterstyrda vagnar överförs till 

kopplingen via en vajer, en hävarm och ett urkopp

lingslager. På högerstyrda vaginar överförs rörelsen 

med hjälp av ett hydrauliskt reglage. 

1:1 

VOLVO 
103 171 

Bild 4-2. Koppling 

VOLVO 
103097 

4 : l 



REPARATIONSANVISN I NGAR 
ARBETEN SOM KAN GöRAS MED 
KOPPLINGEN MONTERAD 

JUSTERING AV I{OPPLlNGSPEDALENS SPEL 

Rätt spel för kopplingspedalen erhålles genom att 

justera urkopplingshävarmen så att den på vänster

styrda vagnar får ett spel (A bild 4-3) av 4-S mm. 

Spelet justeras genom att gaffeln (3) på kopplings-

Bild 4-3. Urkopplingshävarmens spel 

A=4-5 mm 
1. JustermuHrar 3. Gaffel 
2. Låsmutter 

10 

11 

12 

-lII--_--13 

Bild 4·4. Pedalställ 

1. Gummibussning 6. Gummistopp 11. Pedalaxel 
2. Bricka 7. Kopplingsvajer 12. Skruv 
3. Mutter 8. Stoppkonsol 13. Kopplingspedal 
4. Låsbricka 9. Konsol 
5. Bricka 10. Bussning 

4:2 

vajern skruvas ut eller in. Om inte denna justering 

räcker, t.ex. på grund av byte av kopplingsvajer 

flyttas höljets infästning i kopplingskåpan med mutt

rarna (l ). 

Vid högerstyrda vagnar skall motsvarande spel vara 

2-3 mm och justeras genom ändring av tryckstångens 

längd . 

BYTE AV KOPPLINGSVAJER 

l . Haka loss returfjädern för urkopplingshävarmen . 

Lossa vajern från hävarmen. 

2. Lossa bakre muttern och tag loss vajerhöljet från 

kopplingskåpan . 

3. Haka loss vajern från kopplingspedalen . Lossa 

muttern för vajerhöljet. Tag bort vajern. 

4. Montera den nya vajern i motsatt ordning mot de

monteringen. Justera pedalspelet. 

BYTE AV KOPPLINGSPEDAL ELLER -BUSSNINGAR 

Nedanstående beskrivning följes i tillämpliga delar 

beroende på om pedalen, pedalaxeln eller bussning

arna skall bytas. 

l. Lossa skruvarna och tag bort stoppkonsolen för 

pedalen. 

2. Haka loss vajern från pedalen. Tag bort låsring:en 

och lyft av pedalen. 

3. Driv ut de gamla bussningarna med en passande 

dorn. Pressa i de nya bussningarna. Smörj dem 

med fett. 

4. Ar pedalaxeln sliten bytes den ut. Den är fastsat-t 

med en skruv. 

S. Placera pedalen på axeln och montera låsringen. 

6. Haka fast vajern i pedalen. Montera stoppkonso

len. Justera ev pedalspelet. 

Bild 4-5. Demontering av koppling 



Bild 4-6. Urkopplingsdetaljer 

1. Urkopplingslag e r 4. Returfjäder 
2. Urkopplingsgaffel 5. Bricka 
3. Urkopplingsaxe l och hävarm 6. Låsring 

DEMONTERING 

l. Demontera växellådan enligt anVisningarna 

g,rupp 43. 

2. Lossa skruvarna, som håller kopplingen vid sväng

hjulet, diametralt och ett par varv i sänder, så 

att inte brytninglar uppstår. Tag bort koppling och 

lamell. 

RENOVERING AV URKOPPLlNGSOETALJER 
l. Lossa skruven i urkopplingsgaffeln. Tag' bort ur

kopplingslagret. Drag ut urkopplingsaxeln . 

2. Driv ut de gamla bussningarna med en passande 

dorn . Pressa i de nya bussningarna. 

3. Stryk ett tunt lager fett i urkopplinglslag1rets hylsa 

och montera det därefter på sin plats. 

4. Håll urkopplingsgaffeln på dess plats och stick in 

urkopplinglSaxeln. 

BYTE AV INGAENDE AXELNS STYRLAGER 
l. Tag bort låsringen för laglret. Drag ut lagret med 

avdragare SYO 4090. 

2. Packa in laglret med värmebeständigt fett. Monte

ra det därefter med hjälp av dorn SYO 1426. 
Montera låsringen . 

lNSPEKTION 
Kontrollera kopplingen noga. Tryckplattan kontrolleras 

beträffande värmeskador, sprickor, sår eller andra 

skador på friktionsytan. Tryckplattans skålform kon

trolleras med en 240 mm lång stållinjal, som placeras 

A 
i-
f 

Bild 4-7. Kontroll av tryckplattans skållorm 

Bild 4-8 . Mantering av koppling 

VOLVO 
102087 

tvärs över tryckplattans friktionsyta . Mät därefter upp 

avståndet mellan linjalen och tryckplattans innerdia

meter. Detta mått får vara max 0,03 mm, se A bi'ld 4-7. 
Buktighet, dvs. spel mellan linjalen och friktionsytans 

ytterdiameter får inte förekomma. Utför kontrollen på 

ett flertal ställen . 

MONTERING 
Kontrollera före monteringen att lamellbeläggen, 

svänghjulet och tryckplattan är absolut fria från olja. 

Tvätta med ren bensin och torka väl med en ren tyg

bit. 

l. Placera lamellen (högsta sidan av navet vändes 

bakåt) tillsammans med kopplingen mot svänghju

let samt sätt i centreringsdornen SYO 2824 så att 

styrtappen på denna når in i styrlagret i sväng

hjulet, se bild 4-8. 
2. Sätt i de sex skruvarna som håller kopplingen 

samt drag åt dem korsvis och ett par varv i sän

der. Tag bort centreringsdornen. 

3. Montera växellådan enligt anvisningarna i grupp 

43. Justera kopplingspedalens spel. 

4:3 



Bild 4-9. Huvudcylinder 

1. Cylinder 6. Anslutningsrör för vätskehållare 
2. Kolv 7. Kol vpackning 
3. Bricka 8. Bricka 
4. Kolvpackning 9. Låsring 
5. Fjäder 

KOPPLINGSREGILAGE, HöGERSTYRD VAGN 
HUVUDCYLINDER 

Demontering 

l . Tag bort slangen från kopplingsvätskebehållaren 

och låt vätskan rinna ut i ett rent kärl. Lossa röret 

från huvudcylindern . 

2. Tag bort bulten i kopplingspedalen. Lossa skruv

arna och tag bort huvudcylindern . 

Isärtagning 

l . Tag bort giummiskyddet och tryckstången. 

2. Tag bort låsring,en och tag ut bricka, kolv, kolv

packning och returfjäder. 

3. Tag bort den yttre kolvpackningen från kolven. 

Inspektion 

Tvätta samtliga delar i ren sprit och kontrollera dem 

därefter beträffande slitage eller andra skador. 

Hopsättning 

l. Doppa kolvpackningarna och kolven i bromsvät

ska. Montera yttre packningen på kolven. 

2. Montera returfjäder, kolvpackning, kolv och bricka 

i cylindern . Sätt i låsringen . 

3. Montera tryckstången och gummiskyddet. Se till 

att luftningshålet i gummiskyddet är vänt nedåt. 

4:4 

Bild 4-10 . Manövercylinder 

l. Gummiskydd 5. Cylinder 9. Gummiskydd 
2. Luftningsnippe l 6. Tryckhylsa 10. Lå smutter 
3. Kolvpackning 7. Låsring 11 . Tryckstång 
4. Kolv 8. Stoppring 

Montering 

Monteringen sker i motsatt ordning mot demonte

ringen . Fyll på bromsvätska och lufta systemet. 

MANöVERCYLINDER 

DemoIntering 

Lossa röret från slangen. Lossa slangen från hållaren . 

Haka loss returfjädern. Lossa skruvarna och lyft bort 

manövercylindern . 

Isärtagning 

Tag loss giummiskyddet och tryckstången . Tag bort 

låsringen och tag ut kolven. 

Inspektion 

Se "Inspektion av huvudcylinder", vilken gäller till 

lämpliga delar. 

Hopsättning 

Doppa kolv och packning i bromsvätska och sätt 

packning'en på kolven. Montera kolven i cylindern .. 

Montera låsringen , tryckstången och dammskyddet. 

Montering 

Montering sker i motsatt ordning< mot demonteringen .. 

Lufta systemet och justera kopplingshävarmens frigång _ 

LUFTNING AV HYDRAULISKA SYSTEMET 

Kontrollera att behållaren är fylld med bromsvätska .. 

Tag bort glummihatten på luftningsventilen på manö

vercylindern. Sätt en luftningsslang på ventilen och, 

stick ner slangen i en behållare med bromsvätska. 

Oppna luftningsventilen och trampa ned kopplings

pedalen. Stäng luftningsnippeln medan pedalen är i 

botten. Släpp därefter upp pedalen. Upprepa tills 

vätska utan luftbubblor strömmar ut. Fy//. behållaren 

med bromsvätska. 



GRUPP 43 A 

VÄXELLÅDA 
VERKTYG 

Följande specialverktyg användes vid reparation av växellådan 

. -

I 
1801 1845 2261 2337 2412 2826 2827 2828 2829 

2837 

2832 

2831 

i 
4030 

2830 Q 2853 

~ Q 2851 2852 © @ © 
yg~~? 

Bild 4-11 . Specialverktyg 

SYO 1801 Standardskaft 18 x 2CO mm 
SYO 1845 Pressve rktyg för montering av medbringare 
SYO 2261 Avdragare för medbringare 
SYO 2337 Demonteringsdorn för tätningsring i lock för ingående 

axel 
SYO 2412 Monteringsdorn för tätningsring i bakre lock 
SYO 2520 Stativ, se bild 4·12. Användes tillsammans med fixtur 

SYO 2825 
SYO 2727 Upphängningsverktyg för motor vid demontering och 

montering av växellåda, se bild 4·16. 
SYO 2825 Fixtur för uppspänning av växe llåda. Användes tillsam· 

mans med stativ SYO 2520 
SYO 2826 Avdragare för främre lager på mellanaxel 
SYO 2827 Avdragare för bakre lag er på mellanaxel 
SYO 2828 Avdragare för bakre lager på huvudaxel, M400 
SYO 2829 Lyftdon för ur· och ilyftning av huvudaxel i växe ll åda 
SYO 2830 Utdragare för backaxel 
SYO 2831 Pressverktyg för montering av lager på mellanaxel samt 

bakre lager på huvudaxel 
SYO 2832 Avdragare för bakre lager på huvudaxel, M410 

Användes tillsammans med SYO 2828 
SYO 2833 Fixtur för växe llåda . Användes på garagedomkraft vid 

demontering och montering av växellåda, se bild 4·17 
SYO 2837 Mothåll för medbringare (handtaget användes endast 

för automatväxelIåda ) 
SYO 2851 Monteringsdorn för tätningsring i lock för ingående 

axel 
SYO 2852 Underläggsring för montering av lager på ingående 

axel och synkroniseringar på huvudaxel 
SYO 2853 Ring för isärtagning av huvudaxel 
SYO 4030 Utdragare för tätningsring vid medbringare Bild 4-12. Stativ SYO 2520 med fixtur SYO 2825 

VOl:VO 
103 100 
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BESKRIVNING 
(Betr. växellåda med överväxel, se även grupp 43 B, överväxel) 

Växellådan är fyrväxlad och helsynkroniserad. Dess 

utseende och konstruktion framgår av bild 4-13 och 

plansch 4 B. Samtliga kugghjul utom backdreven är i 

ständigt ingrepp med varandra. Huvudaxelns hjul är 

.. 

därför lagrade med nå I lager på denna. Vid inkopp

ling aven växel förbindes motsvarande hjul med 

huvudaxeln medelst en kopplingshylsa . 

REPARATIONSANVISN I NGAR 
ARBETEN SOM KAN UTFöRAS MED 
VÄXELLÅDAN MONTER'AD 
BYTE AV TÄTNINGSRING 

l . Utför moment 1-6 under rubriken "Demontering" 

i tillämplig.a delar. 

2. Lossa muttern för medbringaren. Drag av med

bringaren med avdragare SYO 2261, se bild 4-14. 

3. Drag ut den gamla tätningsringen med utdragare 

SYO 4030. 

Bi Id 4·13. Växellåda M400 

Bild 4·14. Demontering av medbringare 

4:6 

VOLVO 
22720 

Montera den nya tätninglsringen med hjälp av 

hylsa SYO 2412. 

4. Pressa på medbring,aren med verktyg SYO 1845, 

bild 4-15. Montera övriga delar. 

DEMONTERING 
1. Sätt fast verktyget SYO 2727 vid motorn enligt 

bild 4-16. Lyftkroken hakas fast om avgasröret. 

Bild 4·15. Montering av medbringare 

Bild 4·16. Upphängning av motor 

VOLVO 
103101 



Bild 4-17. Fixtur för demontering av växellåda 

VOL VO 
103 102 

2. Hissa upp vagnen och sätt bockar under. Tappa 

olian ur växellådan . 

3. Tag bort växelspaken. Lossa föliande : Kylarens 

övre fästskruvar, muttrar för avgasfläns, batteri

kabel, gasreglage'axel samt koppl'ingsvaie'r från 

svänghi u Is'kåpa n. 

4. Lossa och tag bort bärbalken under växellådan. 

Lossa konsolen för avgasröret. Lossa hastighets

mätarkabeln. Lossa kardanaxeln. 

5. Sänk motorns bakända ca 4,5 cm. Lossa därefter 

ledningarna för backlius och ev. överväxel. 

6. Byt ut lyftplattan på en domkraft mot fixtur SYO 

2833. Tappen i fixturen skall därvid vara placerad 

i sitt främre läge för växellåda M 400 och i bakre 

läget för växellåda M 410. Stöd under växell,ildan ' 

med fixturen . Lossa skruvarna i kopplingskåpan . 

Drag växellådan bakåt och sänk därefter ned den , 

se bild 4-17. 

ISÄRTAGN,ING 

Gäller även för M 410 efter det att överväxeln de

monterats. 

l. Montera fixtur SYO 2825 i stativ SYO 2520, se bild 

4-12. Sätt fast växellådan i fixturen . 

2. Lossa skruvarna och lyft av växellådslocket. T ag 

bort fiädrar och spärrkulor för skiftaxlarna. 

3. Lossa muttern för medbringaren. Använd därvid 

mothåll SYO 2837. Drag av medbringaren med 

SYO 2261, se bild 4-14. 

4. Tag bort urtrampningslagret. Lossa skruvarna och 

tag bort locket över ing:ående a xeln . Lossa däref

ter skruvarna för kopplingskåpan och tag bort 

denna. 

5. Vänd växellådan upp och ner. Drag ut mellan

axelns främre lager med SYO 2826, se bild 4-18. 

Bild 4-18. Demontering a v mellanaxelns främ re lage r 
ygL16? I 

Bild 4-19. Demontering av mellanaxelns bakre lager 

Tag bort bakre locket och drag därefter av mel

lanaxelns bakre lager med SYO 2827, se bild 4-19. 

6. Vänd växellådan rätt igen . Var därvid försiktig, så 

att inte mellanaxelns kuggar skadas när den faller 

ned i botten på vä xellådan. 

7. Lossa skruvarna i skiftgafflarna. Skiut skiftaxlarna 

bakåt och driv ut spännstiften i skiftaxlarnas med

bringare. Skiut ut skiftaxlarna. Håll därvid emot 

på skiftgafflarna så att de ei ställer sig snett och 

spänner på a xlarna . Tag bort skiftgafflarn a . 

8. Tag bort hastig,hetsmätarhiulet. Drag av huvud

axelns bakre lager med SYO 2828, se bild 4-20. 

Om lagret härvid fastnar i vä xellådshuset skiuts 

huvudaxeln fram å t, varvid dess drev och synkroni

seringar går mot mellanaxelns drev. För att hindra 

detta kan en plattiärnsbit el. dy l. placeras mellan 

huvudaxelns främre ände och vä xellådshuset. 

Vid M 410 tages skruven i SYO 2828 bort och er

sättes med verktyg' SYO 2832. Därefter drages 
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Bild 4·20. Demontering av huvudaxelns bakre lager, M400 

VOLVO 
103106 

Bild 4·21. Demontering av huvudaxelns bakre lager, M410 

SVD 2829----.( / "", .'# 

~l, /~ 
, " 

Bild 4·22. Urlyftning av huvudaxel 

4 : 8 

Bild 4·23. Demontering av backaxel 

bakre lagret av på samma sätt som för M 400, se 

bild 4-2l. 

9. Drag ut inglående axeln och tag bort synkronise

ringsringen. Tag bort tryckbrickan från huvudaxelns 

bakre ände. Anbringa lyftverktyg SYO 2829 på 

huvudaxeln. Skjut kopplingshylsan för l: an-2: an 

bakåt. Lyft upp huvudaxeln enlig.t bild 4-22. 

10. Drag ut backaxeln med avdragare SYO 2830, se 

bild 4-23, och tag ut backhjulet. 

11. Driv ut tätningsringarna ur främre och bakre 

locken med dorn SYO 2337. 

Bild 4-24. Isä rtagning av huvudaxel, I 



Bild 4·25. Isärtagning av huvudaxel, " 

ISÄRTAGNING AV HUVUDAXEL 

l. Tag bort lyftverktyg et och därefter l : ans kugg

hjul , nållagret samt synkron iseringskonan. 

2. Tag bort kopplingshylsorna och medbringarna för 

synkroniseringarna. Tag bort låsringarna för syn

kroniseri ngsnaven. 

3. Anbringa verktyg SYO 2853 om huvudaxeln . Pla

cera axeln i en press och stöd under verktyget 

enligt bild 4-24. Pressa av 2: ans kugghju'l och l : ans-

2: ans syn kroniseringsnav. 

4. Yänd axeln om och placera den i pressen enligt 

bild 4-25. Pressa av 3:ans kugghjul och 3:ans-

4: ans synkroniseringsnav. 

INSPEKTION 
Efter isärtagning:en rengöres samtliga delar i tvätt

nafta varefter de kontrolleras beträffande slitag'e eller 

andra skador. 

Kontrollera kugghjulen, särski lt beträffande spricko r 

eller sår i kuggytorna. Skadade eller förslitna kug.g

hjul bytes ut. 

Kontrollera synkroniseringskonorna, ävensom övriga 

detaljer för synkroniseringsanordningarna. Skadade 

eller förslitna delar bytes ut. 

Kontrollera kullagren särskilt beträffande sår eller 

sprickor i lagerbanorna eller på kulorna. 

HOPSÄTTNING 
. HOPSÄTTNING AV HUVUDAXEL 

1. Sätt samman l: ans-2: ans och 3: ans-4: ans synkro

niseringar. Montera fjäderringarna rätt, se bild 

4-26. 

Bild 4·26. Hopsättning av synkronisering 

2. Lägg ring SYO 2852 i en press. Läg:g på 3 : ans-

4 : ans synkronisering, synkroniseringskona, 3 : ans 

kugghj ul och nållager. Se till att synkroniseringens 

medbringare kommer rätt i spåren i synkronise

ring!skonan. Pressa huvudaxeln i synkroniserings

navet en ligt bild 4-27. Yrid därvid på 3 :ans kugg

hjul för att kontrollera att såväl detta som nål 

lagret kommer rätt. Prova ut en låsring som fyller 

ut spåret väl och montera den. 

3. Lägg l: ans-2: ans synkronisering, synkroniserings

kona, 2:ans kugghjul och nållager på ring SYO 

Bild 4·27. Montering av synkronisering 
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SVD 

SVD 2852 

VOLVU 
103230 

Bild 4-28. Montering av kullager på ingående axel 

2852. Se därvid till att kuggkransen på kopplings

hylsan kommer framåt och att medbringarna kom

mer rätt i synkroniseringskonans spår. Pressa i 

huvudaxeln, jämför bild 4-27. Yrid därvid på 2: ans 

kugghjul så att det inte fastnar. Prova ut en lås

ring som fyller ut spåret väl och montera den. 

4. Montera l: ans kugghjul med nållager och synkro

niseringskona på huvudaxeln. Sätt på lyftverktyget 

SYO 2829. 

HOPSÄTTNING AV VÄXELLADA 

l . Pressa tätning:sringarna i främre och bakre locken 

med dorn SYO 2851 + SYO 1801 resp. SYO 2412. 

Pressa kullagret på ing'ående axeln med hjälp av 

underläggsring SYO 2852 och dorn SYO 2851, se 

bild 4-28. Prova ut en låsring som passar väl i 

spåret och montera den. 

2. Placera växelhävarmen för backväxeln på lager-

SVD 

4 : 10 

Bild 4-29. Montering av huvudaxelns bakre lager 

VOLV.O 
103112 

Bild 4-30. Montering av mellanaxelns lager 

A. Insatsdorn 

VOLVO 
103 113 

tappen i växellådshuset. Montera backhjulet och 

backhjulsaxeln. Backhjulsaxeln skall ligga i plan 

med husets bakre gavel eller högst 0,2 mm under. 

3. Placera mellanaxeln på botten i växellådshuset. 

Placera huvudaxeln i huset. Tag bort lyftverktyget 

och sätt tryckbrickan på huvudaxeln. 

4. Sätt bakre kullagret på huvudaxeln. Anbring'a 

pressverktyg SYO 2831 över lager och huvudaxel 

enligt bild 4-29. Pressa lagret på axeln. Om lagret 

därvid inte kommer i läge i huset kan spindeln på 

verktyg SYO 2831 skruvas ut och en plattjärnsbit 

placeras mellan denna och husets främre gavel. 

Lagret kan därefter pressas i läge med verktyget. 

5. Sätt nållagTet i ingående axeln. Sätt den lösa syn

kron iseringskonan i 3: ans-4: ans synkroniseri ng. 

Placera den rätt, så att medbringarna kommer i 

dess spår. Skjut ingående axeln i huset och på 

huvudaxelns tapp . 

A 
Y&l~\' 

Bild 4-31. Spel för mellanaxel 

A=O,O~0,05 mm 



6. Vänd växellådan upp och ner. Sätt insatsdornen i 

pressverktyg SVO 2831. Pressa därefter på lagren 

för mellanaxeln med pressverktyget, se bild 4-30. 

Montera kopplingskåpan med ny packning. 

7. Montera skiftgafflar, medbringare och skiftaxlar. 

Se till att medbringaren för backväxeln kommer 

rätt i växe l hä varmen. Sätt i skruvar och spännstift. 

Använd nya spännstift. 

8. Vänd växel lådan med bakre planet uppåt. Dri v 

fram mellanaxe ln så att dess främre lager ligger 

n;o.t kopplingskåpan. Lägg i justermellanlägg för 

mellanaxe lns bakre lag:er så att de ligger jäms 

med eller upp till 0,05 mm under bakre planet, se 

A bild 4-31 . 

9 . Sätt på större hastighetsmätarhjulet. Montera bak-

re locket med ny packning. Vid monteringen 

komprimeras packningen och g'er mellan axeln rätt 

spel, 0,20-0,25 mm. 

10. Pressa på medbringaren med verktyg SVO 1845. 

Sätt på bricka och mutter. Drag muttern med 11-

14 kgm. 

11. Placera spärrkulor och fjädrar på sina platser. 

Montera växellådslocket med packning. Montera 

locket över ingående axeln . Montera urtmmpnings

lagret. 

MONTERING 

Montering av växellådan sker motsatt ordning mot 

demonteringen . Fyll på olja. 

4: 11 
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GRUPP 43 B 

ÖVERVÄXEL 

VERKTYG 
Följande specialverktyg användes vid arbeten på överväxelenheten . 

1801 

2834 

1845 2261 2412 

2835 

Bild 4·32. Specialverktyg 

SYO 1797 Dorn för demontering av bakre lager, utgående axel 
SYO 1801 Standardskalt 
SYO 1845 Pressverktyg för montering av medbringare 
SYO 2261 Avdragare för medbringare 
SYO 2412 Hylsdorn fö r montering av främre och bakre lager på 

utgående axel samt tätningsring vid medbringare 
SYO 2417 Dorn för montering av bussning i utgående axel 
SYO 2423 Utdragare för bussning i utgående axel 
SYO 2834 Manometer för kontroll av oljetryck 
SYO 2835 Centreringsdo rn för splines i planethjulshållare och fri· 

hjulsnav 
SYO 2836 Tappnyckel för demontering och montering av proppar 

till finfilter, o ljepump och reduceringsventil 
SYO 4030 Utdragare för tätningsring vid medb ringare 

I 
2417 

2836 

2423 

till 

4030 
VOLVO 
103262 

- , 



BES KRIVN I NG 
Overväxeln är av planetväxeltyp och fastsatt på 

huvudväxellådans bakre g:avel. Dess utseende och 

konstruktion framg,år av bild 4-33, 4-41 och plansch 4-C. 

Overväxelns verkningssätt är följande: 

DIREKTVÄXELLÄGE 
Vid körning framåt överföres kraften från växellådans 

huvudElxel genom frihjulet till överväxelns utgående 

a«el. Samtidigt pressas kopplingslamellen (läge I bild 

4-34) av fyra fjädrar mot utgående axelns koniska 

del. Härigenom kan vridmomentet överföras genom 

kopplingslamellen vid motorbromsning och backning. 

OVERVÄXELLÄGE 
Vid överväxelläge pressas kopplingslamellen mot 

bromstrumman, se II bild 4-34, med hjälp av kolvarna 

Bild 4-33. Växellåda M410 

• Icke roterande delar 

Roterande med högre varvtal än ingående axel 

D Roterande med ingående axelns varvtal 

Bild 4-34. överväxelns verkningssätt 

I. Direktväxelläge 
II. Overväxelläge 

VOLVO 
103263 

(27 bild 4-41) i hydraulcylindrarna. Härigenom kom

mer även solhjulet att hållas stilla. Och eftersom pla

nethjulshållarna är förbundna med huvudaxeln genom 

splinesförband tvingas planethjulen att rotera kring 

solhjulet, varigenom utgående axeln kommer att ro

tera snabbare än huvudaxeln. 

ELEKTRISKT SYSTEM 
Inkoppling av överväxeln sker på elektro-hydraulisk 

väg. På växellådans lock finn s en strömställare som 

är tillslag'en då fjärde växeln är inlagd. Overväxeln 

kan alltså kopplas in endast då denna växel är in

kopplad. Vid inkoppling av överväxeln slår man till 

en strömställare placerad under ratten. Ström passerar 

då via denna och strömställaren på växellådan till en 

solenoid på överväxeln . Solenoidens ankare förskjuts 

därvid och för manöverventilen till läge för överväxel. 

HY<DRAUUSKT SYSTEM 
Det hydrauliska systemet består av följande huvudde

lar : Förfilter, kolvpump, finfilter, hydraulcylindrar och 

kolvar, reduceringsventil samt en manöverventil som 

påverkas av solenoiden. 

Reduceringsventilen har en speciell uppbyggnad med 

en hydraulkolv och fyra olika fjädrar. Den har näm

ligen tre olika funktioner: Den skall hålla ett lågt 

tryck i systemet vid direktväxel, ett högt tryck vid 

överväxelläge samt ge en mjuk övergång vid växling. 

Dess funktion beskrivs närmare nedan. 

Oljeflödet vid direktväxel visas i bild 4-38. Oljan suges 

genom förfiltret av kolvpumpen och pressas genom 

finfiltret. Därifrån strömmar den vidare genom 

hydraulcylindrarna till reducerings- och manöverven-

Bild 4-35. Elektris!<t kopplingsschema 

1. Ledning från säkringsdosa 
2. Strömställare för överväxel 
3. Kontrollampa för överväxel 
4. Strömställare på växellåda 
5. So!enoid på överväxel 
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Bild 4·36. 

1.0·ring 
2. Cylinder 

~.S Fi~rre ko lve nh et 
. tader 

5. Veniiikula 
6. Kanal f • 
7 

ran ol je 
. Kanal i ill h pump uvudaxel 
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VOLVO 

Reduceringsventil 103223 

8. Ändsiycke 
9. Fjäder 

10. Mindre I I 11 S (O ven hei 
12' irypm unsiycke 

. Kanal fr ån 13. Propp ma növe rven iii 

14. O·ring 

Bild 4·37 . 
1. Hu vudaxel . Ollepump 
2. Excenier 6. Cylinder 

3. Vevsiake 7. Ku la 
4. Ko lvtapp B. O· rin g 
5. Ko lv 9. Ve niil säie 

10. Fjäder 

Bild 4·38 1. Str . Funktion . d 2 ypmunsiycke VI direktväxel 

. Kanal m .. 9 E red ' anoverve niil _ . xcenter 
ucerveniil 1(). Kanal 

3. Reducerve niil huv d' reducerve niil 

4. Fö rfilie r 11. Kol~ axel 

5. O ljesum p 12. Kanal . 
6. Oljepu ' ol tepum 7 F' fl mp cy linder - p. - hydraul. 

. ,n I ier red u manover- och 

8. Växe ll å dans 13. M :erveniiler huvudaxe l anoverveniil h 
oc so lenoid 

11. Propp 
12. O·ring 
13. Förfilier 



· . 

Bild 4-39_ Funktion vid överväxel 

tilerna. Manöverventilen är stängld och reducerings

ventilens större kolv är i sitt nedre läge. Fjädrarna är 

därvid ospända, varför endast ett lågt tryck erfordras 

för att pressa ned reduceringsventilens mindre kolv. 

Oljan strömmar därvid förbi denna och ut i kanalen 

till huvudaxeln . 

Vid inkoppling av överväxeln förskjuts manöverven

tilen och olja strömmar genom kanalen och påverkar 

reduceringsventilens större kolv. Denna skjuts då upp

åt och spänner fjädrarna . Efterhand som fjädrarna 

spänns erfordras större kraft för att pressa ned den 

mindre kolven, vilket gör att hydraultrycket stiger. 

Därvid förskjuts kolvarna i hydraulcylindrarna, kopp

lingslamellen drages framåt och i kontakt med broms

trumman. 

Vid återgång till direktväxel stängs förbindelsen mel

lan kanalerna 12 och 2. I stället öppnas förbindelsen 

mellan kanalen 2 och sumpen. Härigenom kan oljan 

under reducering:sventilens större kolv strömma ut i 

sumpen, trycket i systemet sjunker och direktväxeln 

kopplas in . På grund av munstycket i kanalen och ge

nom lämplig avvägning av fjäderkraften tar det en 

viss tid för reducerventilens kolv att förflytta sig från 

ett ytterläge till det andra. Denna tid är så avpassad 

att en mjuk inkoppling utan slirning erhålles. 

Oljan som passerar reduceringsventilens mindre kolv 

leds genom kanalen och en urborrning i huvudaxeln 

till frihjulet och nållagret för axeln. Därefter fångm 

oljan aven plåt och leds via planethjulen tillbaka till . 

växellådshuset, se bild 4-40. Bild 4-40. Smörjsystem 

VOLVO 
103174 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 

Bild 4-41. överväxel 

1. Kullager 18. Hastighetsmätarhjul , 34. Mindre kolven het 

2. Trycklagerhållare större 35. Bottenplatta 

3. Solhjul 19. Distanshylsa 36. Backventil för oljepump 

4. Kopplingslamell 20. Kullager 37. Pumpcylinder 
5. Bromstrumma 21 . Utgående axel 38. Magnet 
6. Lamellbelägg 22. Tätningsring 39. Förfilter 
7. Planethjul 23. Medbringare 40. Finfilter 

8. Nållager 24. Bakre hus 41. Pumpkolv 

9. Axel 25. Solenoid 42. Vevstake 

10. Planethjulshållare 26. Kolvpackning 43. Främre hus 
44 . I ngående axel 

(växellådans huvudaxel) 
11. Oljeledplåt 
12. Rullar för frihjul 

27. Kolv 
28. Manöverventil 

13. Frihjulsnav 29. Strypmunstycke 45. Excenter 
14. Oljefångare 30. Ändstycke 46. Tryckplatta 
15. Kullager 31. Cylinder 47. Fjäder 
16. Bussning 32. Fjäder 
17. Tryckbricka 33. Större kolvenhet 
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REPARATIONSANVISN I NGAR 
ARBETEN SOM KAN UTFöRAS MED 
öVERVÄXELN MONTERAD 
KONTROLL AV OLJETRYCK 

Kontroll av oljetrycket sker lämpligen vid körning på 

rulltest eller vid körning på landsväg. Kontrollen kan 

även ske med uppallad vagn men bör undvikas av 

säkerhetsskäl. 

1. rå g bort p roppen under manöverventilen och an

slut oljemanometern SVO 2834, se bild 4-42. 
2. Avläs trycket vid körning på direktväxel med ca 

40 km/t. Trycket skall därvid vara ca 1,5 kg>fcm2• 

3. Koppla in överväxeln och kontrollera att trycket 

stiger till 29- 32 kg/cm2• 

4. Koppla ur överväxeln och kontrollera tide n för 

trycket att sjunka till 1,5 kg/cm2• Denna tid får inte 

överstiga 3 sekunder. 

BYTE AV SOLEN OlD OCH MANöVERVENTIL 

Solenoid och manöverventil är sammanbyggda ti ll en 

enhet, som bytes komplett. För losstagning och fast

dragning användes 25 mm fast nyckel. Använd ny 

packning· och O-ringar vid monteringen. Atdragnings

momentet skall vara 4,2- 5,5 kgm. 

KONTROLL OCH BYTE AV REDUCERINGSVENTIL 

1. Tag bort bottenplattan och förfiltre t. Samla där

vid upp o ljan i en oljeback. Varning.! Om vagnen 

nylig'en är körd kan oljan vara het och orsaka 

brännskador om den kommer på huden . 

2. Lossa proppen under reduceringsventilen med 

verktyg SVO 2836, se bi ld 4-43. Drag ut reduce-

SVO 2834 

Bild 4-42. Kontroll av oljetryck 

ringsventilens större kolv, fjäde r och fjäderhållare. 

Även lågtrycksfjädern följer därvid med. Drag 

därefter ut den mindre kolven med dess fjäde r och 

fjäderhållare samt cylindern och ändbricka n. An

vänd en tång med smala käfta r för kolvenheten 

och en krok e nligt bild 4-44 för cyli nde r och 

bricka. 

3. Tvätta samtliga delar i tvättnafta och blås dem 

torra med tryckluft. Kontrolle ra dem noga beträf

fande slitage och skador. Kolvarna skall löpa lätt 

i sina cylindrar. Felaktiga delar byts ut. Obs! 

Följande enhete r finn s som reservdelar : ändbricka, 

Bild 4-43. Demontering av propp 

• VOLVO 
103 234 

Bild 4·44. Demontering av reducerventil 

VOLVO 
103114 
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Bild 4-45. Renblåsning av strypmunstycke 

VOLVO 
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cylinder, den mindre kolvenheten, justerbricka, 

lågtrycksfjädern, den större kolvenhe'ten, proppen 

samt O-ringarna. 

4. Före monteringen av reduceringsventilens delar 

kan det vara lämpligt att blåsa rent strypmun

stycket med tryckluft, se bild 4-45. 

5. Montera nya O-ringar på ändbricka, cylinder och 

propp. Smörj delarna med olja. Montera dem där

efter i följande ordningl: ändbricka, cylinder, 

mindre kolvenhet, lågtrycksfjäder, större kolvenhet 

och propp. Drag proppen med 2,2 kgm. 

6. Montera förfiltret och bottenplattan med ny pack

ning. Se efter att magneten sitter på sin plats i 

bottenplattan. Fyll på olja. 

RENGöRING AV STRYPMUNSTYCKE 

Strypmunstycket är åtkomligt efter det reduceringsven

tilens cylinder demonterats enligt ovan. Blås rent mun

stycket med tryckluft, se bild 4-45. 

KONTROLL OCH BYTE AV BACKVENTIL 

l. Tag bort bottenplattan och förfiltret. Samla där

vid upp oljan i en oljeback. Varning! Om vagnen 

nyligen är körd kan oljan vara het och orsaka 

brännskador om den kommer på huden. 

2. Lossa proppen med nyckel SVO 2836. Tag ut fjä

der, kula och ventilsäte. 

3. Rengör samtlig'a detaljer i tvättnafta och blås dem 

torra med tryckluft. Kontrollera detaljerna beträf

fande skador och slitage. Byt ut felaktiga delar. 

4. Sätt en ny O-ring på proppen och montera där

efter säte, kula, fjäder och propp. Drag proppen 

med 2,2 kgm. 

4: 18 

Bild 4-46. Finfilter 

1. Filter 2. Packning 3. Propp 

VOLVO 
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5. Montera förfiltret och bottenplattan med ny pack

ning. Glöm inte magneten i bottenplattan. Fyll på 

olja. 

RENGöRING AV FILTER 

l . Tag bort bottenplattan och förfiltret. Samla därvid 

upp oljan i en oljeback. Varning! Om vagnen ny

ligen är körd kan oljan vara het och orsaka 

brännskador om den kommer på huden . 

2. Lossa proppen och tag ut packning och finfilter, 

se bild 4-46. 

3. Rengör samtliga detaljer i tvättnafta. Blås dem 

därefter torra med tryckluft. 

4. Montera finfiltret, ny packning och propp. Drag 

proppen med 2,2 kgm. 

5. Montera förfiltret och bottenplattan med ny pack

ning. Se efter att magneten sitter på sin plats i 

bottenplattan. Fyll på olja. 

DEMONTERING AV öVERVÄXEL 

För att underlätta demonteringen bör vagnen först 

köras med överväxeln inkopplad, därefter kopplas 

överväxeln ur med kopplingspedalen nedtrampad. 

Sistnämnda är viktigrt för att undvika torsionsspän

ningar i axeln mellan planethjulshållaren och frihjulet. 

Eventuella spänningar försvinner även om olja med 

20-25 kg/cm 2 tryck kopplas till uttaget vid manöver

ventilen. Med detta tryck inkopplat kopplas över

växeln in och ur. 

Demonteringen tillgår på följande sätt: 

l. Utför moment 1-5 i tillämpliga delar enligt "De

montering" i grupp 43 a. 

2. Lossa ledningarna till solenoiden. 



3. Lossa skruvarna som håller överväxelenheten vid 

mellanflänsen. Drag överväxelenheten rakt bakåt 

tills den släpper från växellådans huvudaxel. 

ISÄRTAGNING AV öVERVÄXEL 
Största renlighet måste iakttos vid arbeten med över

växeln. Före isärtagningen görs den noggrant ren ut

vändigt. Därefter tas den först isär i sina huvuddelar 

enlig,t följande : 

l. Placera överväxeln vertikalt i ett skruvstäd försett 

med kopparbackar. Lossa och tag, bort solenoiden 

och manöverventilen. 

2. Yik ned låsbrickan, lossa och tag bort muttrarna 

för kolvarnas tryckplattor. Tag bort tryckplattorna. 

3. Lossa muttrarna som håller samman bromstrumma, 

främre och bakre hushalva. Lossa muttrarna suc

cessivt runt om så att inte snedspänning från fjäd

rarna uppstår. Lyft bort hushalvan och bromstrum

man, se bild 4-47. 

4. Knacka loss bromstrumman från främre huset med 

hjälp av koppardorn och hammare. 

5. Tag bort fjädrarna för kopplingslamellen . Lyft ut 

kopplingslamellen komplett med trycklager och 

solhjul. 

6. Lyft ut planethjulshållaren komplett. 

1SÄRTAGNING AV FRÄMRE HUS 

l . Lägg huset med framsidan nedåt mot en bänk. An

slut tryckluft till hålet för manöverventilen och blås 

ut kolvarna. 

2. Lossa bottenplattan och tag bort förfiltret. Lossa 

därefter propparna och tag ut detaljerna för resp 

finfilter, reduceringsventil och pumpens backventil. 

Se även under "Arbeten som kan utföras med 

överväxeln monterad". 

Bild 4-47. Isärtagning av äverväxel 

VOLVO 
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3. Tryck ned och d rag ut pumpcylindern . T ag där

efter ut vevstake och pumpkolv. 

ISÄRTAGNING AV KOPPLINGSENHET 

l . Tag bort låsringen för solhjulet. Drag ut solhjulet 

bakåt. 

2. Tag bort inre låsring'en för lagret. Håll i lagerhuset 

och knacka loss kopplingslamellen med en gummi

klubba. 

3. Tag bort den yttre låsringen och pressa lagret ur 

lagerhuset. 

ISÄRTAGNING AV BAKRE HUS 

1. Lossa skruven och drag ut hållaren, bussningen 

och lilla hastighetsmätarhjulet. 

2. Lossa muttern och drag av medbringaren med av

dragare SYO 2261 . Placera huset i en press och 

pressa ut utgående axeln . 

3. Tag bort distanshylsan och stora hastighetsmätar

hjulet. Drag av lagret på utg,ående axeln, lämpli

gen med en s k knivavdragare. Bakre lagret och 

tätningsringen pressas ur huset med dorn SYO 

1797 och skaft SYO 1801 . 

4. Tag bort låsringen och oljeledplåten, som håller 

frihjulet i utgående axeln. Lyft ut frihjulsdetaljerna. 

Tag bort tryckbrickan. Om så erfordra·s drages 

bussningen i utgående axeln ut med utdragare 

SYO 2423, se bild 4-48. 

INSPEKTION AV öVERVÄXEL 
Före inspektionen tvättas samtliga delar rena i tvätt

nafta, varefter de blåses torra med tryckluft. Yar sär-

Bild 4·48. Demontering av bussning, utgående axel 

l . Utdragare SYO 2423 
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skilt nog;a med rengöringen av filtren och alla olje

kanalerna. Kontrollera att strypmunstycket i kanalen 

mellan reducer- och manöverventilerna är rent. Går 

det ej att blåsa rent rensas det med en spetsig, trä

sticka eller dylikt. Hårda föremål får ej användas, då 

kalibreringen i så fall kan ändras. 

Kontrollera även att spåret innanför ringhjulet i utgå

ende axeln är ordentligt rengjort. På grund av centri

fugalkraften samlas nämligen lätt smuts här. 

Efter re 51 göringen kontrolleras samtliga delar nog

grant beträffande slitag'e, sprickor eller andra skador. 

Beakta särskilt följande : 

Solenoiden kontrolleras med hjälp av ett 12 volts bat

teri och en amperemeter. Strömförbrukningen skall 

vara ca 2 ampere. Kontrollera ventilens rörelse vid in

och urkoppling. 

Kontrollera att filtren är oskadda. Kontrollera hydraul

systemets kolvar beträffande skärningar och slitage. 

Kontrollera ventilerna beträffande slitage. Kontrollera 

att alla fjädrar är oskadade. Kontrollera samtliga 

kugghjul och kullager beträffande sprickor och slitage. 

Kontrollera att inte bussningen i solhjulet är sliten. 

Vid ev byte, bytes solhjulet komplett med bussning. 

Bussningen måste näm.ligen vara koncentrisk med 

kugghjulet, vilket är svårt att åstadkomma ute på 

fältet. 

Kontrollera bromstrumman beträffande skärningar, 

sprickor eller slitage. 

Kontrollera att inte beläg'g,en på kopplingslamellen är 

brända eller slitna. 

HOPSÄTTNING AV öVERVÄXEL 
Använd nya packningar, O-ringar, låsbleck och tät

ningar vid hopsättningen. Iakttag, största renlighet, 

enär hydraulsystemet är känsligt för föroreningar. 
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Bild 4-49. Montering av bussning, utgående axel 

l . Dorn SYO 2417 

ygL21~ 

Bild 4-50. Montering av utgående axel 

HOPSÄTTNING AV BAKRE HUS 

l . Pressa bussningen i utgående axeln med dorn SVO 

2417, se bild 4-49. Pressa främre lagret på utgå

ende axeln med dorn SVO 2412. 
2. Pressa bakre lagret i bakre hushalvan med dom 

SVO 2412. 
3. Stöd under utgående axeln med en träklots. Sätt 

på hastighetsmätarhjul och distanshylsa. Pressa på 

bakre hushalvan med dorn SVO 2412, se bild 4-50 .. 
4. Pressa i tätningsringen med dorn SVO 2412. Mon

tera medbringaren, brickan och muttern. Drag mut

tern. Atdragningsmoment 11-14 kgm. 

5. Montera samman frihjulets nav, fjäder och rullhål

lare, se bild 4-5l. Vrid rullhållaren medurs så långt 

VOLVO 

Bild 4-51. HopsäHning av frihjul, I 24688 

l. Fjäder 2. Hållare 3. Frihjulsnav 



Bild 4-52. Hopsättning av fri hjul, II 

1. Kil 
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det går och lås den i detta läge med en kil enligt 

bild 4-52. Sätt i rullarna. Lägg ett gummiband eller 

snöre om rullarna. 

6. Lägg i tryckbrickan och därefter frihjulet på sin 

plats i utgående axeln, se bild 4-53. Lägg i olje

ledplåten och sätt i låsringen, se bild 4-54. 

7. Sätt i mindre hastighetsmätarhjulet och bussningen. 

Montera hållare och skruv. 

8. Lägg planethjulshållaren komplett med planethjul 

på sin plats i utg:ående axeln . Styr upp splinsen i 
planethjulshållare och frihjulsnav med dorn SYO 

2835, se bild 4-55. 

HOPSÄTTNING AV KOPPLINGSENHET 

l. Pressa kullagret i hållaren och sätt i låsringen. 

2. Sätt skruvarna i lagerhållaren. Pressa därefter kul-

Bild 4-53. Montering av frihjul 

Bild 4-54. Montering av oljeledplåt 

1. Oljeledplåt 2. Läsring 

lagret med hållare på kopplingslamellen. Montera 

låsringen. 

3. Montera solhjulet i kopplingslamellen. Sätt på lås

ringen. 

4. Montera kopplingsenheten på sin plats på utgå

ende axeln. Sätt de fyra tryckfjädrarna på skruv

arna. 

Bild 4·55. Montering av planethjul 

VOLVO 
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Bild 4-56. Montering av finfilter, oljepumpens backventil samt 
reducerventil 

HOPSÄTTNING OCH MONTERING AV FRÄMRE HUS 

l. Montera finfiltret. Montera även reducerventilens 

delar i följande ordning: ändbricka, cylinder, 

mindre kolvenhet, lågtrycksfjäder, större kolvenhet 

och propp, se bild 4-56. 

2. PI'acera vevstake och pumpkolv på sin plats i 

huset. Skjut därefter in cylindern. Montera därefter 

ventilsäte, kula, fjäder och propp. 

3. Drag propparna för finfilter, reducerventil och 

pumpens backventil med momentnyckel och SYO 

2836. Atdragningsmoment 2,2 kgm. Montera förfil

ter, magnet, packning och botten platta. 

4. Montera manöverkolvarna i sina cylindrar. 
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Bild 4-57. Montering av främre hushalva 
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5. Sätt bromstrumman i främre huset. Lägg främre 

hushalvan på den bakre. Montera brickor och 

muttrar, se bild 4-57. Observera att de båda kop

parbrickorna skall monteras på de övre skruvarna. 

Drag muHrama litet i tag;et tills de är jämnt drag

na runt om. 

6. Montera de båda tryckbrickorna. Drag och lås 

muttrarna. Montera manöverventil och solenoid . 

MONTERING AV öVERVÄXEL 
Montering av överväxeln sker i motsatt ordning mot 

demonteringen . Fyll på olja. Kontrollera oljenivån 

huvudväxellådan efter att vagnen körts 10-15 km . 
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GRUPP 45 

KARDANAXEL 

VERKTYG 
SYO 2846 Hylsnyckel för skruvar i kardanaxel . . 

BESKRIVNING 

Bi/d 4-58. Kardanaxel med stödlager 

l. Medbringare på växellåda 5. Mellersta kardanknut 
2. Främre kardanknut 6. Bakre kardanaxel 
3. Främre kardanaxel 7. Bakre kardanknut 
4. Stödlager 8. Medbringare på bakaxel 

Kardanaxeln är delad och av rörtyp, se bild 4-58. 

Främre kardanaxeln är i sin bakre ände utformad till 

splineshylsa. I denna är en splinesaxel, vilken även ut

gör ena 9'affeln till mellersta kardanknuten, instucken. 

Främre kardanaxeln är i sin bakre ände lagrad i ett 

kullager. Kullagret sitter i ett hus av g·ummi, som är 

fastsatt i kardantunneln med ett överfall, se bild 4-59. 

Kardanaxeln är försedd med tre kardanknutar. Varje 

knut består av ett kors med fyra slipade lagertappar 

vilka är lagrade i medbringargafflarna med nållager. 

Bild 4-59. Stödlager 

1. Skyddsplåt 6. Golvtunnel 
2. Kullager 7. Bokre kardanaxel 
3. Gummihus 8. Gummiskydd 
4. Skyddsplåt 9. Overfall 
5. Mutter 10. Främre kardanaxel 

VOLVO 
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REPARATIONSANVISN I NGAR 
BYTE AV STODLAGER 
l. Hissa upp vagnen . Lossa kardanaxeln från bak

axelns medbringare. Vik undan låsbrickan och 

lossa muttern vid gilidskarven. Drag ut kardan

axeln bakåt. 

2. Lossa överfallet för stödlagret. Drag av stödlagret 

komplett. 

3. Kräng det gamla lagret ur gummihuset. Sätt i det 

nya. la.gret. 

4. Montera stödlagret och övrig.a delar i motsatt 

ordning mot demonteringen. Om splinesförbandet 

verkar torrt smörjes det med fett, som är blandat 

med molybdendisulfid. 

DEMONTERING 
Hissa upp vag'nen. Lossa kardanaxeln från växellå

dans och bakaxelns medbringare. Skruvarna kan los

sas med hjälp aven mutterdragare och hylsa SVO 

2846, se bild 4-60. Lossa överfallet för Sltödlagret och 

tag ner kardanaxeln komplett. 

Bild 4-60. Demontering av skruvar 

Bild 4-61 . Demontering av låsring 
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ISÄRTAGNING 
ISÄRTAGNING AV KARDANAXEL 

l . Vik undan låsbrickan och lossa muttern för stö d

lagret. Tag bort ba kre kardanaxeln . Dragl av stöd

lagret. 

2. Tag ut stöd lagret ur huset. 

ISÄRTAGNING AV KARDANKNUT 

l . Tag bort låsringarna som håller nållagren i gaff

larna, se bild 4-61 . 

2. Spänn fast axeln i ett skruvstycke, så a tt knuten 

kommer så nära skruvstycket som möjligt. Tänk 

på att själva "axeln" ä r ett rör, som lätt kan de

formeras. 

3. Driv med hammare och metalldorn axelkorset så 

lång.t det går åt ena hållet. Nåll.agret kryper där

vid ut ungefär till hälften . 

4. Driv därefter på samma sätt axel korset så lång·t 

det går åt mot~atta hållet, se bild 4-62. 

Bild 4-62. Demontering av axelkors, I 

Bild 4·63. Demontering av axelkors, " 



5. Driv ut det ena nållag'ret med en klen metalldorn . 

Tag ut axelkorset, se bild 4-63. Driv ut det andra 

nålIagret. 

INSPEKTION 
Det är mycket viktig1t att en kardanaxel är rak. Då 

även små skador på en kardanaxel åstadkommer vib

rationer skall en noggrann inspektion göras. Axeln 

sättes upp mellan dubbar och kontrolleras under rota

tion med indikator utefter hela sin längd. Ar radial

kastet större än 0,25 mm skall axeln bytas ut. 

OBS! En skadad kardanaxel får icke riktas eller repa

reras utan skall ersättas med ny. 

Undersök stödlagret genom att med händerna trycka 

lagerbanorna mot varandra och vrida dem åt olika 

håll. Lagret skall gå lätt utan att hugga på något 

ställe. Ar så ej fallet kasseras lag,ret och ersättes med 

ett nytt. 

Kontrollera nållager och axel kors. Slitna eller skadade 

delar bytes ut. 

HOPSÄTTNING 
HOPSÄTTNING AV KARDANKNUT 

l . Vid ev. monteringi av de gamla nållagren kontrol

leras att de är fyllda med fett och att gummität

ningarna är hela. Nya logier fylles till hälften med 

fett. 

Bild 4-64 . Montering av axelkors 

VOLVO 
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2. Träd axelkorset i medbringargaffeln . Skjut över 

axelkorset åt endera hållet och sätt nållagret på 

tappen, se bild 4-64. Pressa in nållagret så långt 

att låsringen kan monteras. Använd en dorn vars 

diameter är något mindre än nållagerhylsans. 

3. Montera det andra nållagret och låsringen på 

samma sätt. Aven monteringen av axel korset i den 

andra gaffeln sker på samma sätt. 

MONTERING 
Montering sker i motsatt ordning mot demonteringen. 
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GRUPP 46 

BAKAXEL 
VERKTYG 

Följande verktyg användes v id reparation av bakaxeln . 
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Bild 4-65. Specialverktyg för bakaxel 

SYO 1801 Standardskalt 18 x200 mm 
SYO 1845 Pressverktyg för montering av medbringare 
SYO 2261 Avdragare för medbringare 
SYO 2284 Hållare för mätur vid iustering av bakväxel 
SYO 2393 Mätverktyg för inställning av piniong 
SYO 2394 Utspänningsverktyg. Användes vid demontering och 

montering av differential 
SYO 2404 Nyckel för montering av främre pinianglager. Använ-

des även vid kontroll av kuggkontakl. 
SYO 2483 Avdragare för differentialhuslager 
SYO 2520 Stativ, se bild 4-66 
SYO 2522 Fixtur för bakaxel (a nvändes tillsammans med stativ 

SYO 2520 vid bakväxe larbeten ) 
SYO 2595 Inställningsringar för differential 
SYO 2597 Broms för kronhiul. Användes vid kontroll av kugg kon

takt 
SYO 2599 Dorn för demontering av ytterring, främre pinianlager 
SYO 2600 Mätfixtur för inställningsringar 
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SYO 2601 Hållare för utspänningsverktyg SYO 2394 (mo nterade på 
ve rktyget) 

SYO 2709 Utdragare för drivaxel 
SYO 2714 Fixtur för bakaxel. Användes på garagedomkralt vid 

demontering och montering av bakaxel , se bild 4-99 
SYO 2806 Monteringsdorn för tätningsring vid medbringare 
SYO 2837 Mothåll för medbringare 
SYO 2838 Pressve rktyg för demontering och montering av lager 

och lå s ring på drivaxel 
SYO 2839 Monteringsring för lager och lås ring på drivaxel. An-

vä ndes tillsammans med SYO 2838 
SYO 2840 Inställningsring för piniong 
SYO 2841 Hylsnyckel för inställningsring SYO 2840 
SYO 2842 Monteringshylsa för innerring, bakre pinianglager 
SYO 2843 Dorn för demontering av yl1erring, bakre pinianglager 
SYO 2844 Avdragare för bakre pinianglager 
SYO 2845 Pressverktyg för montering av yl1erringar, pinianglager 
SYO 4030 Utdragare för tätningsring vid medbringare 
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Bild 4-66. Stativ och fixtur för bakaxel 

BESKRIVNING 
Bakaxeln är upphängd på två bärarmar. Bärarmarna 

·är i sin framända försedda med ett par kraftiga buss

ningar och fastsatta vid karossen. Bakaxelkåpan är 

fastsatt vid bärarmarna med hävarmar. För att uppta 

det vridande momentet finns även två momentstag, 

som är fastsatta vid kåpan och vid karossen. Ett tvär

stag hindrar kaross och bakaxel att röra sig i sidled 

i förhållande till varandra. Bakväxelns konstruktion 

framgår av plansch 4 D. 

Bakväxeln är av typ hypoidväxel, dvs. pinjongdrevet 

ligger under kronhjulets centrum. Den består av pin

jong, kronhjul och differential. Kuggspelet och diffe

rentialhuslagrens ansättning justeras med mellanlägg 

innanför differentialhuslagren. 

Differentialhus med kronhjul är genom två koniska 

rullager lagrat i bakväxelhuset. Kronhjulet är fäst 

vid differentialhuset med skruvar. Differentialväxeln i 

differentialhuset består av två mindre koniska kugge 

hjul på en axeltapp samt två större likaledes koniska 

kugghjul, i vilka drivaxlarna är instuckna i invändiga 

splines. Genom lagringen av kugghjulen kan dessa 

rotera och tillåter drivaxlarna att rotera med olika 

hastigheter vid körning i kurvor. Under varje diffe

rentialväxelhjul ligger en tryckbricka. 

Pinjongen är lagrad i koniska rullager. Pinjongens 

läge i axialled i förhållande till kronhjulet justeras 

med justermellanläg;g under bakre pinjong1lagrets Y t

terring. Ansättning av pinjonglagren sker med juster

mellanlägg under främre pinjonglagrets innerring. 

Varje drivaxel är vid ytteränden lagrad i ett koniskt 

rullager. Lagerspelet är ej justerbart utan bestämmes 

av lagrets konstruktion, se bi'ld 4-70. 

På utsidan av drivaxellagren finns tätning'sringar. 
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RE PARATIONSANVISN I NGAR 
ARBETEN SOM KAN UTFöRAS MED 
BAKAXELN MONTERAD 
BYTE AV LAGER OCH TÄTNINGSRINGAR 

FöR DRIVAXEL 

l . Hissa upp vagnen och sätt bockar under bakaxeln . 

Tag bort hjulen . 

2. Lossa bromsröret från bromsoket. Lossa skruvarna 

och fag bort bromsoket. Lossa skruvarna för 

bf0msskivan och tag bort denna . 

3. Lossa skruvarna för tryckbrickan . 

Dessa lossas genom hål i drivaxelflänsen . 

Drag ut drivaxeln med avdragare SYO 2709, se 

bild 4-67. 

4. Spänn fast pressverktyg SYO 2838 i ett skruvstycke. 

Skruva fast drivaxeln vid spindelplattan. Skruva in 

spindeln så att verktygets armar kan sättas mot 

Bild 4-67. Demontering av drivaxel 

Bild 4-68. Demontering av drivaxellager 
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VOLVO 
101781 

lagret, se bild 4-68. Skruva ut spindeln och pressa 

av lagret och låsringen. Tag bort tätningsringen .. 

5. Fyll utrymmet mellan tätningsläpparna på den nya 

tätning.sringe n med fett. Placera den därefter på 

drivaxeln . Sätt på lagret och låsringen . Vänd 

lagret rätt, se bild 4-70. 

OBS! Använd alltid ny låsring . 

Sätt monteringsringen SYO 2839 mot lagret och 

låsringen . Fäll ihop verktygets armar och lås dem 

om monteringsringen , se bild 4-69. Pressa på lag

ret och låsringen genom att skruva in spindeln . 

6. Fetta in lagret. Montera därefte r dr ivaxeln . Drag 

skruvarna för tryckbrickan med 5 kgm. Montera 

bromsskiva och bromsok. Anslut bromsledningen. 

Lufta och justera bromsarna, se avd. 5. 

7. Sätt på hjul och hjulmuttrar. Palla ned vagnen . 

Drag hjulmuttrarna . 

SYO 2839 2838 

Bild 4·69. Montering av drivaxellager 

Bild 4·70. Drivaxellagring 

VOLVO 
103 176 

VOLVO 
103376. 



Bild 4·71. Mothåll för medbringare 

BYTE AV TÄTNINGSRING VID PINJONG 

VOLVO 
lOJ 396 

l. Koppla av bakre kardanaxeln från medbring.aren 

på pinjongen. Känn efter om pinjong:en g':lappar i 

sina lager. Ar så fallet skall glappet justeras bort 

innan ny tätningsring monteras. Se anvisningarna 

under rubr. "Hopsättning.". 

2. Tag bort muttern för medbringaren. Använd där

vid mothåll SYO 2837, se bi'ld 4-71. Drag av med

bringaren med avdragare SYO 2261, se bild 4-72. 

Drag ut den gamla tätningsringen med avdragare 

SYO 4030. 
3. Montera den nya tätningsring:en med verktyg: SYO 

2806. Vid montering av tätningsringen bestrykes 

tätningsläpparna med fett. Samtidigt förses fjäder

spiralen med ett lager fett. Se bild 4-73. Sistnämn

da åtgärd göres för att hindra fjäderspiralen att 

hoppa ur läg'e vid monteringen. 

Bild 4·72. Demontering av medbringare 

VOLVO 
2-':038 

2 

/ SVO 2806 

Bild 4·73. Montering av tätningsring 

l . Tätningsring 2. Fiäderspiral med fettlager 

Bild 4·74. Montering av medbringare 

1. Pressverktyg SYO 1845 

Bild 4·75. Placering av uppallningsbock 

VOLVO 
103031 
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4. Pressa på medbringaren med hjälp av pressverk

tyg SVO 1845, bild 4-74. Montera bricka och mut

ter. Drag muttern med 28-30 kgm. 

5. Anslut kardanaxeln. 

DEMONTE~ING 

1. Lägg klotsar för framhjulen. Lossa bakhjulsmutt

rarna. Lyft ba'kvagnen och ställ bockar framför 

bakre domkraftsfästena, se bild 4-75. Observera 

att bockama ej får placera's längre fram än den 

streckac;le linjen på bilden anger. Tag bort bak

hju.len. 

2. Byt ut lyftplattan på domkraften mot fixtur SVO 

2714 (jämför me,d bild 4-99) och lyft upp bakaxeln 

något. Lossa övre fästskruvarna för stö tdämparna. 

Lossa handbromsvajrarna från hävarmarna och 

konsolema på bromssköldama. Anvä n'd därvid 

fjäderfixtur, !Se avd 5. 

3. Lossa kardanaxeln från medbringaren på pin

jongen . Tag loss bromsrörsförskruvningen från 

bakaxelkåpan. 

4. Lossa främre fästskruven för bärarmarna ca l 

varv. Lossa de bakre skruvarna för moments.tagen. 

Lossa tvärstaget från konsolen på bakaxelkåpan. 

Tag bort de nedre fästskruvarna för fjädrarna. 

5. Sänk domkraften tills bärarmarna släpper från 

fjädrarna . Lossa skruvarna som håller bakaxelkå

pan vid bärarmarna. Sänk domkraften och drag 

fram bakaxeln. 

ISÄRTAGNING 

l . Placera bakaxeln i fixtur SVO 2522. Bakaxeln pla

ceras med undersidan av växeln vänd inåt bygeln, 

Bild 4·76. Sammärkning av överfall och hus 

4: 30 

då pinjongen pekar nedåt. Tag bort bromsrören _ 

2. Lossa skruvarna för bromssköldar och hållare. De 

lossas genom hål i drivaxelflänsarna. Drag ut driv

axlarna med avdrag,are SVO 2709, se bild 4-67. 

3. Tag' bort inspektionslocket. 

4. Renoveras bakväxeln på grund av oljud bör märk

bilden kontrolleras före isärtagningen, då man 

härigenom kan få ledning vid felsökningen. Ren

gör därvid kuggarna först så att ej missvisande 

märkbild erhålles. 

5. Kontrollera sammärkningen av överfall och hus, 

se bild 4-76. Saknas märkning eller är den otydlig 

mäd<es ena sidan med körnslag. Tag bort överfal

len. 

6. Anbringa ve rktyg SVO 2394 i hålen på bakväxel

huset enlig,t bild 4-77. Sätt fast verktyget med 

hållarna SVO 2601. Spänn ut verktY9'et tills det 

precis fastnar i hålen på huset. Spänn därefter 

skruven ytterligare 3-3,5 varv. Lyft ut differential

hus med kronhjul. Verktyget SVO 2337 kan an

vändas härtill. 

7. Vänd växeln och låt oljan rinna ur i en back. Tag 

bort muttern för medbringaren. Använd därvid 

SVO 2837 som mothåll, se bild 4-71 . Drag av med

bringaren med avdrag'are SVO 2261, se bild 4-72. 

Pressa ut pin jon gen . 

8. Driv ut främre pinjonglagret, brickan och tätning's

ringen med standardskaft SVO 1801 och dorn SVO 

2599. 
9. Driv vid behov ut bakre lagrets ytterri ng, se bild 

4-78. Använd standardskaft SVO 1801 och dorn 

SVO 2843. 
10. Rengör packning-splanet. Putsa bort alla grader 

med en fil på de ytor där indikatorhållaren SVO 

2284 kommer att g,lida . 

11 . Drag vid behov av bakre lagret från pinjongen 

med avdragare SVO 2844, se bild 4-79. 

Bild 4·77. Utspänning av bakväxelhus 



Bild 4-78. Demo nteri ng av bakre pinjonglagerring 

1. Demonteringsdorn SYO 2843 

Avdragaren anbringas på följande sätt (bild 4-80): 

Skjut avdragaren ner över rullarna och tryck ner 

låsringen . Drag därefter upp avdragaren med 

skruven tills rullarna ligger mot såväl kanten på 

innerbanan som kanten på avdragaren . Knacka åt 

låsringen med en hamma re . 

ISÄRTAGNING AV DIFFERENTIAL 
1. Lossa skruvarna och tag bort kronhjulet. 

2. Driv ut låspinnen, se bild 4-81 och därefter axeln 

för differentialhjulen. Tagl ut differentialhjulen och 

tryckbrickorna. 

3. Drag· av differentialhuslag,ren med avdragare SYO 

2483, se bild 4-82. Tagr vara på justermellanläggE!,n. 

Rengör först alla detaljer noggrant. Samtliga lagerba

nor och lager undersöks. Inga sår elle r skador får 

finnas på banor, rullar eller rullhållare. Alla skadade 

lager och lagerbanor bytes ut. 

Bild 4-79. Demontering a v bakre pinjonglager 

1. Avdragare SYO 2844 

VOLVO 
25527 

1 

3 

Bild 4-80. Avdragarens a nbringa nde 

1. Avdragare n tryckes ner över rulla rna 
2. Rullarna drages upp 
3. Låsri ngen knacka s fast 

Bild 4-81. Demontering av låspinne 

l 

VOL VO 
102 436 

VOLVO 
23317 
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Bild 4-82 _ Demontering ov d ifferentialhuslager 

LAvdragare SYO 2483 

VOLVO 
.10 2371 

Observera att för drivaxellagren är ytterringens båda 

delar hoplimmade vid nya lager. Denna limning kan 

släppa efter en tids Ikörning, men detta påverkar inte 

lagrets användbarhet. 

Undersök såväl pinjongdrev som kronhjul nog'a be

träffande skador på kuggarna. De vanlig:aste skador

na är skärningar på kuggytorna. Dessa orsakas av 

felaktig inkörning, fel olja, otillräcklig·t kuggflankspel 

eller felaktig kuggkontakt. Om inte orsaken till skär

ningen avlägsnas på ett tidigt stadium leder detta till 

helt förstörda kugghjul. 

Även differentialhjulen undersöks beträffande skador 

på kug.garna. Differentialhjulen monteras rengjorda 

och torra i differentialhuset tillsammans med axel och 

tryckbrickor. Spelet kontrolleras därefter med känn

bleck bakom de båda sidodifferentialhjulen. Finns stör

re spel än 0,06 mm, då hjulen vridits till sitt största 

spel, bytes till tjockare brickor. Dessa finns i tjock

lekarna 0,78 mm, 0,86 mm och 0,94 mm. 

Undersök äVCl om medbringarens cylindriska del, som 

går in i tätningsringen, är sliten eller repig. Om så är 

fallet bytes medbringaren tillsammans med tätnings

ringen. 

Pinjongmuttern är försedd med spår fö r låsning. Efter 

hand förlorar den sin låsförmåga. Muttern bör därför 

bytas om den varit losstagen ett par gånger. Även 

brickan under muttern bör bytas om den blivit defor

merad. 

Undersök tätningsringarna och byt ut dem om de är 

skadade eller förslitna . 

Se efter att bakaxelkåpan är fri från sprickor. Kon 

trollera att konsolerna för bärarmar och tvärstag är 

felfria _ 
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Bild 4-83. Montering av differentialhjul 

Inspekte ra drivaxlarna. Krokiga eller på annat sätt ska

dade drivaxlar utbytes mot nya. 

Undersök tätning,sring.arna och byt ut dem om de är 

-skadade eller förslitna. 
Se efter att bakaxel kåpan är fri från sprickor. Kon

trollera att konsolerna för bärarmar och tvärstag är 

felfria _ 

HOPSÄTTNING 

HOPSÄTTNING AV DIFFERENTIAL 

l . Lägg in de stora differentialhjulen med tryck

brickor i differentialhuset. "Rulla" därefter in de 

båda mindre hjulen jämte de skålformiga tryck

brickorna (båda hjulen samtidigt), se bild 4-83_ 
2. Driv i axe'ln . KontroHera diffe·rentialen. Förekom

mer g,lapp monteras nya tryckbrickor. Montera 

låspinnen. 

3. Montera kronhjulet. Se till att anliggningsytorna 

är rena och utan grader. Drag skruvarna med 6,5 
-9,0 kgm_ 

MONTERING AV PINJONG 

l. Putsa märkplanet på pinjongen med mycket fin 

smärgelduk. Sätt inställningsringen SYO 2840 och 

nyckel SYO 2841 på pinjongen, se bild 4-84. Pla

cera pinjong<en i huset (jämför bild 4-86) och lås 

fast inställningsringen genom att skruva upp lås

skruven. 

2. Pinjongen skall ha ett visst nominellt mått (A bild 

4-85) till kronhjulets centrumlinje. På grund av to le-



s VO 2840 SVD 2841 

VOLVO 
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Bild 4-84. Inställningsring och nyckel för pinjongens läge 

ranser i tillverkningen uppstår avvikelser från det 

nominella måttet. Detta anges på det slipade pla

net på pinjongen med en siffra försedd med plus

eller minustecken. Står det plustecken framför siff

ran skall det nominella måttet ökas och vid minus

tecken minskas det nominella måttet. Den på pin

jon gen angivna siffran anger avvikelsen i tusen

dels tum och måste vid justeringen först omräknas 

till mm, se förvandlingstabell. 

Förvandlingstabell för tum till millimeter 

tum 

0,001 
0,002 
0,003 
0,004 
0,005 
0,006 
0,007 
0,008 
0,009 

millimeter 

0,025 
0,051 
0,076 
0,102 
0,127 
0,152 
0,178 
0,203 
0,229 

Bild ,4-8S •. Pinjongens läge 

.J . A. Nominellt måff 

Bild 4-86. Placering av mätverktyg 
VOlVO 
103236 

För kontroll av pinjongens läge användes en indi

kator, hållare för indikator SYO 2284 samt mät

verktyg SYO 2393, vi lket består av två delar: 

pinjongtolk och justerjigg. 

Kontro llen tillgår på följande sätt: 

Placera pinjongtolken på pinjongens slipade plan 

och justerjiggen i differentiallagerlägena enligt 

bild 4-86. Placera indikatorhållaren på bakväxel

huset och nollställ. indikatorn mot justerjigge~~, bild 

4-87. Flytta därefter över indikatorhållaren, så att 

indikatorn kommer mot pinjongtolken, se bild 4-88. 
Är pinjongen märkt O skall justerjigg och pinjong

tolk ligga på samma höjd, är den märkt - skall 

pinjongtolken ligga höglre än justerjiggen och om 

den är märkt + skall pinjongtolken ligga 15gre än 

justerjiggen vid korrekt inställning. Detta ju'steras 

genom att vrida nyckeln på pinjongen tills ,inät

klockan visar rätt värde enligt märkningen och 

förvandlingstabellen. Lås därefter inställningsringen 

Bild 4-87. Nollställning av indikator 
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Bild 4-88. Uppmätning av pinjangens läge 

genom att skruva ned låsskruven. Tag bort mät

verktyg och pinjong. 

3. Placera bakre pinjongJagrret komplett med ytter

ringen i mätfixtur SYO 2600. Sätt på platta, fjäder 

och mutter. Muttern vändes med plana sidan upp. 

Plattan (och därmed lagret) vrides fram och till

baka några gånger, så att rullarna intar rätt läge. 

Lägg inställningsringen i mätfixturen enligt bild 

4-89. Använd hållare SYO 2284 och mätur, placera 

mäturets mätspets mot inställning,sringen och noll

ställ mäturet. Placera därefter mäturets spets mot 

lagrets ytterring. Mäturet visar nu direkt vilken 

tjocklek justermellanläggen skall ha. Mät upp 

justermellanlägg av rätt tjocklek med mikrometer, 

se bild 4-90. OBS! Justermellanlägg med exakt rätt 

tjocklek kan inte alltid erhållas. De får dock inte 

vara mer än 0,03 mm tjockare eller 0,08 mm tun

nare än det uppmätta värdet. 

SYO 2284 

YöN? 
Bild 4-89. Bestämning av justermellanläggens tjocklek 

1. Inställningsring 2. Mätur 3. lager, komplett 
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Bild 4-90. Uppmätning av justermellanlägg 

4. Pressa bakre lagret på plnlongen med hylsa SYO 

2842, se bild 4-91. Lägg i de uppmätta justermel

lan läggen och pressa i båda lagrens ytterringar 

med verktyg SYO 2845, se bild 4-92. 

5. För in pinjongen i kåpan och träd på tre 0,75 mm 

tjocka justermellanlägg och främre pinjonglagret. 

Montera nyckel SYO 2404 och pressverktyget SYO 

1845 på pinjongens främre ände och dragr i pin

jongen, se bild 4-93. Användes mutterdragare till 

detta måste pinjongen tryckas framåt, så att den 

inte slår i lagerlägena. 

Bild 4-91. Montering av bakre pinjonglager 

1. Monteringshylsa SYO 2842 

VOLVO 
25528 



Bild 4-92. Montering av lagerringar 

l. Pressverkfyg SVO 2845 

6. Byt ut pressverktyg SYO 1845 mot bricka och mut

ter. Drag muttern med 28-30 kgm. Sätt på pin

jongtolk och indikatorhållare. Drag ner pinjongen 

samtidigt som den vrides fram och tillbaka. Noll

ställ indikatorn. Pressa därefter pinjongen uppåt 

och vrid den samtidigt fram och tillbaka. Avläs 

spelet. 

7. Tag bort pinjongen. Avlägsna justermellanläggr 

motsvarande det uppmätta spelet + 0,07 mm. 

Montera åter pinjongen. 

8. Kontrollera därefter pinjonglagrens ansättning 

med momentdon. Momentdonet skall visa 6-11 
kgcm för körda och 11-23 kgcm för nya lager då 

pinjongen vrider sig. 

Ofta erfordras en ändring av justermellanläggens 

tjocklek på grund av de toleranser som måste 

finnas. 

9. Kontrollera pinjongens läge med mätur, hållare 

SYO 2284 och mätverktyg, SYO 2393, se även 

punkt 2. 

MONTERING AV DIFFERENTIAL 

1. Olja inställningsringarna SYO 2595 invändigt och 

sätt dem på differentialhuset. Ringen med svartoxi

derad justerring placeras på kronhjulssidan. Olja 

även in lag,erstället i huset. Differentialhus och 

inställningsringar placeras i bakaxelhuset, se bild 

4-94. Använd indikatorklocka och justera in ring-

Bild 4-93. Montering av pinjong 

VOLVO 
24534 

arna så att rätt kuggflankspel 0,13--0,20 mm erhål

les. Drag åt låsskruvarna i inställningsringarna. 

2. Sätt på bromsverktyg SYO 2597 enligt bild 4-95. 

Stryk märkfärg på några kugg,ar på tre ställen på 

kronhjulet. Härigenom kan man få kontroll på 

kronhjulets ev. skevhet. Drag runt pinjongen 10-

12 varv åt vardera hållet och kontrollera märk

bilden. Yid rätt kuggkontakt lig,ger mä~kbilden mitt 

på kuggen i höjdled men något närmare lilländen 

än storänden. Märkbilderna på backsida och driv

sida ligger mitt för varandra, se bild 4-96. Ar 

märkbilden felaktig måste pinjongens läge justeras 

Bild 4-94. Inställningsringar för differential 

1. Insfällningsringar SVO 2595 

:§fI~' .' ~.- . ;. 
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Bi Id 4·95. Bromsverktyg för differential 

Innan hopsättningen fortsättes. Liglger märkbilden 

för långt mot storänden på drivsidan och för 

långt mot lilländen på backsidan, se bild 4-97, 

skall pinjongen flyttas inåt. Ligger märkbilden för 

långt mot lilländen på drivsidan och för långt mot 

storänden på backsidan, se bild 4·98, skall pin· 

jongen flyttas utåt. Observera att märkbilden 

kommer att ligga något närmare lilländen då In

ställningsringar är monterade än då lagren är 

monterade. 

3. När rätt kuggflankspel och märkbild erhållits ta

ges differential och inställningsring, bort. Centrer

brickan placeras på mätfixturen. Ett lager placeras 

i mätfixturen, platta, fjäder och mutter monteras. 
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lillände 

Storände 
VOLVO 

24337 

Bild 4.96. Rätt kuggkontakt 

VOLVO 
24269 

Bild 4·97. Felaktig kuggkontakt 

Muttern monteras med plana sidan ned. Plattan 

vrides fram och tillbaka några gånger. Sätt på 

mätur och hållare SYO 2284. Nollställ mätaren 

mot inställningsringen och pla.cera därefter mät

spetsen mot lag,ret, se bild 4·89. Avläs mäturet. 

Mät med mikrometer upp justermellanlägg, vars 

sammanlagda tjocklek motsvarar det avlästa vär

det + 0,07 mm. Lägg undan justermellanläggen 

tillsammans med det uppmätta lagret. Upprepa 

ovanstående med det andra lagret. 

OBS! Håll noga reda på vilken sida resp. lagler 

och justermellanlägg skall monteras. 

4. Sätt justermellanläggen på differentialhuset och 

pressa på lagren . 

Yfl~Y? 
Bild 4·98. Felaktig kuggkoniakf ' 



Bild 4-99_ Fixtur för bakaxel 

5_ Anbringa verktyg SYO 2394 på bakväxelhuset, se 

bild 4-77_ Spänn ut verktyget tills tapparna precis 

lig.ger an mot hålkanterna i huset och drag där

efter skruven ytterligare 3-3,5 varv_ Montera dif

ferential och ytterringar_ T ag bort verktyg SYO 

2394_ Montera överfallen och drag skruvarna med 

5,0-7,0 kgm_ 

6_ Kontrollera kuggflankspel och märkbild_ 

HOPSÄTTNING AV BAKAXEL 

1_ Tag bort nyckel ·svo 2404. Montera oljeslungaren 

och tätningsringen . Tätningsringen monteras med 

dorn SVO 2806, se bild 4-73. 

Vid montering av tätningsringen bestrykes tät

ningsläpparna med fett. SamtidigJ förses fjäde r

spiralen med ett lager fett. Sistnämnda åtgärd 

göres för att hindra fjäderspiralen att hoppa ur 

läge vid monteringen. 

Pressa därefter på medbringaren med hjälp av 

SYO 1845, se bild 4-74. Montera bricka och mutte r. 

Drag. muttern med 28-30 kgm. 

2. Montera inspektionslock och packning_ 

3. Montera drivaxlarna. Drag skruvarna för tryck

brickorna med 5 kgm. Fetta in lagret. 

4. Montera därefter bromsskivor och bromsok. Mon

tera bromsrören . 

MONTERING AV BAKAXEL 
l . Placera bakaxeln på fixtur SVO 2714, som place

rats på en garag·edomkraft, se bild 4-99. Fö r in 

bakaxeln under vagnen och sätt i skruvarna för 

bärarmar och momentstag. 

2. Höj domkraften tills fästet för tvärstaget på axeln 

ligge r i nivå med fästet på karossen . Montera 

tvä rstaget. 

3. Montera fästskruvarna för fjädrarna . Drag mutt

rarna för momentstag' och bärarmar. 

4. Montera konsol, förskruvning och bromsslangar. 

Montera kardanknuten vid medbringaren. 

5. Montera övre skruvarna för stötdämparna. Mon

tera handbromsvajern i konsolerna och vid häv

armarna. Justera handbromsen och lufta brom

sarna, se avd. 5. 

6. Sätt på hjul och hjulmuttrar. Palla ned vagnen. 

Drag hjulmuttrarna med 10-14 kgm. 
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1. Vevaxel 
2 . Lamellaxel (ingående axel, växellåda) 
3. S1äd lager i vevaxel 
4. Låsring 
5. Lamell 
6. Svänghjul 
7. Svänghjulskåpa 
8. Kopplingskåpa 
9. Hållare 

10. Tryckplal1a 
11 . Stöd ringar 
12. Tryckfjäder 
13. Urkopplingslager 
14. Kopplingsvajer 
15. Bricka 
16. Gummibussning 
17. Bricka 
1B. Mul1er 
19. Gummis10pp 
20. S1oppkansol 
21. Peda laxel 
22. Kopplingspedal 
23. Jus1ermul1rar 
24. Lock, växellåda 
25. Hävarm och urkopplingsaxel 
26. Urkopplingsgaffel 
27. Returfjäder 
2B. Bricka 
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Plamch 4-A. Ko.ppling och kopplingsreglage 

\ 



l . Kopplingskåpa 
2. Kopplingsring 
3. Spärrkula 
4. Fjäder 
5. Skiftaxel, backväxeln 
6. Skiftaxel, l :an-2 :ans växel 
7. Skiftaxel, 3:ans-4 :ans växel 
8. Medbringare 
9. Fjäder 

10. Skiftgaffel 
1l. Kugghjul , 3:ans vä xe l 
12. Kugghjul, 2 :ans växel 
13. Nå llager 
14. Fjäder 
15. Synkroniseringsnav, l :an-2:an 
16. Spärrkula 
17. Växelkuliss 
18. Medbringare 
19. Skiftgaffel , l :ans-2 :ans vä xel 
20. Växellådslock 
2l. Synkroniseringskona 
22. Medbringare 
23. Buss ning 
24. Tryckbricka 
25. Kullager 
26. Skiftgaffel, backväxel 
27. Medbringare 
28. Axel 
29. Bussning 
30. Växelspaksknopp 
31. Växelspak, överdel 
32. Gummibussning 
33. Gummibussning 
34. Växelspak, ned erdel 
35. Bricka 
36. Kåpa 
37. Fjäder 
38. Skyddskåpa 
39. Tätningsring 
40. Huvudaxe l 
41 . Större hastighetsmätarhjul 
42. Bakre lock 
43. Mindre hastighetsmätorhjul 
44. Växelhävarm 
45. Kugghjul , l :ans växel 
46. Nållager 
47. Backhjul 
48. Bussning 
49. Glidklack 
50. Kopplingshylsa samt kugghjul för backväxel 
5l. Låsring 
52. Backaxel 
53. Nå Ilager 
54. Kugghjul 
55. Växellådshus 
56. Synkroniseringsnav 
57. Kopplingshylsa 
58. Låsring 
59. Synkroniseringskona 
60. Nållager 
61. Avtappningspropp 
62. Kugghjul 
63. Mellanaxel 
64. Kullager 
65. Kullager 
66. Tätningsring 
67. Lock 
68. I ngående axel 

.. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 192021 22 2324 25 26 TI 28 29 

I I 
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l. Mutter 
2 Låsbricka 

. Tryckplatta. I 
;. Ventilatio nsn ippe 

6: Främr~ hus 
7 Packning 
8: Bromstrumma 
9. O-ring 

10. O-ring 
ll. Packning 

12. Pack nin g 
13. So leno ld 

14. SkrukVlagerhållare 
15. Tryc 
16. Fjäder 
17. Ku lla ge r 
18. Låsring 
19. Låsr ing 
20. Låsrin g 
21 Pinnskruv. 
22: Ko lvpackn ing 
23. Ko lv 
24. Vevstake 

25. Kula 
26. Fjäder 
27. Propp 

28. Kil . 
29. Fjä demng 
30. Låsring 
31. Excenter 
32. Ko l vt~pp 
33. Packn I ng 

36. Pinnskruv eke 
37. Strypmunsty 
38. Packning 
39. Pro pp 
40. O-ring 

And stycke 4l. 
42. Kolv 
43. Bricka 
44. Fjäder 
45. Hå llare 
46. Fjäder 
47. Skruv 
48. Skruv 
49. Hål lare 
SO. Fjäder 
5l. O-ring 
52. Propp 
53. Mutter 
54. Kolv 
55. Fjäder 
56. Bricka 

57 . O-ring 
58. Cylinder 
59. O-ring 
60. Propp 
61. Fjäder 
62 Kula 
63: Ve ntil säte 

64. O -ring . der 
65. Pumpcylln 
6 Pumpkolv 
~7 : Bricka (2 st. ) 
68. Finfilter 
69. Packning 
70. Propp 
71. Typsky lt 

72. Skruv . och 
73. Pl aneth lul 

-hå llare 

74. So lhjul lame ll 
75. Kopplings 
76. FörfiHer 
77. Packning 
78 Mag net 
79: Bottenplatta 
80 Skruv 
81: Fjäderbricka 
84 Bussning 
85' Tryckb ri cka 

86: Oljeledplåt 
87. Låsrin g 
88 . Frihjul 
89 Pinnskruv 
90: Fjäderbricka 

91. Mutter hastig-
95 Mindre . 

. hetsmä ta rhlul 

96. O-ring 
97. Bussning 
99. Skruv 

100. Hålla re. 
101 . Oljetätnlng 

P' nskruv 
102. '~ hasti ghets-106. Storre . 

mätarhlul 
• d axel 11 O. Utgaen e 

11l. Kullager 
112. Distanshylsa 
113. Bakre hus 
114. KUllager. 
115. Tätningmng 
11 6. Medbringare 
117. Bricka 
118. Mutter 

~ 
33 37 

75 

6 7 n~~ 
8 12 13 

113 

~95 
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101~ 
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Överväxel Plansch 4-C. 
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2 3 4 

l. Röraxel 
2. Different ia lhu slager 
3. Overfall 
4. Justermellanlägg 
5. Differentialhus 
6. Tryckbricka 
7. Stö rre differentialhjul 
8. Låspinne 
9. Mindre differentialhjul 

10. Kronhjul 
11. Axel 
12. Tryckbricka 
13. Bakaxelkåpa 
14. Medbringare 
15. Dammskyddsp låt 
16. Oljekastare 
17. Tätningsring 
18. Ju sterme llanlägg 
19. Främre pinjonglager 
20. Pinjong 
21. Bakre pinjonglager 
22. Justermellanlägg 

5 6 7 8 

22 21 20 19 18 

Plansch 4-0. Bakväxel 

9 10 11 

17 16 

12 

15 14 13 
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I N N EHÅLLSFÖRTECKN I NG 

Grupp 50. Allmänt 

Verktyg .. . . . ... ..... .. . . ... . . . . .. . . .. . . . ... . .. Beskrivn ing ... ... ...... . . . . .. . ... ...... .. . . .... . . . . 
Reparationsanvisningar ... .. . . .. . . .. . .. .... . . .. .. . . . ... . . 

Rengör ing .. . ... .... ... .. . . .. . . . . . ... . . .. . . .. .. . . ... .. . 
Bromsvätska . . . . . . . . . .. . .. . .. .. ...... .. . . ...... . .... . . . 
Felsökning ... . . . .. . .. . .... . .. ... . . .. . . .. . . ... .. . . .... . 

Skötse,1 . ... . . . .. . .. . . .. . . . ... . .. ... .. . . . .. . .. ... . 

G rupp 51. Hjulbromsar 

Beskrivning .... . . .. . . .. .. . .. . . . ... . . ... . . . . ... . ..... . ... . 
Reparation'Sanvisningar . . .... . .. . .... . .. . . . .. . . . ... . .... . 

Byte av bromskl'ots'ar . . .... .. . . .. . . . . .. . . .... .... . . . . . . 
Renovering av hjulbromsar . . . .. . . . . ... .... . . . .... . . . . . . 
Bromsskiva . ..... . ..... .. . .. . . . . .. ... . . . . . . ... .. . ... . . . 

Grupp 52. Hydrauliskt fotbromssystem 

Be'skrivning . ..... . . .. . . .. . .. ... . . .... .. . ... . .... . . .. .. . . . 
Reparationsanvisningar . .. .. .... ..... . . ... . . . .... .... . . . . . 

Huvudcylinder ..... . . ... . . .. . . .. . . . ... . .. .. ... .. . ... . . . 
Varni'ngsventil . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . ... . .. .. .. . . ... . . ... . 
Bromsventil .. . . . . ..... . .. . . . : .. .... ... .... .. . . . .. . .. . . . 
Broms'ledningar .. . . .... .... . .. .. ....... ... .. .. .. . . . .. . . 
Luftning 'av hy,drauliskt system ... . . . . . ... . . . . .. ... . .. . . . 
Justering av bromslju'S kontakt . . .. . .... .. . .... .. . . . . . . . . 
Bromspedal .. . .. .. . . ........... . .. ... . . .. . . . . .. ... ... . 

Grupp 54. Hjälpbromssystem 

Beskrivning ..... . ... . . .. .. . . . ... .. . . . ... .. . .. . . .. . ... .. . 
Reparationsanvisning'ar .... .... . . ...... ... ... . . . . .. .. . . . . 

Byte av II uftfi Iter och ljuddämpare ..... . . . .. . . .. .. . . .. .. . 
Byte 'av 'backventil .. .... ... . . ... ... . . . . . . . . . . . ... . . .. . . 
Byte av servocylinder .. . . .... .... . . ... .. .. . . . .. . . . . . .. . 

Grupp 55. Parkeringsbroms 

Beskrivning .... .. ....... . . .. . . . .. . . . . . . ...... . .. . .. . .. . . . 
Reparation5'anvisning.ar ... . . . ... . .. . . . .. . . . . ... ..... ... . . 

Justering av parke'ring'sbroms .. . .... .. .. .. . . .. . . .... ... . 
Byte av vajer .. .. ... . ... . .. . .... ... . . ..... . ... .. . .. . . . . 
Byte av manöverspak ell'er spärrdetaljer ... . ... .. . . ... . . . 
Bakhjul'S broms (parkeringsdel) .. . . .... . .. . . .. .. . 
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GRUPP 50 

ALLMÄNT 

Bild S-l. Specialverktyg 

SYO 2740 Nyckel för luftning 
SYO 2742 Hållare för vaierfiäder 

SYO 2742 

SYO 2809 Kontroll- och inpressningsverktyg för kol var 

VERKTYG 

VOLVO 
103033 

Följande specialverktyg, användes vid reparation av 

bromssystemet. 

Provningsanordningen (bild 5-2) användes vid exem, 

pelvis felsökning på bromssystemet. Demonteringen 

av kolvarna i främre bromsoket underlättas med en 

träskiva enligt bild 5-3. 

Vid demonteringen av kolvarna i bakre bromsoket er

fordras en slanganslutning enligt 2 bild 5-4. 

Vid luftning med aggregat användes exempelvis ett 

luftningsaggregat enlig.t bild 5-5. För anslutning av 

aggregatet till behållaren erfordras ett lock (l ) enligrt 

bild 5-4. 

6--~ 

5---~-

l. 

Bild 5-2 . Provningsanordning SVO 2741 YS~~? 
1. Skyddskåpa 4. Slang 
2. Anslutningsnippel 5. Luftningsanordning 
3. Förstoringsnippel 6. Manometer 

95 

f---------- 210 _ _ ____ _ __ ..., Y&1~W 

Bild 5-3. Träskiva för främre bromsa k 

Bild 5-4. Anslutningar 
VOLVO 
103 177 

l . Anslutning (Kan vid behov rekvireras från Volvo Service). 
2. Anslutning för bromsok 

Bild S-S. Luflningsaggregat 

5 : l 
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BESKRIVNING 
164 är försedd med två av varandra oberoende 

bromssystem. Det ena - fotbromsen - manövreras 

med en bromspedal och påverkar genom ett hydrau

liskt system alla fyra hjulen . Det andra bromssystemet 

- parkeringsbromsen - manövreras med en broms

spak och verkar mekaniskt på de båda bakhjulen. 

Fotbromsen är av typ skivbroms och är anordnad 

enligt bild 5-6. 

Den hydrauliska delen är av typ två krets bromssystem. 

Huvudcylindern (l ), är av tandemtyp och varje fram

hjulsbrom s (13) har två par från varandra helt skilda 

cylindrar. Den ena kretsen betjänar framhjulsbroms

arnas nedre cylindrar och höger bakhjul, den andra 

framhjulsbromsarnas övre cylindrar och vänster bak

hjul. Därmed är bromseffekten säkerstä lld vid even

tueHt brott på någon av bromsledningarna. 

Servocylindern (5) är direktpåverkad av bromspedalen 

och ombesörjer med hjälp av vakuum från motorns 

insugningsrör att mindre pedaltryck erfordras v id 

bromsning. Bromsventilerna (10 och 11 ) medverkar till 

en lämplig, bromskraftfördelning mellan fram- och 

bakhjulsbroms. 

Beträffande övrig beskrivning av de i fotbromsen in

gående enheterna samt parkeringsbromsen, se under 

respektive grupp. 

Vakuum _ Primärkrets, 
tryck öve r 50 kg /cm' 

Pri mä rkrets 
reducerat tryck 

_ Seku ndärkrets _ Sekundärkrets , 
tryck över 50 kg /cm' reducerat tryck 

Bild 5-6. Fotbromssystem 

1. Huvudcy linder 6. Bromskontakt 11. Bromsventil , primärkrets 16. Varni ngsventil 
2. Bromsvätskebehållare 7. Varningslampa 12. Bromspedal 17. 6-vägsförskruvn ing , 
3. Vakuum ledning 8. Bakre bromsok 13. Främre bromsok (dubbel 3·vägsfö rskruvn in g) 
4. Backve nt il 9. Bromsskiva 14. Bromsskiva 18. Bromsrör 
5. Servocylinder 10, Bromsve ntil, sekundärkrets 15. Varningskontakt 19. Skyddsplåt 
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REPARATIONSANVISN I NGAR 
RENGöRING 

De i hydrauliska bromssystemet ingående detaljerna 

skall rengöras i ren bromsvätska eller denaturerad 

sprii', som ej innehåller bensen (bensol ). 

Av de i allmänna handeln förekommande sorterna av 

denaturerad sprit är endast T-sprit fri från bensen. 

Direkt från AB Vin- & Spritcentralen kan efter särskilt 

tillståRd levereras exempelvis metanoldenaturerad 

sprii'. Bromsvätska är ett utmärkt men dyrbart rengö

ringsmedeL Det ur de flesta synpunkter lämpligaste 

rengöringsmedlet är därför T-sprit. 

Bensin, tvättnafta, trikloretylen eller sprit med bensen 

får ej användas vid rengöringen eftersom detta lik

som minsta spår av mineralolja angriper gummipack

ningarna och får dem att svälla. Med anledning av 

detta skall händerna tvättas med tvål och vatten innan 

de invändiga detaljerna vidröres. Helst bör den som 

arbetar med hydrauliska detaljer vara försedd med 

handskar av naturg,ummi. 

Den sista sköljningen skall ske i rengöringsmedel fritt 

från föroreningar varefter detaljerna kan lufttorka. 

För att påskynda torkningen och fullständiga rengö

ringen kan vattenfri filtrerad tryckluft användas. Det 

är av största vikt att inga spritrester finns kvar i syste

met vid påfyllning av bromsvätska. Spår av sprit i 

bromsvätskan sänker dess kokpunkt och kan ge upp

hov till ångbildning och funktionsstörning . 

Efter rengöring och torkning bör detaljerna fuktas 

med bromsvätska, sättas ihop och den kompletta en

heten fyllas med bromsvätska så snart som möjligt för 

att förhindra korrosionsangrepp genom I·uftens fuktig

het. Detta gäller enheter som omedelbart skall in

monteras i vagn. För att motverka korrosion på 

bromsdetaljer som inlägges i förråd eller av annan 

orsak ej täckes av bromsvätska bör kolvar, cylindrar 

och packningar bestrykas med ett tunt lager av för 

detta ändamål avsett insmörjningsmedel så kallad 

bromspasta. Andra typer av fett eller rostskyddsolja 

får under inga omständigheter användas. 

BROMSVÄTSKA 

Till bromssystemet skall användas endast förstklassig 

bromsvätska som av välkänd fabrikant garanteras 

uppfylla fordringarna enligt normen SAE 70 R 3. Vät

skor som endast uppfyller fordringarna enligt SAE 70 

R l, till exempel så kallad HD-kval'itet och FS-VV-H 

910 A eller med ej redovisad kvalitet, skall ej använ

das. Blandning av bromsvätskor av olika fabrikat bör 

undvikas. 

Vid påfyllning i huvudcylinderns behållare liksom vid 

all'a arbeten med anslutningar och dylikt iakttages 

största renlighet för att förhindra att smuts kommer in 

i systemet. Endast ren, oanvänd bromsvätska skall 

fyllas på . Bromsvätska som tryckts ut vid exempelvis 

luftning får ej återfyllas i systemet. 

Efter långvarig användning är det normalt att även 

förstklassig bromsvätska genom upptagning av fuktig

het och mindre föroreningar gradvis försämras. Sålun

da försämrad bromsvätska kan igenkännas på att den, 

jämfört med ny, är mörkare eller har ändrat färg, är 

relativt luktfri samt vattnig, det vill säga vid gnugg

ning mellan fingirarna saknas den normala känslan 

av tunn smörjfilm. Sådan bromsvätska bör bytas ut 

mot ny, vilket även bör ske vid renovering av hu

vudcylinder och hjulbromsar. 

FElSöKNING 

Följande felsökningsförfarande kan användas exem

pelvis sedan det vid någon form av bromsprovning 

konstaterats att fotbromsens kapacitet ligger under 

den vanliga. Felsökningen kan även ske i förebyg

gande syfte. 

1. Kontrollera aH bromsvätskans nivå når upp ti'" 

max.-märket på behållaren. Påfyll vid behov, se 

under "Bromsvätska". 

2. Demontera de båda inre luftningsnipplarna vid ett 

främre bromsok och anslut den på bild 5-2 visade 

provningsanordningen SVO 274l. 

3. Trampa ned bromspedalen några gånger för att 

utjämna eventuellt undertryck i servobromscylin

dern och på så sätt koppla från denna. Kontrollera 

att släppt pedal intager ungefär samma I'äg,e som 

kopplingspedalen . 

4. Ansätt och lossa fotbromsen under det provnings

anordningens manometrar avläses. De båda kret

sarnas tryck skall följas åt. Vid 100 kg,fcm,2 får 

trycket ej skilja mer än 3 kg/cm 2• 

5. Ansätt fotbromsen med hjälp av pedalstötta till 

ett hydrauliskt bromstryck av cirka 100 kg/cm2. 

Undersök ledningar och detaljer beträffande ska

dor och läckage. Trycket skaiii kvarstå oförändrat 

i minst 15 sekunder. 

6. Tag bort pedalstöttan. Trampa ned bromspedalen 

och håll kvar trycket. Starta motorn. Därvid skall 

en tydlig sjunl<ning av pedalen kännas när servo

cylindern träder i funktion. 

7. Stäng av motorn sedan den gått minst l minut. In

justera med hjälp av pedalstöttan ett hydrauliskt 
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tryck av 25 kg/cm2• Vänta i 2 minuter. Hydrauliska 

trycket skall därvid ej sjunka mer än 5 kg/cm2• 

8. Kontrollera varningsventilen. Anslut en siangi till 

provningsanordningens ena luftningsnippel och 

öppna denna. Vrid om tändningsnyckeln och kon

trollera att varningslampan lyser när parkerings

bromsen är åtdragen. 

Lossa parkeringsbromsen. Ansätt med pedalstötta 

fotbromsen försiktigt. När varningslampan tänds 

kontrollews trycket på mätarna. Lampan skall tän

das vid en tryckskillnad av 5-15 kg/cm2 mellan 

kretsarna. 
Stäng' luftningsnippeln efter provet och lossa pe

dalstöttan,. Lossa elledningen och skruva, ur el

kontakten varvid varning1sventilen återgår till nor

malläge. Skruva i elkontakten och drag den med 

1 A-2,0 kgm. Anslut elledningen. 

9. Kontrollera sekundärkretsens bromsventil genom 

att ansluta provningsanordningarna vid vänstra 

bakhjulsbromsens luftningsnippel och vid en av 

framhjulsbromsarnas övre nippel,. Ansätt fotbrom-

FELSOKNINGSSCHEMA 

sen med pedalstötta till ingående tryck enligt ne

danstående tabell och avläs på framhjulsbromsens 

manometer. Avläs utgående tryck på den mano

meter som är ansluten till bakhjulsbromsen. Ur 

läckagesynpunkt är bromsventilen felfri om trycket 

kvarstår oförändrat i minst 15 sekunder. 

Ingående tryck, kg/cm2 45 65 100 

Utgående tryck, kg/cm2 45 52-57 62-69 

10. Kontrollera den andra bromsventil'en på motsva

rande sätt men med anslutning vid höger bak

hjulsbroms och framhjulsbromsens inre, nedre nip

pel. 

11 . Lyft upp vagnen så att hjulen går fria. Ansätt och 

släpp fot- och parkeringsbromsen under det möj

ligheten att rotera hjulen undersöks. Hjulen ska ll 

vara fria en halv sekund efter det pedalen släppes. 

Provet utföres med och utan vakuum i servobroms

cylindern. 

Provn. 

I 
Fel 

I 
Orsak 

I 
Atgärd mom. 

3 I För låg el·ler för hög pedal. I Fel på bromspedal eller matta. I Justeras 

4 Eftersläpande tryck. Deformerad bromsledning. Byt deformerad ledning, 
Tät slang. Byt slang. 

Skillnaden större än 3 kg;fcm2 Läckage i ena kretsen. Se mom. 5. 
mell an kretsarna. 

Felaktig huvudcylinder. Renovera huvudcylindern. 

5 T rycket sjunker. Yttre läckage. Drag å t anslutningar resp. byt 
ledning eller renovera läckande 
detalj. 

Otäi' bromsventil. Renovera eller byt bromsventi-
len . 

Otät packning i hjulcylinder. Renovera hjulcylindern. 

Otät packning i huvudcylindern . Renovera huvudcyl indern. 

6 Pedalen sjunker e j. Läckande vakuumledning. Byt vakuumledningen. 
Igiensatt luftfilter och ljuddäm- Byt filter och ljuddämpare resp. 
pare eller otät packning mellan packning. 
huvudcy linder och servocylin-
der. 

Felaktig servocylinder. Byt servocylindern komplett. 
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Provn. I 
mom. 

7 

8 

9-10 

11 

Fel Orsak 

Trycket sjunker mer än 5 kg/cm2• Läckande backventil. 

Varningslampan tändes ej för 
parkeringsbromsen. 

Varningslampan tändes ej för 
fotbromsen. 

Läckande packning mellan hu
vudcylinder och servocylinder. 

Inre felaktighet i servocylindern. 

Feljusterad kontakt. 
Felaktiga eldetaljer. 

Felaktig kontakt. 

Varningslampan slocknar ej ef- Kärvande kolvar 
ter återställning. 

Varning vid annan tryckskillnad Varningsventilen felaktig . 
än 5-15 kg/cmt. 

Felaktigt utgående tryck. Otät ventil. 

Felaktigt inställd ventil. 

Atgärd 

Demontera och blås ren venti
len . Hjälper ej detta byt back
ventil. 

Demontera huvudcylindern och 
byt packningarna. 

Byt servocylindern komplett. 

J ustera kontakten. 
Byt felaktig detalj. 

Byt kontakten. 

Byt varningsventilen . 

Byt ventilen . 

Renovera eller byt bromsventi
len. 

Sker provet på nyrenoverad 
ventil justera, se sid 5-19. 

En krets släpar. Igensatt utjämningshål i huvud- Renovera huvudcylindern . 

Bakhjulsbromsen släpar. 

En hjulbroms släpar. 

cylindern. 

Kärvande vajer. 
Feljusterad parkeringsbroms. 

Felaktig bromsventil. 

Deformerad bromsledning. 
Tät slang. 
Försliten tätningsring. 

Byt vajern . 
Justera parkeringsbromsen. 

Renovera eller byt bromsventi
len. 

Byt ledningen. 
Byt slang. 
Renovera hjulbromsen. 
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SKÖTSEL 
Bromsarnas tillstånd är en mycket viktig trafiksäker

hetsfaktor. Det är därför av vikt dels att alla ingrepp 

i systemet utföres av kvalificerad personal med stör

sta omsorg, dels att en regelbunden kontroll sker en

ligt följande . 

KONTROLL AV BROMSVÄTSKENIVA 

Kontrollera var SOOO:e km att vätskenivån i huvud

cylinderns behållare når upp till max.-märket. Detta 

kan göras utan att demontera locket. 

Påfyll vid behov förstklassig bromsvätska, som upp

fyller fordringarna enligt SAE 70 R 3. Rengör behålla

rens lock innan demonteringen och iakttag största 

renlighet vid påfyllningen . Undvik att spilla broms

vätska på lackeringen då denna skadas därav. Kon

trollera att I'uftningshålet i locket ej är tätt. 

KONTROLL A,V BROMSKLOTSAR 
Var 10000 : e km kontrolleras beläggens slitage. Broms

klotsarna skall bytas när det återstår cirka 3 mm av 

beläggens tjocklek. Under inga omständigheter får 

5:6 

beläggen slitas ned till under l,S mm. Beträffande byte 

se sidorna S : 10 och 5 : 11 . 

FUNKTIONSKONTROLL 

Förutom den av körningen beting,ade av föraren ut

förda kontinuerliga kontrollen av bromsarna bör des

sa var 10 000: e km kontroll'eras av verkstadspersonal. 

Därvid kontrolleras att fotbromsen fungerar tillfreds

ställande, vid behov med hjälp av erforderlig prov

ningsutrustning, se "Felsökning". Vidare att läckage ej 

förekommer samt att broms ledningar ej utsatts för 

sådan åverkan att läckage kan befaras. Parkerings

bromsen skall ge fullbromsning vid 3:e-4:e spärrhac

ket, är så ej fallet justeras den enligt anvisningar på 

sidan 5 : 34. 

BYTE AV LJUDDÄMPARE OCH LUFTFILTER 
FOR SERVOBROMSCYLINDER 
Ljuddämparen och luftfiltret skall normalt bytas var 

40000: e km, se sidan 5 : 31. Vid körning huvudsakli

gen på dammiga vägar bör bytet ske oftare. 



GRUPP 51 

HJ U LBROMSAR 
BESKRIVN I NG 

FRAMHJULSBROMSENS KONSTRUKTION 
Hur bromsdetaljerna är placerade vid framhjulen 

framgår av bild 5-7. Bromsskivan (3). är av gjutjärn och 

fästad på hjulnavet med vilket den roterar. Skydds

plåten (4) hindrar nedsmutsning av skivan. 

På hjulspindeln är fästad en anordning för hjulcylind

rar och bromski'otsar, i fortsättningen benämnd främ

re bromsok '(2). Detta består 'av ett hus i två 'halvor 

(6 och 14 bild 5-8) förenade med hjälp av skruvar och 

placerade över bromsskivan. Vardera halvan har två 

cylindrar och kolvar. Den övre cylindern är helt skild 

från den nedre cylindern men såväl övre som nedre 

står genom kanaler i förbindelse med motsvarande 

cylinder i den andra halvan. Tätningsringarnas (l ) 

uppgift är dels att hindra bromsvätska att tränga ut, 

. och dels att återföra kolvarna till viloläge efter 

bromsning . Gummikåporna (3) hindrar smuts att tränga 

in . Varje tätningsring har en kvadratisk sektion och 

tryckes mot kolven från det något snedställda spåret 

i huset. Bromsklotsarna (lO} är försedda med ingjutna 

bromsbelägg och hålles av låspinnar (13). 

Bild 5-7. Brom,detaljer, framhjul 

1. Hjulnav 3. Bromsskiva 
2. Främre bromsok 4. Skyddsplåt 

VOLVO 
101 858 

6 

5 

3 

2 

Bild 5-8. 

1. Tätningsring 
2. Kolv 
3. Gummikåpa 
4. Låsring 
5. Kanal 
6. Yttre halva 
7. Ovre luftningsnippel 

Främre brom.ok 

8. Skruv 
9. Låsklämma 

10. Bromsklots 

7 

, __ --8 

9 
O 

11 . Nedre luftningsnippel 
12. Dämpningsfiäder 
13. Låspinne 
14. Inre halva 

BAKHJULSBROMSENS KONSTRUKTION 
(Fotbromsdel) 

Bromsdetaljernas placering vid bakhjulen framgår av 

bild 5-9. Bromsskivan (2) är av g,jutjärn och fästad på 

drivaxeln med vilken den roterar. Skyddsplåten (3) 

hindrar nedsmutsning av skivan. På bakaxelkåpan är 

fästad en anordning för hjulcylindrar och bromsklot

sar, här benämnd bakre bromsok. Detta består av ett 

hus vilket är delat i två halvor (9 och 14 bild 5-10) 

förenade med skruvar, placerade över bromsskivan. 

Vardera halvan har en kolv och en cylinder förenade 

med en kanal i huset. Kolvarna är försedda med en 

ASB-anordning (anti-chake-back) .. Anordningens upp

gift är att hålla kolvarna och därmed bromsklotsarna 

på rätt avstånd från bromsskivan vid större rörelse 

hos bromsskivan, förorsakade av bromsskivans kast

rörelse (på grund av drivaxlarnas axialspel) vid kör-
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Bild 5·9. Bromsdetaljer bakhj ul 

1. Drivaxel 3. Skyddspl å t 
2. Bromss kiva 4. Bakre bromso k 

ning på kurvig el'ler gropig väg. Med ASB-anord

ningen förhindras därmed pedal reserven att minskas 

(avståndet från bromspedalens läge vid full bromsan

sättning till durken ).. ASB-onordning.en består av föl-

Bild 5·10. Bakre bromsok 

1. Tätningsring 9. Yttre halva 
2. Pinne 10. Luftningsnippel 
3. Fjäder 11. Skruv 
4. Bricka 12. Låsklämma 
5. Kolv 13. Bromsklots 
6. Gummikåpa 14. Inre halva 
7. Låsring 15. Dämpningsfiäder 
8. Kanal 16. Låspinne 

5 : 8 

jande se bild 5-10. En fj äde r (3), och en bric ka (4} vil

ken håller fast fjädern i kolven samt en pinne (2) som 

är fastpressad i huset på vilken fjädern löper med en 

viss friktion . Tätningsringarna (l ) har en kvadratisk 

sektion och trycks mot kolven från det något sned

ställda spåret i huset. Ring.arnas uppgift är att dels 

hindra bromsvätska läcka ut och dels att återföra 

kolvarna till viloläge efter bromsn·ing. Gummikåporna 

(6) hindrar smuts att tränga in . Bromsklotsarna (13) är 

försedda med ingjutna bromsbelägg och hålles på 

plats av låspinnar (16). 

FUNKTION 

HYDRAULISKA 
Framhjulsbromsarnas nedre cylinder och höger bak

hjulsbroms är genom bromsledningar anslutna till hu

vudcylinderns primärkammare, se principbild 5-11 . På 

samma sätt är de övre cylindrarna och vänster bak

hjulsbroms förbundna med huvudcylinderns sekundär

kammare. 

Mellan huvudcylindern och anslutningen till de två 

bromskretsarna är en varningsventil placerad. Var-

t 

Sekundärkrets, Primärkrets, 
trycklös trycklös 

Bild 5·11. Viloläge 

l. Varningslampa 

VOLVO 
102897 



nin9'sventilens elkontakt är an sluten till samma var

ninglsdampa som marke ra r när handbromsen är ansatt. 

Vid bromsansättning då trycketå huvudcylindern höjes 

kommer kolvarna i oken att förskjutas och trycka 

kl'otsarna med bromsbelägg från båda sidor mot den 

roterande bromsskivans friktionsyta, se bild 5-12. An

sättningstrycket och därmed inbromsningen varierar 

med pedaltrycket. När kolvarna förskjuts erhålles en 

spänning i sidled i tätning.sringarna. Spänningen kvar

står under hela bromsansättningen. När bromspedalen 

släp; s ' upphör det hydrauliska trycket på kolvarna. 

Eftersom det ej förekomme r något kvarstående hy

drauliskt övertryck i ledningarna ä r spänningen i tät

ningsringarna tillräcklig för att föra kolvarna tillbaka 

ett visst stycke jämför bil'd 5-11 . Denna returrörelse 

bildar spelet mellan bromsbelägg och bromsskiva. På 

så sätt står beläggen i viloläge alltid på ett visst a v

stånd från bromsskivan oavsett förslitningen , varför 

bromsarna är självjusterande. 

Vid läckage på en av kretsarna kan ändå fullgod 

bromseffekt erhållas på båda framhjulen samt ett 

Sekundärkrets, 
_ tryck äver 50 kg/cm2 

Sekundärkrets , 
reducerat tryck 

t 

ri märkrets , 
ryc k över 50 kg/cm2 

Pri mö rkrets, 
reducerat tryck 

Bild 5-12. Bromsansättning 

bakhjul om pedaltrycket ökas. Bild 5-1 3 visar pr in ci

pen vid läckage i sekundärkretsen. När en tryckskill

nad sker i bromskretsarna (c: a 10 kg /cm2) pressas 

varningsventilens kolv över åt den sida där det mindre 

trycket finns och varningslampan tänds. Varningslam

pan förblir tänd till s det att läckaget i den aktuella 

kretsen åtgärdats. 

ASB-ANORDNINGEN (BAKRE BROMSOK). 

När bromsen är frilagd, se bild 5-14, finns det ett spel 

A mellan bromskl'otsen och skivan samt ett spel B 

mellan brickan och fjädern . Vid bromsansättning se 

bilden , pressas kolven och därmed bromsklotsen mol 

bromsskivan varvid spelet A försvinner. Om nu av

ståndet A är större än avståndet B innebär detta atl 

brickan (l bild 5-15) drar med sig fjädern (2) i riktning 

mo)' bromsskivan . 

När bromspedalen släppes förs kolven tillbaka a v 

tätningsringmna (4) så att avstånden A och B åter 

erhålles. 

t 

Se kundärkrets ,_ Primärkrets, 
tryc klös tryck ö ver 

50 kg/cm2 

Primärkrets, 
red uce rat tryck 

Bild 5-13. Bromsansättning, läckande sekundärkrets 

5: 9 



B A B 

. Viloläge Bro msc.,säftning 

Bild 5-1 4. Funktione n hos ASB-anordninge n 

VOLVO 
102901 

Om nu bromsskivans sidorörelse (orsakad av gropig 

eller kurvig väg ) skulle bli större än a vståndet A 

pressas kolven tillbaka in i cylindern . Men på grund 

Bild 5-15. Bromsok med ASB-anordn ing 

1. Bricka 2. Fiäde r 3. Pinn e 4. Täfnin gsrin g 

VOLVO 
102 900 

av friktionen som finns mellan fjäder och pinne, blir 

kolvens sidorörelse inte större än vad rörelsen är 

hos skivan . 

REPARATIONSANVISN I NGAR 
BYTE AV BROMSKLOTSAR 
Bromsklotsarna skall bytas när det återstår cirka 3 mm 

av beläggens tjocklek. Beläggen får under inga om

ständigheter slitas ned till under 1,5 mm. 

Framhjulsbromsar 

l . Tag bort navkapslarna och lossa hjulmuttrarna. 

2. Lyft upp framvagnen och placera pallbockar un

der de främre domkraftsfästena. Demontera hjulen . 

3. Demontera de hårnålsformade låsklämmorna för 

styrpinnarna se bild 5-8. Drag ut en låspinne under 

det dämpningsfjädrarna hålls på plats. Demontera 

fjädrarna och den andra låspinnen . Drag ut klot

sarna, se bild 5-16. 

4. Rengör försiktigt utrymmet för klotsarna . Ar någon 

gummikåpa skadad skall den bytas ut. Har smuts 

på grund av skadad kåpa trängt in i cylindern 

skall bromsen renoveras. Pressa in kolvarna i cy

lindrarna med SYO 2809, se bild 5-17, för att ge 
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plats åt de nya bromsklotsarna. Observera att vid 

inpressningen av kolvarna stiger vätskenivån i 

bromsvätskebehållaren och vätska kan därvid 

spruta ut. 

Bild 5-16. Demontering av bromsklots 



5. Montera de nya klotsarna. Sätt en av låspinnarna 

på plats samt montera dämpningsfjädrarna och 

den andra låspinnen. Fixera pinnarna med lås

klämmorna. Kontrollera att klotsarna är rörliga. 

6. Sedan de erforderliga bromsklotsarna bytts tram

pas bromspedalen ned upprepade gånger för att 

kontrollera att rörelsen känns normal. I regel be

höver luftning, av systemet ej företagas efter byte 

av bromsklotsar. 

7. 0c:ntera hjulen sedan anliggningsytorna mellan 

hjul och bromsskiva rengjorts från sand och dylikt. 

Skruva åt muttrarna så mycket att hjulen ej kan 

rubbas. Sänk ner vagnen och drag fast hjulmutt

rarna. Drag varannan mutter lite i taget tills alla 

är dragna med ett moment av 10-14 kgm. Mon

tera navkapslarna. 

Bakhjulsbromsar 

l. Tag bort navkapslarna och lossa hjulmuttrarna. 

2. Lyft upp bakvagnen och placera pallbockar under 

bakaxeln . Demontera hjulen. 

3. Demontera de hårnålsformacle låsklämmorna för 

styrpinnarna jämför bild 5-10. Drag ut en låspinne 

under det dämpningsfjädrarna hålls på plats. De

montera fjädrarna och den andra låspinnen. Drag 

ut klotsarna, jämför bild 5-18. 

Bild 5-17. Inpressning av kolv 

Bild 5-18. Montering av bromsklols 

4. Rengör försiktigt utrymmet för klotsarna. Ar någon 

g.ummikåpa skadad skall den bytas ut. Har smuts 

på grund av skadad kåpa trängt in i cylindern 

skall bromsen renover'as. 

5. Pressa in kolvarna i oket med SYO 2809. Kontrol

lera vid inpressningen av kolvarna funktionen hos 

ASB-anordningen, se bild 5-17. Inpressningskraften 

skall vara 20-80 kgcm. Ar kraften större eUer 

mindre än 20---80 kgcm skall oket renoveras. Ob

servera att vid inpressningen av kolvarna stiger 

vätskenivån i bromsvätskebehållaren och vätska 

kan därvid spruta ut. 

6. Montera de nya klotsarna enl bild 5-18, med ur

taget i belägget vänt nedåt. Sätt en av låspinnarna 

på plats samt montera dämpningsfjädrarna och 

den andra låspinnen . Fixera pinnarna med lås

klämmorna. Kontrollera att klotsarna är rörliga. 

7. Sedan de erforderliga bromsklotsarna bytts tram

pas bromspedalen ned upprepade gånger för att 

kontrollera att rörelsen känns normal. I regel be

höver luftning av systemet ej företagas efter byte 

av bromsklotsar. 

8. Montera hjulen sedan anliggningsytorna mellan 

hjul och bromsskiva rengjorts från sand och dylikt. 

Skruva åt muttrarna så mycket att hjulen ej kan 

rubbas. Sänk ner vagnen och drag fast hjulmutt

rarna. Drag varannan mutter lite i taget tills alla 

är dragna med ett moment av 10-14 kgm. Mon

tera navkapslarna . 

5: 11 



VOLVO 
101 866 

Bild 5·19. Främre bromsslangars dragning 

1. Anslutning för primärkrets 
2. Anslutning för sekundärkrets 
3. Ovre bro msslang 
4. Nedre bromsslang 
5. Klämma 

6. Anslutning för nedre 
hjulcylind er 

7. Anslutning för övre 
hjulcylinder 

RENOVERING AV HJULBROMSAR 
DEMONTERING AV FRÄMRE BROMSOK 

Vid arbeten med hydrauliska systemet bör anvisning

arna under "Rengöring" och "Bromsvätska" grupp 50 

iakttagas. 

l . Tag bort navkapslarna och lossa hjulmuttrarna. 

2. Lyft upp framvagnen och placera pallbockar under 

främre domkraftsfästena. Demontera hjulen. 

3. Demontera klämman (5, bild 5-19). Lossa anslut

ningen (2) och nedre slangen (4} från konsolen. 
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Bild 5·20. Framhjulsbroms monterad 

l. Främre bromsok 
2. Nedre luftningsnippel 
3. Ovre luffningsnippel 
4. Anslutning till 

nedre hjulcylinder 

5. Fästskruv 
6. Anslutning för övre 

hjulcylinder 
7. Fästskruv 

VOLVO 
101867 

4 

5 

6 

7 

Bild 5·21. Demonteri ng av främre bromsok 

Sätt skyddskåpor på bromsledningarna för att för

hindra onödigt läckag,e. Lossa anslutningen (6) för 

övre slangen från bromsen. 

4. Demontera fästskruvarna (5 och 7, bild 5-20) och 

tag bort bromsoket, se bild 5-21. 

ISÄRTAGNING 

l . Demontera de hårnålsformade låsklammorna för 

låspinnarna. Drag ut en låspinne under det dämp

ning.sfjädrarna hålles på plats. Demontera fjädrar

na och den andra låspinnen. Drag ut klotsarna, 

jämför bild 5-8. 

2. Tag bort låsringarna för gummikåporna. Placera 

en träskiva, vars utförande framgår av bild 5-3 

mellan kolvarna och tryck ut dessa mot skivan 

med hjälp av tryckluft, se bil'd 5-22. Kolvarna kan 

därefter lätt demonteras. Kräng av gummikåporna. 

3. Demontera tätningsringarna med hjälp av något 

trubbigt verktyg. Var försiktig så att ej spårens 

kanter skadas. Skruva ur luftningsnipplar och 

bromsledningar. 

OBS. Bromsokets båda halvor skall ej tagas isär. Or

saken till detta är bland annat att hopsättningen krä

ver provtryckningsutrustning och specialvätska för 

skruvarna. 

INSPEKTION 

Före inspektionen rengöres detaljerna enligt anvIs

ningarna under " Rengöring " grupp 50. Var särskilt 

noga med att få rent i kanalerna. 



4. Träd på gummikåporna på kolv och hus. Montera 

låsring.arna, jämför bild 5-24. 

5. Montera bromsldotsarna. Sätt en a v låspinnarna 

på sin plats. Montera dämpningsfjädrarna och den 

andra låspinnen . Fixera pinnarna med de hårnåls

formade låsklämmorna. 

Kontrollera att klotsarna är rörliga. 

6. Montera luftningsnipplar och bromsledningar. 

MONTERING 

VOLVO l. Sätt oket på plats. Kontrollera därvid att hållarens 
101871 

Bild 5-22. Demonte ring av kolvar 

1, Träskiva 

Tätningsringar och gummikåpor bytes vid vaqe reno

vering. Finns sår, repor eller dylikt i någon cylinder 

bytes hela cylinderhuset komplett. Inspektera övriga 

detaljer och byt ut skadade eller förslitna . 

Undersök även bromsskivan, se under "Bromsskiva". 

HOPSÄTTNING 

l. Bestryk de arbetande ytorna på kolvar och cy-

lindrar med bromsvätska. 

2. Montera de nya tätningarna cylindrarna, se bild 

5-23. 

3. Montera kolvarna med den större änddiametern 

inåt. Se till att kolvarna ej kommer snett och 

repas. 

Bild 5-23. Montering av tätningsring 

VOLVO 
101872 

anliggningsytor är rena och oskadade eftersom 

det är av största vikt att oket får rätt läge i för

hållande till bromsskivan . Montera fästskruvarna 

sedan de försetts med ett par droppar Locktite typ 

AV. Kontrollera att bromsskivan kan rotera lätt 

mellan bromsklotsarna. 

2. Montera slangarna och deras anslutningar samt 

styrklämman som bild 5-19 visar. Det är viktigt att 

slangarna monteras på detta sätt, utan förspän

ning och med avla'stade 'länkarmar. 

3. Montera hjulen sedan anliggningsytorna mellan 

hjul och bromsskiva rengjorts från sand och dylikt. 

Skruva ål" muttrarna så mycket att hjulet ej kan 

rubbas. Sänk ner vagnen och drag fast hjulmutt

rarna. Drag varannan mutter lite i taget tills alla 

är dragn.a med ett moment av 10-14 k gm. Mon

tera navkapslarna . 

4. Lufta det monterade bromsoket, se grupp 52. 

Bi Id 5·24. Främre bromsok hopsatt 
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Bild 5-25. Bakhjulsb roms monterad 

1. Fäsfskruv 4. Bak re bromsok 
2. Bromsledning 5. Luffn ing snip pel 
3. Fäsfskruv 

DEMONTERING AV BAKRE BROMSBACK 

Vid arbete med hydrauliska systemet bör anvisningar

na under "Rengöring och "Bromsvätska" grupp 50 

iakttagas. 

l. Tag bort navkapslarna och lossa hjulmuttrarna. 

2. Lyft upp framvagnen och placera pal'lbockar un

der bakaxeln . Demontera hjulen. Lossa parkerings

bromsen. 

Bild 5-26. Demonferi ng av bakre bromsok 
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3. Lossa rö ran slutningen (2 bild 5-25) från oket och 

montera skyddskåpa på bromsledningen. Demon

tera fästskru varna (l och 3). Tag bort bromsoket, 

se bild 5-26. 

ISÄRTAGNING 

l . Demontera de hårnålsformade låsklämmorna för 

låspinnarna. Drag ut en låspinne under det dämp

ningsfjädrarna hålles på plats. Demontera fjäd

rarna och den andra låspinnen . Drag ut kl'otsarna, 

jämfö r bild 5-18. 
2. Tag bort låsringarna och gummikåporna. Placera 

oket i ett skruvstycke enl bild 5-27. Montera SVO 

2809 och pressa den ena kolven i botten . Montera 

en lämplig luftanslutning, jämför bild 5-4, i oket. 

Placera en slangbit i oket och pressa ut den andra 

kolven. Trycket som erfordras kan uppgå till ca 7 

kg /cm2• Tag bort kolven . 

3. Montera verktyget se bird 5-28 med en lämplig 

gummitätning A för den fria cylindern . Pressa ut 

kolven . Tag bort kolven och verktyget. 

4. Demontera tätningsringarna med hjälp av något 

trubbigt verktyg . Var försiktig så att ej spårens 

kanter 'skadas. Skru va ur luftn1ingsnippeln . 

OBS. Bromsokens båda halvor skall ej tagas isär. 

Orsaken till detta är bland annat att hopsättningen 

kräver provtryckningsutrustning och specialvätska för 

skruvarna. 

Bild 5-27. Demontering av kolv 



INSPEKTION 

Bild 5·28. Demontering av kolv 

A = gummitätning 

Fö re inspektionen- rengöres detaljerna enligt anvls· 

ningarna under " Rengöring " grupp 50. Var särskilt 

noga med att få rent i kanalerna. 

Kontrollera kolvarna och pinnarna i oket med avse

ende på ASB-anordningen . Ar pinnarna i oket slitna, 

måste hela oket bytas ut. Tätningsringar och gummi

kåpor byts vid varje renovering. Finns sår, repor eller 

dylikt i någon cylinder bytes hela cylinderhuset kom

plett. Inspektera övriga detaljer och byt ut skadade 

eller förslitna . 

Bild 5·29. Kontroll av ASB.anordning 

VOLVO 
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HOPSÄTTNING 

l . Bestryk de arbetande ytorna på kolvar och cy

lindrar med bromsvätska. 

2. Montera de nya tätningLSringarna i cylindrarna , 

jämför bild 5-23. 

3. Montera den ena kolven i oket. Se till att kolven 

ej kommer snett och repas eller skadar pinnen för 

ASB-anordningen . Pressa in kolven med SVO 2809. 

Kontrollera trögheten hos ASB-anordningen med 

en momentnyckel, jämför bild 5-29. Kraften som 

erfordras för att pres's'a in kolven s kall vara 20-80 

kg'cm, är kraften annO rllunda måste kol ven bytas ut. 

4. Montera och prova den andra kolven på samma 

sätt som ovan. Träd på gummikåporna på kolv 

och hus. Montera låsringarna. 

5. Montera bromsklotsarna. Observera att urtaget i 

bromsklotsen, se bild 5-30, skall vä ndas ifrån luft

ningsnippeln. Sätt en av låspinnarna på sin plats 

samt montera dämpningsfjädrarna och den andra 

låspinnen . Montera de hårnålsformade låskläm

morna. Kontrollera att klotsarna är rörliga . 

6. Montera luftningsnippeln . 

MONTERING 

l . Monteringen sker i tillämpliga delar enligt anvIs

ningarna för "Montering av främre bromsok", se 

sid 5:13. 

Bild 5·30. Bakre bromsok hopsatt 

S: 15 



Bi Id 5·31. Kontroll av sidokast 

VOLVO 
10 1875 

Bromsskivan undersökes beträffande friktionsyta, sido· 

kast och tjocklek. 

Små markeringar på friktionsytan efter beläggen har 

mindre betydelse men radiella repor minskar broms· 

effekten och ökar beläg,gslitaget. Sidokastet får ej 

överstiga 0,1 mm för framhjulsbroms och 0,15 mm för 

bakhjulsbroms vid skivans ytterkant och mätes t ex 

enligt bild 5-31. Kontrollera därvid först att hjullagren 

är rätt justerade och att skivan är fastskruvad. Tjock· 

leken mätes med exempelvis mikrometer. Den skall 

ej variera mer än 0,03 mm och högst en gång per 

varv eftersom detta annars kan ge upphov till vibre

rande bromspedal. 

Upptäckes felaktigheter vid ovannämnda kontroll skall 

bromsskivan bytas ut. Därvid demonteras först broms· 

5 : 16 

Bild 5·32. Demontering av bromsskiva 

VOLVO 
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oket. Skruva sedan ur spårskruvarna och lyft av 

bromsskivan, se bild 5·32 respektive 5·84. Slå vid be

hov några lätta slag med plasthammare eller dylikt på 

insidan av skivan. Vid monteringen kontrolleras att 

anliggningsplanen är rena. 

Finns ny bromsskiva av någon anledning ej tillgäng· 

lig kan den gamla renoveras genom finslipning eller 

finsvarvning . Därvid kräves noggrann uppriktning av 

skivan och bearbetningen skall ske lika på båda sidor. 

Skivans tjocklek får efter bearbetning ej understiga 

12,2 mm för framhjulsbroms och 9,1 mm för bakhjuls

broms. ytfinheten skall vara max. 3 fL mätt på en god

tycklig diameter och max. 5 fL mätt radiellt. Efter 

renovering får skivan ej kasta mer än 0,1 mm och dess 

tjocklek ej variera mer än 0,03 mm. 



GRUPP 52 

HYDRAU LI SKT FO,TBROMSSYSTEM 
BESKRIVN I NG 

HUVUDCYLINDER 
Huvudcylindern är av tandemtyp. Dess konstruktion 

framgår av bild 5-33 och funktionen av följande . 

VOLVO 
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Bild 5·33. Huvudcylinde r 

l. Utjämningshål 
2. Oversträmningshål 
3. Bricka 
4. Kolvpackning 
5. Bricka 
6. Kolvpackning 
7. Bricka 
8. Låsring 
9. Primärkol v 

10. Bricka 
1l. Kolvpackning 
12. Bri cka 
13. Tryckbricka 
14. Fjäder 
15. Skruv 

16. Fjäderhållare 
17. Stoppskruv 
18. Packning 
19. Kolvpackning 
20. Anslutning fär prirnärkrets 
2l. Kolvpackning 
22. Sekundärkolv 
23. Bricka 
24. Kolvpackning 
25. Anslutning för sekundä rkrets 
26. Cyl i nder 
27. Fjäder 
28. Tryckb ri cka 
29 . Bricka 

2 

Primärkrets, 
frycklös YI5lI'i? 

Bild 5·34. Viloläge 

och 2. Anslufning fär bromsväfskebehållare 

• Sekundärkrets, 
tryckläs 

. Sekundärkrets, 
högtryck -- Pri mö rkrets, 

trycklös 

Primärkrets, 
högtryck 

Bild 5·35. Normal bramsansättning 

VOLVO 
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I viloläge (bild 5-34) hålles kolvarna tryckta tillbaka 

av fjädertryck . I detta läge är förbindelserna öppna 

mellan bromsvätskebehållare och hjulbromsar. Vid 

bromsning tryckes primärkolven (den högra ) in av 

tryckstången. Därvid stänges förbindelsen mellan be

hållaren och trycket framför kolven stiger. Detta tryck 

påverkar sekundärkolven så att även denna förskjutes 

åt vänster. Samma övertryck uppstår framför båda 

kolvarna (bild 5-35), bromsvätska pressas ut i respek

tive bromsledning, och samtliga hjulbromsar ansättes 

om systemet är felfritt. 

Har en läcka uppstått i sekundärkretsen bildas inget 

hydrauliskt mottryck framför sekundärkolven utan 

denna förskjutes vid bromsansättning inåt tills den 

hindras av cylindergaveln (bild 5-36). Därefter kan 

Primärkrets, 
trycklös 

_ Primärkrefs , 
högtryck 

Bild 5·36. Ansättning med läckage i sekundärkrets 

VOLVO 
103185 
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_ Sekundärkrets, 
trycklös 

- Sekundärkrets, 
högtryck 

_ Primärkrets, 
trycklös 

Bi/d 5-37. Ansättning med läckage i primärkrels 

VOLVO 
103186 

det hydrauliska trycket mellan kolvarna stiga och an

sätta bromsarna i primärkretsen. Vid läckage i primär

kretsen förskjutes vid bromsning primärkolven tills den 

får kontakt med sekundärkolven. Därefter tryckes 

båda kolvarna inåt, trycket stiger framför sekundär

kolven och bromsarna i sekundärkretsen ansättes 

(bild 5-37). 

VARNINGSVENTIL 
Mellan bromsledningarna från huvudcylindern och för

greningstrycket för de båda bromskretsarna, är en 

varningsventi l inkopplad. Varningsventilens uppgift är 

att vid en tryckskillnad i de båda br oms kretsa rna (ca 

14 13 12 11 10 9 8 7 
VOLVO 
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Bi/d 5·38. Varningsveniii 

1. Elanslutning 8. Tätningsbricka 
2. Kontaktbricka 9. Fiäder 
3. Kontaklhus 10. Anslutning , bakhiulsbroms 
4. Styrpinne 11. Tryckbricka 
5. Anslutning, huvudcyli nder 12. O-ring 
6. Anslutning, framhiulsbroms 13. Kolv 
7. lindstycke 14. Hus 

5 : 18 

Bild 5·39. Normalläge 

VOLVO 
102455 

10 kg /cm2) va rna föraren . Ventilens konstruktion fram

går av bild 5-38 och den fungerar enligt följande . 

Vid bromsansättning med felfria kretsar är det hy

drauliska trycket i stort sett lika på de båda kolvarna 

(5-39). Skulle exempelvis trycket i sekundärkretsen 

vara något hög,re strävar detta efter att förskjuta 

kolvarna till höger på bilden. Därvid lyftes tryck

brickan (11 ) och trycket av fjädern (9) motverkar för

skjutn ingen . 

Först när trycket i sekundärkretsen överstiger primär

kretsen med ca 10 kg/cm2 har kolvarna pressats så 

långt åt höger att styrpinnen (4) kan tryckas nedåt. 

Därvid når kontaktbrickan (2) huset (3) och ström

kretsen slutes (5-40}. Styrpinnen förhindrar härvid kol

varna att återgå till normalläge förrän felet avhjälpts 

och elkontakten (3) demonterats. 

Bi/d 5-40. Varningsläge 



BROMSVENrrlL 
Till vardera av bakhjulens bromsledningar är inkopp

lat en bromsventil, se bild 5-6. När ingående broms

trycket överstiger 50 kg/cm2 sker en reducering i ven

tilen. Ju kraftigare pedaltryck ju större reducering och 

därmed större skillnad mellan hydrauliska trycket i 

framhjuls- och bakhjulscylindrar. På så sätt erhålles 

vid varje inbromsning en lämplig bromskraftfördelning. 

mellan de båda hjulparen . 

Bromsventilens konstruktion framgår av bild 5-41 och 

dess funktion av följande. 

Vid ansättning av fotbromsen vidarebefordras trycket 

från huvudcylindern glenom anslutning (7, bild 5-41 ). 

Trycket går vidare genom cylindern (6) genom urborr

ningen förbi ventilerna (17) och (4) till cylindern (3} och 

vidare genom anslutning (19) till bakhjulscylindrarna, 

se bild 5-42. Hydrauliska trycket per ytenhet är lika 

på de olika delarna av kolven (2l ) men eftersom dess 

tryck yta är större i cylindern (3) än i cylinder (6) vill 

kraften förskjuta kolven åt höger på bilden. Detta 

motverkas dock av trycket från fjädern (10) .. 

När hydrauliska trycket närmar sig 50 kg /cm2 över

v innes fjädertrycket och kolven (21 ) förskjutes åt höger. 

Genom tryck från den mindre fjädern (5) kan ventilen 

(4) därvid stänga förbindelsen mellan de båda cylind

rarna och dela systemet i ett för framhjulen och ett 

för bakhjulet. Vid fortsatt tryckökning i huvudcylin

dern och framhjulscylindrarna kommer hydrauliska 

Bild 5-41 . Bromsventil, konstruktion 

l . Propp 12. Justerskruv 
2. O-ring 13. Låsmutter 
3. Cylinder 14. Fjäderhus 
4. Ventil 15. Hållare 
5. Ventilfjäder 16. Skruv 
6. Cylinder 17. Utjämningsventil 
7. Anslutning till huvud- 18. O-ring 

cylinder 19. Anslutning till bak-
8. Kolvpackning hjulsbroms 
9. Konsol 20. Hus 

10. Fjäder 21. Kolv 
11. Hållare 22. Ventilhus 

o 
VOLVO 
101 saJ 

Tryck under 50 kg/cm2 

Bild 5-42. Ansältning 

kraften i cylindern (6) att förskjuta kol ven åt vänster, 

ve ntilstången går mot sitt anslag och öppnar ventilen 

samt trycket i cylindern (3) ökar. Genom den större 

tryckytan i denna cylinder förskjutes kolven åt höger 

och ventilen stänger. På så sätt intager kolven ett 

balanserat läge och det från bromsventilen utgående 

trycket blir lägre än det ingående, se bild 5-43. Skill

naden i trycken bestämmes av de olika areorna samt 

fjäderspänningen. 

Då hromspedalen släppes ·sjunker trycket i cylinder (6). 

Kolven (21 ) förskjutes åt höger mot fjädern (lO). När 

trycket på höger sida av ventilen (4) sjunkit så mycket 

att hydrauliska trycket på vänster sida förmår trycka 

upp ventilen öppnas förbindelsen mellan de båda cy

lindrarna. Efter hand som trycket sjunker pressar fjä

dern (10) kolven åt vänster tillbaka till utgångsläget 

där ventilen mekaniskt hålles i öppet läge, jämför bild 

5-42. Utjämningsventilen (17) är försedd med strypka

naler varigenom jämnare strömningar genom ventilen 

erhålles. 

-
VOLVO 
101 884 

Reducerat tryck _ Tryck över 50 kg/c m2 

Bild 5-43. Reducering 

5 : 19 



REPARATIONSANVISN I NGAR 

Bild 5·44. Demontering av huvudcylinder 

HUVUDCYLINDERN 

VOLVO 
103187 

Vid arbete med hydrauliska systemet bör anvisning

arna under " Rengöring" och " Bromsvätska" grupp 50 

iakttagas. Då huvudcylindern är demonterad skall ej 

bromspedalen trampas ned eftersom det onormala 

läget för servocylinderns detaljer kan orsaka stör

ningar. 

DEMONTERING 

l . Placera skydd över skärm samt trasor under hu

vudcylindern för att undvika lackskador vid even

tuellt bromsvätskespill. 

2. Demontera bromsledningarna och montera pIast

pluggar i huvudcy lindern allteftersom ledningm na 

lossas. 

Bild 5-45. Demontering av behållare 

S: 20 

.- I 

l :) , , 
2 3 4 

Bild 5-46. Behållardetaljer 

1. Påfyllning slock 4. Behålla re 
2. Sil 5. Gumm itätning 
3. Gummitätning 

VOLVO 
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3. Demontera de två fästmuttrarna för huvudcylin

dern och tag bort den från servocylindern, se bild 

5-44. Töm ur bromsvätskan. 

ISÄRTAGNING 

l . Spänn fast huvudcylinderns fläns i ett skruvstycke, 

se bild 5-45. 

2. Fatta med båda händerna under behållaren och 

drag upp den från g·ummitätning a rna. Demontera 

lock och sil från behå llaren samt gummitätning

arna frå n cylindern, jämför bild 5-46. 

Bild 5·47. Demontering av stoppskruv 



----------------------------- - -----

Bild 5·48. Huvudcylinder isärtagen 

1. Cylinderhus 4. Sekundärkolv 
2. Sfoppskruv 5. Låsri ng 
3. Primärkolv 6. Täfningsring 

3. Skruva ur stoppskruven, se bild 5·47. Tag bort lås· 

ringen för primärkolven med hjälp av låsringlstång. 

Demontera' kolvarna. 

lNSPEKTION 

Före inspektionen rengöres detaljerna enligt anvls, 

ningarna under "Rengöring" grupp 50. Undersök cy

Jindern nogg.rant invändigt. Finns sår eller repor bytes 

cylindern. Rostbildning eller dylikt kan i regel elimine· 

ra.s g,enom så kallad honing av cylindern. Förfarandet 

därvid varierar med olika verktyg varför någon gene· 

rell beskrivning ej kan ges. Följ därför tillverkarens 

instruktioner. Rengör cylindern noggrant efter honing 

och kontrollera att samtliga hål är fria . 

. Misstänkes slitage på cylindern, primärkolv eller se· 

kundärkolv måste diametern kontrolleras med mikro· 

meter eller indikator. Cylinderdiametern får ej över· 

stiga 23,92 mm och kolvdiametern ej understiga 23,66 

mm. Vid varje renovering bytes primärkolven (3 bild 

5·48) och 'sekundärkolven '(4) komplett samt stoppskru· 

ven (2) med packning samt låsringen (5), och tät· 

ningen (6),. Dessutom bör gummitätningarna (bild 5-46) 

för behållaren bytas. 

Bild 5·49. Sekundärkolv 

1. Kolv 4. Bricka 
2. Bricka 5. Tryckbricka 
3. Kolvpackning 6. Fjäder 

HOPSÄTTNING 

VOLVO 
103181 

l . Montera på sekundärkolven se bild 5·49 mässings

brickan (2) och kolvpackningen (3). Kontrollera att 

packningen vändes rätt jämför bild 5-48. 
2. Stryk bromsvätska i cylindern och doppa kolven 

och packningar i bromsvätska innan monteringen. 

Sätt brickan (4 bild 5·49), tryckbrickan (5) samt 

fjädern (6) på sekundärkolven (l) och montera 

denna se bild 5-50. Var försiktig när packninglarna 

föres in i cylindern. 

3. Montera på primärkolven (bild 5·51) brickan (2)" 

kolvpackningen (3)., plastbrickan (4), kolvpack

ningen (5) samt brickan (6). Kontrollera att pack

ningarna vändes rätt jämför bild 5-48. 
4. Doppa kolven och packningarna i bromsvätska 

och montera kolven i cylindern jämför bild 5-52. 

Tryckinko'lven och montera låsringen '15 bild 5·48). 

Bild 5·50. Monf~ring av · sekundärkolv 
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Bild 5-51. Primärkolv 

l. Kolv 4. Bricka 
2. Bricka 5. Kolvpackning 
3. Kolvpackning 6. Bricka 

VOLVO 
103179 

5. Kontrollera att hålet för stoppskruven är fritt och 

montern skruven (2 bild 5-48) med en ny tätnings

bricka. Atdragningsmoment 0,5-0,8 kgm. 

6. Kontrollera kolvarnas rörelse och att genomström· 

ningshålen är fria. Utjämningshålen kontrolleras 

genom att kolvarna pressas in ca 1,0 mm och en 

mjuk koppartråd med diametern 0,7 mm sticks ned 

enligrt" bild 5-53. Ar utjämningsh å let ej fritt är hu

vudcy lindern i reg'el felaktigt hopsatt. 

7. Montera gummitätningarna (3 och 5 bild 5-46). 

Montera bromsvätskebehållaren jämför bild 5-45. 

Fyll bromsvätska i behållaren och lufta ur cylin

dern . Sätt plastpluggar i cylindern . Kontrollera att 

luftningshålet i locket (l ) är öppet och sätt sil (2) 

och lock på plats. 

MONTERING 

l. Placera tätningsringen (6 bild 5-48) på huvudcylin

dern). Montera cylindern på sin plats och montera 

Bild 5-52. Montering av primärkolv 

5 : 22 
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Bild 5.53. Kontroll av utjämningshål 

1. 0,7 mm mjuk koppartråd A=spel bricka och tötning 

brickor samt fästmuttrar . Atdragningsmoment 1,2-

1,5 kgm. 

2. Anslut ledningmna, se bild 5-54. Pressa ner peda

len och drag muttrarnatiiII ledningarna när luftfri 

vätska tränger fram. 

3. Lufta hela bromssystemet. 

Bild 5-54. Huvudcylindern monterad 

l. Mutter 5. Varningsventil 

2. Bromsvötskebehållare 6. Elkontakt 

3. Huvudcylinder 7. Bramsrör, sekundörkrets 

4. Bramsrör, primörkrets 



Bild 5-55. Demontering avelkontakt 

VARNINGSVENTIL 
ATERSTÄLLANDE TILL NORMALLÄGE 

l. Lossa elledningen och skruva ur elkontakten (bild 

5-55) varvid kolvarna återgår till normalläge. 

2. Reparera och lufta den felaktigla hydraulkretsen . 

3. Skruva i el kontakten och drag den med l A-2,O 
kgm. Anslut el.ledningen. 

BYTE AV VARNINGSVENTIL 

l. Lossa samtliga anslutningar. Demontera fästskru

ven och tagl bort ventilen. 

2. Montera den nya ventilen i omvänd ordningsföljd. 

Bild 5-56 visar de olika anslutningarna. 

3. Lufta bromssystemet. 

2 3 

4 

Bild S-56. Varningsventil monterad 

l. Primärkrets, framhjul 4. Sekundärkrets, framhjul 
2. Huvudcyl i nderns pri mä rkrets 5. Sekundärkrets, bakhjul 
3. Huvudcylinderns sekundärkrets 6. Primärkrets, bakhjul 

Bild S-57. Bromsventile r monte rade 

1. Justerskruv 7. Fästskruv 
2. Vänste r bromsventil 

(s eku ndä rkrets) 
3. Skruv (hopsättning) 
4. Bromsslang till vänster bakhjul 
5. Bromsslang t ill höger bakh jul 
6. Konsol 

BROMSVENTIL 
DEMONTERING 

8. Höger bromsventil 
9. Från huvudcylinderns 

pri mä rkrets 
10. Frå n huvudcylinderns 

sekundä rkrets 

Skruva loss och täta bromsrörets anslutning (10, bild 

S-57}. Lossa bromsslangen (4) hög.st 1/4 varv vid ven

tilen. Demontera fästskruvarna och skruva loss venti

len från bromsslangen, se bild 5-58. 

RENOVERING 

l . Skilj fjäderhuset från hydrauliska delen genom att 

demontera de fyra skruvarna (16, bild 5-41). Skaka 

ur fjädrar och hållare. Justerskruven skall ej 

rubbas. 

Bild S-58. Demontering av bromsventil 
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Bild S-59. Bromsventil isärtagen 

l . Propp 
2. O-ring 
8. Kolvpackning 
9. Kon sol 

10. Fiäde r 
11. Hållare 

14. Fiäderhus 
15. Hållare 
18. O-ring 
20. Hus 
21. Kolv 
22 . Ventilhus 

2. Skruva ur proppen (l ) och tryck ut kolven kom

plett,jämför bild 5-59. 

3. Rengör den hydrauliska delen, se under "Ren

göring" grupp 50. 

4. Inspektera detaljerna. Är cylinderytorna repade 

eller rostskadade bytes ventilen komplett. Med 

felfria cyliriderytor bytes kolven komplett. Kon

trollera .därvid att packningen är vänd enligrt bild 

5-60. 

5. Montera kolven (21 ) komplett sedan den bestrukits 

med bromsvätska eller ett tunt lager bromspasta. 

Skruva i proppen (l ) med tätningsring (2). Atdrag

ningsmoment 10-12 kgm. 

6. Läglg hållaren (11 ) i huset (14) och vänd som bild 

5-41 anger. Placera hållaren {15} i fjädern (10) och 

sätt den på sin plats i huset. Montera det hela till 

hydrauliska delen med hjälp av skruvar (16), bric

kor och muttrar. 
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l 
Bild 5-60. I<olvpackning 

VOLVO 
101 899 

MONTERING 

Skruva bromsventilen på bromsslangen, jämför bild 

5-58. Sätt ventilen på plats och kontrollera att det ej 

är någ.on förspänning i slangen. Montera fästskruv

arna och anslut bromsröret. Drag anslutningarna. Luf

ta bromssystemet. 

JUSTERING 

Justerskruven (12, bild 5-41 ) är inte avsedd för juste

ring i vanlig mening utan för att utjämna variationer 

i tillverkningen. Den vid första hopsättningen gjorda 

och noggrant kontrollerade inställningen räcker i re

gel under ventilens hela livslängd. Justerskruven skall 

därför normalt icke rubbas. 

Har det efter renovering konstaterats med hjälp av 

provningl enlig.t " Felsökning", moment 9, grupp 50 att 

utgående trycket ligger utanför gränsvärdena kan en 

inställning med justerskruven ske. Vridning medurs 

ökar det utgående trycket. Lås skruven ordentligt efter 

vridning. Atdragningsmoment för låsmuttern 2,5-3,5 

kgm. Justeringen får utföras endast efter renovering . 

BROMSLEDNINGAR 
RENGöRING 

Rengöring av bromsledningar kan ske genom spolning 

med bromsvätska eller sprit samt glenom renblåsning 

med vattenfri, filtrerad tryckluft. Detta har till ända-

5 6 

3 2 

Bild 5-61. 6-vägsförskruvningens anslutningar 

1. Sekundärkrets från varningsventil 
2. Sekundärkrets, höger framhiu! 
3. Primärkrets, höger framhiul 
4. Primärkrets från varningsventil 
5. Primärkrets , vänster framhiul 
6. Sekundärkrets , vänster framhiul 

VOLVO 
103198 



/ 

mål att avlägsna gammal bromsvätska och smutspar

tiklar och skall göras i samband med helrenovering 

av hydrauliska systemet samt vid nymontering. 

Vid helrenovering anslutes lämpligen bromsservice

agg!regat (se grupp 50) till huvudcylindern varefter 

systemet först tömmes genom luftningsnipplarna. Där

efter spolas systemet med sprit för att slutlig'en ren

blåsas med tryckluft. Efter sådan rengöring demon

teras de i hydrauliska systemet ingående enheterna 

för effektiv borttagning av eventuellt kvarvarande . . 
smuts och spolvätska. 

OBS! Beträffande krav på rengöringsmedel, se de 

allmänna anvisningarna grupp 50. Använd ej avtap

pad bromsvätska för påfyllning. 

BYTE AV BROMSLEDNINGAR 

Vid läckage eller då ledningarna utsatts för sådan 

yttre åverkan att läckage eller strypning' kan befaras 

bytes de skadade ledningarna enligt nedanstående 

anvisningar. Gäller bytet främre bromsslangar skall 

detta ske med avlastade framhjul. 

l. För att förhindra onödig utrinning av bromsvätska 

bytes det befintliga locket på huvudcylinderns be

hållare ut mot ett lock utan luftningshål. 

2. Gör rent kringl anslutningarna och demontera den 

skadade bromsledningen. 

3. Tag en ny komplett bromsledning, blås ren den 

invändigt med vattenfri, filtrerad tryckluft och 

montera den. Se därvid till att bromsledningen får 

sådant läge att den ej kan ligga och skava under 

körning'. För bromsrör är särskilt vikti9la punkter 

rörens dragning förbi styrstången där de ej får 

ligga närmare än 10 mm. Har röret ej rätt böjning 

skall detta justeras för hand i omonterat tillstånd. 

Böjning av fastskruvat rör resulterar ofta i defor

mationer vid infästningen. De främre bromsslang

arna skall ovillkorliglen monteras enligt bild 5-19 

och alltid med avlastade länkarmar. Glöm ej kläm-

morna. 

4. Lufta bromssystemet enliglt nedanstående anvis

ningm. Montera därefter tack med luftningshål på 

behålla:ren. 

LUFTNING AV HYDRAULISKT SYSTEM 
Att luft finns i systemet ger sig tillkänna genom att 

bromspedalen kan trampas ned utan nämnvärt mot

stånd eller att den känns fjädrande. 

Så snart någon del i systemet varit demonterad måste 

luftning ske. Luft kan även komma in i systemet ge

nom att för liten mängd bromsvätska finns i behålla-

ren . Har t.ex. endast en hjulbroms varit demonterad 

räcker det i regel att lufta endast denna. Om där

emot huvudcylindern eller ledningar från denna varit 

demanterad luftas hela bromssystemet. 

Vid luftning eller liknande arbeten får bromsvätska ej 

rinna på friktionsytor eller beläg'g. Spill ej på lacke

ringen eftersom denna skadas därav. 

Skall vagnen placeras på bockar under luftningen är 

det lämpligt att lyfta bakvagnen något högre än 

framvagnen . 

Vid påfyllning av olja bör följande observeras. Broms

vätskan skall uppfylla fordringmna enligt SAf 70 R 3. 

Bromsolja som har luftats ur systemet får under inga 

omständigheter återfyllas i luftningsa'ggregat eller be

hållare. 

LUFTNING MED LUFTNINGSAGGREGAT 

l. Kontrollera att ett fullt utslag erhålles på broms

pedalen (ca 152 mm mått A bild 5-62). 

2. Demontera den elektriska kontakten från varnings

ventilen. 

3. Trampa ned bromspedalen några gånger för att 

utjämna eventuellt undertryck i servocylindern och 

på så sätt koppla ur denna. 

Gör rent kring locket på bromsvätskebehållaren. 

Påfyll vid behov bromsvätska till behållarens max.

märke. 

Bild 5-62. Pedalslag 

A=cirka 152 mm 
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Bild 5·63. Anslutning av luftningsaggregat 

4. Montera ett för luftningen speciellt lock på behål · 

laren, se bild 5·63. Anslut luftningsa91gregatet en· 

ligt tillverkarens anvisningar. Arbetstryck 2 kgfcm 2• 

En typ av förekommande luftningsaggregat visas 

på bild 5·5. 

5. Luftning skall ske i tur och ordning enligt bild 5·64. 

7 

Observera att luftning.snippeln skall öppnas max 

ett halvt varv för att förhindra tjuvluft att komma 

in via nippelns gängor. 

Bild 5·64. Luftningsschema 
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Bild 5·65. Luftning framhjulsbroms, aggregat 
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Vid ,luftningen demonteras skyddshättan och luft· 

ningsnyckel SYO 2740 anslutes, se bild 5·65 och 

5·66. 

Låt slangens andra ända hänga ned i ett upp· 

samling.skärl. Oppna luftninglsnippeln under det 

någon utför försiktiga pumpningar med bromspe· 

dalen. Stäng nippeln när bromsvätska fri från luft· 

blåsor strömmar ut. Tillse att läckage ej uppstår 

mellan nippel och verktyg vilket kan ge missvi· 

sande resultat. 

Bild 5·66. Luftning vänster bakhjulsbroms 



6. Upprepa luftningen så att båda kretsarna luftas 

minst 2 gånger. Montera tillbaka skyddshättorna 

på nipplarna. 

7. Demontera slanglen till bromsvätskebehållaren och 

släpp ut luften till aggregatet. Tag bort locket till 

behållaren. Blås rent standardlockets luftningshål 

och montera detta på behållaren. 

8. Montera åter varningsventilens kontakt. Kontrol

lera att varning.slampan endast tänds när hand

bromsen ansätts. 

MEKANISK LUFTNING 

l. Kontrollera att ett fullt utslag erhålles på broms

pedalen (ca 152 mm mått A bild 5-62). 
2. Demontera den elektriska kontakten från varnings

ventilen. 

3. Gör rent kring locket på bromsvätskebehållaren. 

Blås rent lockets "luftningshål. Påfyll vid behov 

bromsvätska till behållarens max.-märke. För att 

förhindra luft att tränga in via bromsvätskebehål

laren får oljenivån i behållaren ej understiga min.

märket. 

Om huvudcylindern är nyrenoverad eller ny skall 

Bild 5-67. Luftning framhjulsbroms 
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den vara urluftad före det att rören till denna 

anslutes för gott. 

4. Luftningen skall ske i tur och ordning enligt bild 

5-64. 

Vid luftningen demonteras luftnippelns skyddshätta 

och en pla:stslang' som håller tätt kring: nippeln 

anslutes, jämför 'bild 5-67. Slangens andra ända 

skall hänga ned i en glasflaska . Glasflaskan skal'l 

vara försedd med lite bromsvätska så att 'luft för

hindras att tränga tillbaka via slangen. 

5. Vid mekanisk luftning är det mycket viktig,t att 

luftningen sker på följande sätt. 

Luftningsnippeln öppnas max. ett halvt varv. 

Bromspedalen pressas sakta i botten . När pedalen 

nått botten görs en kort paus därefter släpps pe

dalen hastigt tillbaka. Detta förfarande upprepas 

tills bromsvätska fri från luftblåsor strömmar ut. 

När vätskan är fri frånluft, pressa pedalen i bot

ten och stäng luftnippeln . 

6. Upprepa luftningen så att båda kretsarna luftas 

minst 2 gånger. Montera tillbaka skyddshättorna 

på nipplarna. 

7. FyU på bromsvätska till max. märket på behållaren. 

8. Montera åter varningsventilens kontakt. Kontrol

lera att varningslampan endast tändes när hand

bromsen ansätts. 

9. Montera hjulen sedan anliglgning'sytorna rengjorts 

från sand och dylikt samt skruva åt muttrarna så 

mycket så att hjulen ej kan rubbas. Sänk ned vag

nen och drag fast hjul muttrarna. Drag varannan 

mutter litet tills alla är dragna med ett moment 

av 10-14 kgm. Montera navkapslarna. 

JUSTERING AV BROMSLJUSKONTAKT 
Kontrollera avståndet från mässingshalsen på broms

ljuskontakten till bromspedalen, se bild 5-68, när den

na är släppt. Avståndet skall vara 4±2 mm. Vid behov 

av juste'ring 'lossas skruven till konsolen (12 bild 5-69). 
Drag skruven efter justeringen. 

BYTE AV BROMSPEDAL 
l . Demontera panelen under instrumentbrädan. 

Lossa och tag bort konsolen (12 bild 5-69) för 

bromsljuskontakten (11 ). Tag bort saxpinnen och 

-bulten (13). Haka av returfjädern (lO). Skruva av 

muttern från skruven (7), drag ut skruven. 

3. Lyft fram pedalen {l7}. 

4. Montera den nya peda'lens bussningar (9) och 

smörj lagringshylsan (8) med ett tunt lager av 

kullagerfett. Montera hylsan och returfjädern. 
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Bild 5·68. Justering av bromsljuskontakt 

A=2--<> mm 

5. Sätt pedalen på plats och montera skruv (7) och 

mutter. Haka på returfjädern. Montera saxpinne· 

bulten (13) och saxpinnen. 

6. Montera konsolen (12) och justera bromsljuskon

takten (11 ), se avsnitt "Justering av bromsljuskon

takt" . 

7. Montera panelen. 

BYTE AV BUSSNINGAR I BROMS,PEDAL 
OCH HÄVARM 
l. Demontera panelen under instrumentbrädan. 

2. Lossa och tag bort konsolen (12 bild 5-69) för 

bromsljuskontakten. Tag bort saxpinnarna och 

-bultarna (6 och l3). Haka av returfjädern (lO). 

Skruva av muttrarna från skruvarna (l och 7), 

drag uj' skruvarna. 

3. Lyft fram pedalen (17) och hävmmen (16). 

4. Tryck uj' lagringshylsorna (2 och 8) och bussning

arna (3 och 9). 

5. Rengör detaljerna. Är lagring,shylsorna slitna byts 

de ut. 
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Bild 5·69. Pedalupphängning 

l. Skruv 10. Returfjäder 
2. Lagringshylsa 11. Bromslju skontakt 
3. Bussning 12. Konsol 
4. Mutter 13. Saxpinnebult 
5. Tryckstå ng 14. Länk 
6. Saxpinnebult 15. Saxpinnebult 
7. Skruv 16. Länkarm 
8. Lagringshylsa 17. Bromspedal 
9. Bussning 

6. Pressa in de nya bussningarna (3 och 9) och smörj 

dem med · ett tunt lager kullagerfett. Montera 

lagrin9'shylsorna (2 och 8) och returfjädern {lO}. 

7. Sätt hävarmen (16) på plats och montera skruven 

(l) och muttern. Montera saxpinnebulten (6). och 

saxpinnen. 

8. Sätt peda len (17) på pi ats och montera skruven 

(7) och muttern. Haka på returfjädern . Montera 

saxpinnebulten (13) och saxpinnen. 

9. Montera konsolen (12) och justera bromskontakten 

(11 ), se avsnitt "Justering av bromsljuskontakt" . 

l O. Montera panelen. 
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HJÄLPBROMSSYSTEM 
BESKRIVN I NG 

.. 

Bild 5-70_ Servocylinder 

1. Vakuumintag 9. Bakre vakuumkamma re 
2. Tätningsring 10. Hållare 
3. Främ re vakuumkamma re 11. Membra n 
4. Främre tryckstång 12. Styrhus 
5. Hållare 13. Ventil ko lvens säte 
6. Membra n 14. Tä tn ingsri ng 
7. Tätn ingsring 15. Tätn ingsdel 
8. Styrhylsa 16. Styrn i ng 

SERVOCYLINDER 

Denna är en mekanisk servoanordning av tandemtyp 

placerad mellan brom~pedal och huvudcylinder, jäm

för bild 5-6_ Med hjälp av vakuum från motorns in

sugningsrör ombesörjer servocylindern att mindre pe

daltryck erfordras vid brom~ning _ Konstruktionen samt 

detaljernas benämning och placering framg'år av bild 

5-70 och funktionen av följande_ 

17. Hållare 
18. Filter 
19. Lju ddämpa re 
20. Tätningsrin g 
21. Cylinder 
22. Returfjäder 
23. Gavel 
24. Reaktionsskiva 

25. Vent ilkolv 33. Venti lfj äde r 

26. Stoppb r icka 34. Returfjäder 

27. Bricka 35. Gummikåpa 
28. Sty rhus 36. Bricka 

29. Ve nt i Istyrn i ng 37. Bakre tryckstång 

30. Gavel 
31. Ven t il platta 
32. Fästskr uv 

I viloläge befinner sig servocylinderns detaljer i det 

läge som visas på bild 5-71. Tryckstångsfjädern håller 

tryckstången och den på denna ledbart fästade ven

tilkolven tryckt åt höger. Rörelsen beg;ränsas av stopp

brickan. Ventilkolven håller 'i dett·aläge ventilen Iyf

tad från sätet i styrhuset varigenom luftkanal-en (insug 

via luftfilter) är stängd och vakuumkanalen frilagd. 

Max. undertryck _ Atmosfärtryck 

Bild 5-71. Viloläge 
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Max. under1ryck " 1mosfä r1ryck 

Bild 5·72. Fullbroms 

VOLVO 
103203 

Samma undertryck råder därför på båda sidor om 

membranen varvid dessa och styrhuset hålles tryckta 

till höger ändläg:e av membranfjädern. 

När bromspedalen trycks ned förskjutes bakre tryck

stången och ventilkolven åt vänster (framåt). Ventil

fjädern gör att ventilplattan följer efter tills den når 

sätet i styrhuset. Därvid stängs förbindelsen mellan 

membranens fram- och baksida. Vid kolvens fortsatta 

rörelse framåt överföres dess rörelse via reaktions

skivan och främre tryckstången till huvudcylindern. 

När ventilkolvens säte lämnar ventilplattan öppnas 

förbindelsen mellan membranens baksida och ventil

delens centrum. Luft av atmosfärstryck kan därvid 

strömma in bakom membranen. Då undertryck råder 

på membranens framsida förskjuts dessa och därmed 

styrhuset framåt. På så sätt förstärkes den ansättande 

kraften på främre tryckstången . Vid det pedaltryck 

som ger maximal servoverkan har servocylinderns 

delar det läg·e som visas på bild 5-72. 

Är pedaltrycket mindre än ovannämnda sker till en 

början samma förlopp. Under ansättningen ökar hy

drauliska trycket i huvudcylindern och därmed mot

trycket på främre tryckstången. Styrhusets tryck över

föres till tryckstången genom reaktionsskivans yttre 

del. Eftersom skivan är av glummi sker därvid en 

komprimering av ytterdelen medan centrum av skivan 

tränger ut, se bild 5-73. Styrhuset förskjutes därför 

längre framåt än ventilkolven vilket resulterar i att 

kolvens säte når ventilen och stänger lufttil·lförseln. 
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Trycket bakom membranen förblir konstant och för

mår ej övervinna hydrauliska mottrycket i huvudcy

lindern. Servocylinderns rörliga delar stannar därför 

i detta läge och konstant bromsningi erhålles så länge 

samma tryck hålles kvar på pedalen. 

Okas trycket på pedalen blir ventilkolvens tryck på 

reaktionsskivans centrum hårdare varvid en viss för

skjutning av kolven framåt kommer att ske. Därvid 

lämnar kolvens säte ventilen, mera luft kan strömma 

in och hårdare bromsansättning erhållas tills dess det 

nya jämnviktsläget uppnåtts. 

Minskas pedaltrycket kan reaktionsskivans centrum 

tryckas ut ytterligare varvid ventilkolven lyfter venti

len från sätet i styrhuset. Utrymmena på båda sidor 

av membranen får därvid förbindelse med varandra, 

trycket utjämnas, styrhuset förskjutes bakåt av fjäder

trycket och bromsansättningen minskas. Genom detta 

minskas även komprimeringen av reaktionsskivan, 

ventilkolven kan återg'å till det läge som visas på bild 

5-73 och det nya jämviktsläget är uppnått. Släppes 

pedalen helt återgår servocylinderns alla delar till 

viloläge och bromsarna frilägges. 

Skulle något fel uppstå på vakuumtillförseln kan 

bromsansättningen ändå ske genom att servocylindern 

fungerar som en förlängd tryckstång, Eftersom någon 

servoverkan då ej erhålles fordras givetvis hårdare 

pedaltryck. 

Max. under1ryck _ Undertryck __ 1mosfär1ryck 

YSW 
Bild 5·73. Delbroms 



BACKVENTIL 

Backventilen (bild 5-74) är placerad mellan ledningen 

från motorns insugningsrör och anslutningen till servo

cylindern. Den har till uppgift att förhindra att luft 

strömmar tiHbaka till servocylindern. Ventilen öppnar 

endast då det är större vakuum vid anslutningen l 

än 2. 

.. 

~ 
1 2 

'(gL~,? 

Bild 5-74. Backventil 

1. Anslutning för insugningsrör 2. Anslutning för se rvocyli nder 

REPARATION SANVISN I NGAR 

BYTE AV LUFTFILTER OCH LJUDDÄMPARE 
FöR SERVOCYLINDERN 
DEMONTERING 

l . Demontera panelen under instrumentbrädan. 

2. Tag bort säkringen för bromsljuset. 

3. Lossa och tag bort konsolen (12 bild 5-69) för 

bromsljuskontakten . 
4. Tag bort saxpinnarna och saxpinnebultarna (6 och 

13). 
5. Lyft upp bromspedalen. Tag bort glummikåpan (35 

bild 5-70). 
6. Demontera skyddsbrickan, se bild 5-75, från cylin

dern med hjälp aven skruvmejsel. 

7. Ta·g ut ljuddämparen (l bild 5-76) och luftfiltret (2). 

Bild 5-75. Demontering av bricka 

MONTERING 

l . Montera filtret och ljuddämparen. Slitsen på filter 

och ljuddämpare skall vända·s 180 0 från var

andra. 

2. Montera skyddsbrickan och gummikåpan. Kon.troL

lera att kåpan blir riktigt nedpressad vid skydds

brickans innerkant. 

3. Montera saxpinnebultarna. 

4. Montera konsolen (12 bild 5-69) och justera broms

ljuskontakten (11 ), se avsnitt "Justering av broms

ljuskontakt" sidan 5 : 28. 

5. Montera panelen under ·instrumentbrädan och sätt 

fast säkringen. 

YS~? 

Bild 5-76. Byte av filter och ljuddämpare 

1. Ljuddämpare 
2. Luftfilter 
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Bild 5·77. BackventiJen monterad 

BYTE AV BACKVENTIL 
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Demonter'a backventi'len se bild 5-77 från vakuum· 

slan'g'en . K'ontrollera att den nya backvenNlen funge

rar riktigt. Montera ventilen så att pilarna på ventil

huset riktas från servocylindern . Vakuumslangens an

slutning skall vara riktad nedåt. 
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BYTE AV SERVOCYUNDER 
DEMONTERING 

l . Demontera huvudcylinrdern, se sid 5: 20. Tag bort 

vakuumsf'angen från servocylindern . 

2. Lossa länkarmen (16 bild 5-69) från bromspedalen . 

Demontera konsolen med stoppet för koppling's

pedalen från torpeden. 

3. Demontera de 4 muttrarna med vilken servocylin

dern är fäst i torpeden. 

4. Drag fram servocy lindern och lossa gaffeln fran 

länkarmen . 

MONTERING 

l. Kontrollera att gummikåpan '(35 bild 5-70) är riktigt 

nedpressad vid skyddsbrickan för filtret. Sätt fast 

gaffeln vid länkarmen . Skjut in servocylindern så 

att fästbultarna kommer på plats. 

2. Placera fjädrande brickor under fästmuttrarna . 

Drag fast cylindern. 

3. Montera konsolen för kopplingrspedalen. Sätt fast 

länkarmen vid bromspedalen. 

4. Montera vakuums langen . Anslutningen för vakuum

slangen ska ll vara riktad nedåt. 

5. Lufta hela bromssystemet. 
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PARKERI NGSBROMS 
BESKRIVNING 

Parkeringsbromsens konstruktion framgår a v bild 5-78. 

Manöverspaken är placerad vid golvet på utsidan 

av förarstolen . Spakens rörelse överförs via axeln 

(4) , hävarmen och dragstången (5) till dragblocket (6). 

Därifrån överförs rörelsen via vajern (7) till bak

hjul·sbromsarna . Vajerns rörelse påverkar vid varje 

hjul hävarmen (16), lagrad i ett rörligt stag (17) på back

arna. Bromsbackarnas undre ändar hålles tryckta mot 

ankarbulten (18) av undre dragfjädern . De övre ändar-

na är förenade genom justerano rdningar (15) mot vil

ken de hålles tryckta av fjädern (14) som dessutom 

låser justerskruvens kugghjul . Genom denna upphäng

ning är bromsbackarna självcentrerade och båda 

backarna delvis självansättande (Duo-Servo ). Broms

trumman är fästad på drivaxeln och så utformad att 

den även tjänstgör som bromsskiva för fotbromsen . 

Vid ansättning trycker hävarm och stag backarna mot 

bromstrumman. När hjulen eller drivaxeln försöker 
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Bild 5-78. Parkeringsbromssystem 

1. Inre lagerfäste 11. Fäste 21. Gummisfyrning 

2. Gummikåpa 12. Bramstrumma 22. Spärrhake 
3. Hävarm 13. Bramsback (primärback) 23. Spärrsegment 

4. Axel 14. Returfjäder 24. Nit 
5. Dragstång 15. Justeranardning 25. Yttre lagerfäste 

6. Black 16. Hävarm 26. Bromskontakt 

7. Vajer 17. Länk 27. Tryckstång 
8. Gummikåpa 18. Ankarbult 28 . Manöverspak 
9. Främre fäste 19. Returfjäder 29 . Fjäder 

10. Vajerhölje 20. Bakre fäste 30. Tryckknapp 
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vrida trumman vill backarna, på grund av friktionen 

mellan belägg och trumma, följa med i rotationen. 

Genom backarnas "flytande" upphängning trycks där

vid sekundärbacken uppåt och primärbacken nedåt 

tills dess undre ändan går mot ankarbulten, se prin

cipbtild 5-79. 

Genom att sekundärbackens vridningscentrum ligger i 

ankarbulten och primärbackens i justeranordningen 

kommer friktionen mellan trumma och belägg att 

hjälpa till ~~d ansättningen . Till detta verkar även det 

förhållandet att primärbackens strävan att följa med 

trummans rotationsriktning verkar ansättande på se

kundärbacken. 

-

Bild 5-79. Duo·servo princip 

REPARATIONSANVISN I NGAR 

JUSTERING AV PARKERINGSBROMS 
Parkeringsbromsen skall ge full bromsning! vid 3: e-

4:e spärrhacket. Ar så ej fallet skall bromsen justeras. 

Därvid justeras först hjulbromsarna och därefter vid 

behov vajern . 

l . Drag åt parkeringsbromsen, demontera bakhjulens 

navkapslar och lossa hjulmuttrarna något. 

2. Lyft upp bakvagnen, placera pallbockar under 

bakaxeln. Demontera hjulen och lossa parkerings 

bromsen . 

3. Kontrollera att bromsklotsarna går fria från 

bromsskivan . För att ej hävarmen vid justeringen 

skall påverka backarna och ge missvisande resul

tat bör den avlastas fjäderspänningen . Detta kan 

ske genom att montera hållare SVO 2742 (bild 

5-82) e,lIer genom att koppla loss vajern från häv-

armen. 

4. Sätt in trumman så att dess hål kommer mitt för · 

justeringsskruvens kuggar och ansätt backarna 

genom att föra mejselns 'skaft uppåt, s'e hild 5-80. 

När trumman nätt och jämnt kan vridas runt av

brytes ansättningen. Vrid därefter tillbaka juster

skruven 4-5 kuggm. Kontrollera att backarna ej 

"draggar" genom att rotera trumman i dess nor

mala rörelseriktning. En m:ycket lätt dragning kan 

tillåtas. I annat fall släpp ytterligare 2-3 kuggar. 

Anslut vajern till hävarmen respektive demontera 

hållare SVO 2742. 
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5. Upprepa justeringen vid det andra bakhjulet. 

6. Drag manöverspaken och kontrollera att fulIbroms

ning erhålles vid 3:e-4:e spärrhacket. Kan spa

ken draglas längre upp bör vajern spännas. Lossa 

därvid låsmuttrarna och skruva in blocket på drag

stången, Se hild 5-81 . Drag åtlåsmuttrarna efter 

justeringen. 

Bild 5-80. Justering av parkeringsbroms, bakhjul 



Bild 5-81. Justeringsanordning, vajer 

1. Bult 6. Låsmutter 
2_ Dragstång 7. Block 
3. Låsmutter 8. Bult 
4. Fjäder 9. Hjul 
5. Mutter 10. Vajer 

VOLVO 
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7. Montera hjulen sedan anlig1gningsytorna mellan 

hjul och bromsskiva rengjorts från sand och dylikt. 

Skruva åt muttrarna så mycket att hjulet ej kan 

rubbas. Sänk ned vagnen och drag fast hjulmutt

rarna. Drag varannan mutter litet i taget tills alla 

är dragna med ett moment av 10-14 kgm. Mon

tera navkapslarna. 

BYTE AV VAJER 
DEMONTERING 

l . Drag åt parkering'sbromsen, demontera bakhjulens 

navkapslar och lossa hjulmuttrarna något. 

2. Lyft upp bakvagnen och placera pallbockar under 

bakaxeln . Demontera hjulen och lossa parkerings

bromsen. 

3. Demon'lera bulten {8 bild 5-81 ) och tag bort hjul'et 

(9) från blocket (7). 

4. Tag 'bort 'gummikåpan {8 bild 5-78) från vajerhäl

jets främre fäste och demontera muttern. Demon

tera fästet för glummiupphängningen i ramhdlken . 

Demontera vajern från den andra sidans fäste på 

motsvarande sött. 

5. Placera hållare SVO 2742 så att returfjädern hålles 

i läge enl'igt bild 5-82. Vik upp låsningen och de

montera I&spinnen så att v'ajern lossnar från häv

armen . 

6. Demontera returfjäder med brickor_ Lossa muttern 

för vajerhöljets bakre fäste . Lyft fram valern se

dan båda sidornas fästen lossats. 

MONTERING 
l . Justera bakhjulens bromsbackar. Kontrollera där

vid att bromsklotsarna går fria från bromsskivan 

och ställ in trumman så att dess hål kommer mitt 

för justerskruven. Placera en skruvmejsel mellan 

justerskruvens kuggar och ansätt backarna genom 

att föra mejselns 'Skaft uppåt, se bild 5-80. När 

trumman nätt och jämnt kan vridas runt avbryts 

ansättningen. Vrid därefter tillbaka justerskruven 

4-5 kuggar. 

2. Träd på nya gummistyrningar för vajerupphäng

ningen . Sätt vajern på sin plats i bakre fästet och 

drag åt muttern. Montera brickor och returfjäder. 

Tryck ihop fjädern med hjälp av hållare, jämför 

bild 5-82. Anolja låspinnen och montera den till

sammans med vajern på hävarmen. Montera fäste 

och gummistyrning på rambalken . 

3. Fäst vajern på motsvarande sätt på vagnens andra 

sida. 

4. Sätt vajern på plats i de främre fästena och drag 

muttrarna. Montera gummikåporna. 

Bild 5-82. Anbringande av fjäderverktyg 

1. Låspinne 7. Bricka 
2. Hävarm 8. Mutter 
3. Bricka 9. Vajerfäste 
4. Vajer 10. Låsmutter 
5. Returfiäder 11. Vaj.erhölje 
6. Hållare SVO 2742 
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Bild 5-83. Inre axellagring 

l . Fjäderbricka 
2. Fäs!skruv 

6. Gummikåpa 
7. Golv 

3. Planbricka 8. Lager!app 
4. Axel 9. Bussning 
5. Inre lagerfäs!e 10. Hävarm 

5. Bestryk hjulet (9 bil'd 5-81) med fett och montera 

det med vajern på blocket. Justera blocket så att 

handbromsen ger fullbroms vid 3:e-4: e spärr

hacket. 

6. Montera hjulen, se operation under "Justering av 

parkeringsbroms" _ 

BYTE AV MANöVERSPAK ELLER 
SPÄRRDETALJER 
l. Lyft upp bakvagnen och placera pallbockar under 

bakaxeln. 

2. Tag bort saxpinnen från saxpinnebulten och sträck 

på vaj'ern så att d~agstånge'n (5 bild 5-78) kan l()s

sas från hävarmen. 

3. Lossa de tre fästena för stoiskenornas ram och lyft 

fram stolen komplett. 

4. Demontera gummikåporna, spärrsegment och lag

ring. Drag fram spak med axel och hävarm. 

5. Skruva ur knapp'en (30, bild 5-78) och tag ur fjädern 

(29) ur spaken. Demontera niten (24) och tag u; 

tryckstång (27) och spärrhake (22). 

6. Montera de nya delarna i omvänd ordningsföljd, 

jämför bi'l'd 5-78. Se till att n'iten s,itter ordentligt 

fast utan att spärrhakens rörelse hindras. Smörj 

bussningorna med ett tunt lager kullagerfett. Glöm 

ej att låsa dragstång.en och se till att gummikåpor

na tätar ordentligt. 
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Bild 5-84. Demontering av bromstrumma 

BAKHJULSBROMS (PARKERINGSDEL) 
ISÄRTAGNING 

l. Drag åt parkeringsbromsen, demontera bakhjulens 

navkapslar och lossa hjul muttrarna något. 

2. Lyft upp bakvagnen, placera pallbockar under 

bakaxeln och demontera hjulen. Lossa parkering's

bromsen. 

3. Skruva 100ss bromsledningen (2, bild 5-25) från bak

re bromsoket och plugga anslutningen. Bromsvät

ska får ej rinna på bromsskiva eller bromsklotsar. 

Demontera fästskruvama (l och 3). Lyfrt fram oket, 

se bild 5-26. 

4. Demontera fästskruvarna för bromstrumman och 

lyft av denna, se bild 5-84. 

5. Haka av nedre returfjädern . Lyft fram backarna, 

se bild 5-85. 

INSPEKTION 

Kontrollera först att oljeläckage ej förekommer. Vid 

läckag:e bytes tätningsringen, se grupp 46. Rengör 

samtliga detaljer utom bromsbelägg'en. Kontrollera att 

hävarmsleden ej kärvar samt byt detaljer som är ska

dade eller förslitna. Är bromsbeläg,gen oljiga eller 

slitna till i närheten av nitarna bytes backarna kom

plett. Bromstrumman bytes om den är repad, kupig: 

eller om ovaliteten överstiger 0,2 mm. Rostbildning 

kan dock poleras bort. Putsa av glidytorna på sköl

den_ 

J 
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Bild 5-85. Montering av bromsbackar 

HOPSÄTTNING 

VOLVO 
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l . Skall nya belägg eller trumma monteras lossas 

blocket (7, bild 5-81) så att inge n förspänning finns 

i vajern. 

2. Bestryk de 6 glidklackarna på skölden samt häv

armsleden och ju'sterskruven m'ed fett. Kontrollera 

at!" hävarms- och ankarbu ltsdetaljerna är rätt mon

terade, se bild 5-86. 

4. Montera bromsbackarna, järnför bild 5-85. Den 

kortare hylsan på justeringsanordningen skall vän

das framåt på höger sida och bakåt på vänster, 

jämför bild 5-87. Huka på nedre returfjädern . 

5. Montera bromstrumma med fästskruvar. 

6. Sätt bromsoket på sin plats. Montera fästskruvarna 

(l och 3 bild 5-25) sedan de senare försetts med 

ett par droppar Locktite typ AV. 

7. Kontrollera att bromsklotsarna går fria från 

bromsskivan och justera parkeringsbromsen, se 

operation 4-6 under "Justering, av parkerings

broms". 

8. Lufta det monterade bromsoket, se grupp 52. 

9. Montera hjulet, se operation 7 under "Justering av 

parkeringsbroms" . 

/ . 
' Bild 5-86. Bromsdetaljer 

1. Ankarbult 5. Täckpl åt 
2. Låsmutter 6. Hä varm 
3. Bricka 7. Hållare för bromsback 
4. Länk 

Bild 5-87. Parkeringsbroms 

1. Främre bromsback 
(primä rback) 

2. Hållare för bromsback 
3. Nedre returfjäder 

4. Ovre returfjäder 
5. Ju steranardning 
6. Bakre bromsback 

(sekundärback) 
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Grupp 60. Allmänt 

Verktyg.... . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. ... . . . ... .. .. . . . . . . 
Hjul'inställning ..... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ...... . ... . 

Hjulvi'nklar .. . . ........... .... . . ... . 
Atgärder före hjulinställning ...... . .. ...... .... . . .. . . ... . . 
Mätning av hjulvinklar .. .. , , ' , ' , , , ' . , , . , . , , , ' , , . ' . ' , . , . , ' 
Justering 'av hjulvinklar """'. '"' . '""' . ,.,,,' . ',,,,, 

Axellutning , , , , , . ' . , , , , . , . , , . ' . ' .. ' . , . , . ' 
Hjullutning ", . . . '.' . , . . , . . . , .. '., . . '. ' . . .. . , . .. . . 
Sk'ränkning "". , 
H j ulutslagsbegränsn ing 

Grupp 62. Framvagn 
Beskrivning, .. , . . , , . , 
Reparationsanvisni ngar 

Allmänt., .. , .. . ,.". ".". ", . "., . " .. ". , . , .. , .. , 
Framvagn, komplett. , , . , .. .. . . . ... ' . ' , , , . .. , .. , . , . , ' . ' . ' 
Hjulspindel " .. "."." . , .. ' . .. . . . ' . .. .. . , ... ... . . .. . ,.' 
Ovre kuHed .', .. ,.,' . ,.,' . . . '", .... ' .'. ,. 
Nedre kulled ,." , ' . . . , .. , .. . , .. , .... ' . . . ,. 
Ovre länkarm 
Nedre länkarm ".,.,'.',., . ' . ... "' . . ",., . ,.", .... ,, 

Grupp 64. Styrinrättning 
Beskrivning, , , , .... .... ' , . , , . , . , . , , , , . , ' .. 

Mekani'sk styrinrättning .,'., . , .. , . , .. ' . 
Se1rvo1styming . , .. , .. ".,, ' . ... . . , .. .. , . . . . . .. . . . ... .. . . . 

Reparationsanvisning'ar , .. . , . . , . .. , ' . , . , , . ' . , . , . , ' . . . , , 
Byte av ratt . .. . , . . . . , , , . , . , . .. ' . . .. , ... . . . ... .... ' . ' , , ' , , 
Byte av. la.ger i rattrör . , . , , . , , , . , , , ... ' .. , .. . , , , ' . , . ' .. . 
Byte avbussnin'g för mellanarm ., . . , .. . , . . , ... . ... . .. . . " 
Me'kanisk styrinrättning .. ', .. "" . . ,.' . ,."., .", ' . ,.' 

Styrväxel ", . . ' .. , .. , ." ,. ,' . , .. ,.' , .. , . , . ,.,'.' 
Servostyming ",. , .. "" ." , .. ,."., ... ,." ...... , 

Arbeten som kan utföras med servostyrning i vagn .,. , . . 
Kontra'll av oljenivå ,.""".".,.",.,. , .. , . , .. , , , 
Oljeavtappning ."",." ". , .. ,., .. ' . ".' . '.,., .. ' . ,. 
Oljepåfyllning och luftn'ing , .. ,.' . . "' . ',, . . ' .. . ". ' .. 
Ins'pek~io,"av servostyrning , , , , , . , , . . ' . , . . . . , ... ... , .. 

Kontroll av hydraullisk funkti 'on ,., , . , , , . ' , , .. , . , . , , . ' 
Kontroll av mekanisk funktion ", '.' . , .. " .. ',,'.' . ' 

Byte av tätni'n'gcsring för styrspindel , , ... ' .. ' , , . , . . , ... ' 
Byte av styrväxel . . ' . ',.,. ,., . . , .. ,.,.,., .. ,.'.',,'.' .. 
Byte 'av servopump , ' . ' . ' ... , , . , ' . ' ... , .. , . .. , , . , . , , , .. , 
Byte 'av oljefi'iter ,' .', .. ' . . ' . , . ,."., .. , .. . , .. ,,' ., . . ' . . 
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GRUPP 60 

ALLMÄNT 
VERKTYG 

.. 

o 
1801 2294 2699 2700 

2711 2713 2715 

@ 
2724 2725 2726 2734 

2701 2703 

2722 

(@) 
2735 2736 

EJ 

2704 
~ 
2705 

2723 

2849 

VOLVO 
1031 23 

Bild 6·1. Verktyg för arbete med framaxel 

SYO 1801 Standardskalt 18 x2CO 
SYO 2294 Pressverktyg, demontering av kulled, parallel lstag 
SYO 2699 Pressverktyg, demonte r ing och montering av kulleder 

och gummibussningor, länkarm 

SYO 27CO Hylsa, demontering av nedre kulled 
SYO 2701 Hylsa, demonterin g och montering av övre kulled och 

bussningar i nedre länkarm samt montering av nedre 

ku ll ed 
SYO 2703 Dorn, montering av nedre ku ll ed 
SYO 2704 Dorn, montering av öv re kulled 
SYO 2705 Dorn, demantering och montering av gummibussning 

nedre länkarm 
SYO 2711 Rattavdragare 
SYO 2713 Nyckel (5/8) för skruv övre länkormsoxel, inställning av 

hjulvinklar 

SYO 2715 Dorn, demo nterin g och montering av fettkapsel i nav 
SYO 2722 Avdragare, innerring inre framhjulslager 
SYO 2723 Dorn , montering ytterr in g, inre framhju lslager samt 

SYO 2724 

SYO 272S 
SYO 2726 
SYO 2734 
SYO 2735 
SYO 2736 
SYO 2849 
SYO 2520 
SYO 2560 

tätningsring i nav 

Dorn, montering ytlerring yttre framhjulslager, demon
tering ytterring inre framhjulslager 
Dorn, demontering ytte rrin g yttre framhjulslager 

Avdragare framhjulsnav 
Dorn, demontering bussning mellanarm 

Dorn, montering bussning mell anarm 

Mothåll, demontering bussning, mellanarm 
Avdragare, pitmanarm 

Stativ för fixtur vid renovering av framaxel } 
Fixtur för framaxel Bild 6·2 
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Bild 6-2 . Stativ och fi xtur 

~ 
I" 

O ~ © 
l801 2716 2719 2720 2850 2721 

Bild 6-3. Verktyg för arbete med mekanisk styrväxel 

SYO 1801 Standardskall 18x2OO 
SYO 2716 Dorn, montering av bussning, styraxel 
SYO 2719 Hylsa, montering av tätningsring, styraxe l 
SYO 2720 Demonteri ngsverktyg för bussn i ng styraxel 
SYO 2721 Brotch för bussning styraxel 
SYO 2850 Styrning för brotsch SYO 2721 
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1l 
2860 2863 

Q 
2865 2866 

Bild 6-4. Verktyg för arbete med servostyrning 

SYO 2860 Verktyg , demontering a v tätningsring 
SYO 2863 Verktyg , montering av tätningsring 
SYO 2864 Provningsinstrument 
SYO 2865 Anslutningsnippel för SYO 2864 
SYO 2866 Anslutningsnippel för SYO 2864 

VOLVO 
103 126 



HJ U LI NSTÄLLN I NG 

HJUtVINKLAR 
För att vagnen skall få goda styrningsegenskaper och 

ett minimum av däckslitage måste framhjulen ha vissa 

förutbestämda inställningar, de så kallade hjulvink

larna. Hjulvinklarnaomfattar axellutn'ing (easter), hjul

lutning (camber), spindeltappslutning (king pin inclina

tion), ~tyrgeometri (toe-out) och skränkning (toe-in). 

AXELLUTNING 

Med axellutning menas i allmänhet spindeltappens 

lutning i längdled (framåt eller bakåt). På dessa vag

nar, där spindeltapp saknas, utgöres axellutningen av 

vinkeln mellan vertikallinjen och en linje genom kul

ledernas centrum (bild 6-5). 
Axellutningen gör att hjulen strävar efter att gå rakt 

fram och underlättar på så sätt styrningen. 

HJULLUTNING 

Med hjullutning menas hjulets lutning utåt och inåt. 

Hjullutningen räknas positiv om hjulet lutar utåt (e, 
bild 6-6) och negativ om hjulet lu'tar inåt. Vid felaktig 

hjullutning snedslites däcket. 

VERTIKALLINJE 

Bild 6-5. Axellutning 

VOLVO 

21101 

VERTIKALLINJE 

Bild 6-6. Hjullutning 

VOLVO 
21102 

B=Spindeltappslu!ning C=Hjullu!ning 

SPINDELTAPPSLUTNING 

Med spindeltappslutning menas spindeltappens lutning 

inåt. Eftersom denna vagn saknar spindeltapp mot

svaras lutningen av vinkeln mellan vertikall.injen och 

en linje genom kulledernas centrum (B, bild 6-6),. 

Spindeltappslutningen gör att centrum linjerna för kul

lederna och hjulet närmar sig varandra mot vägbanan. 

Hjulet blir härigenom lättare att vrida. Lutningen in

verkar även på hjulets strävan att g,å rakt fram, däri

genom att vagnen lyftes en aning när hjulen vrides. 

KURVVINKLAR 

Vid körning genom en kurva kommer hjulen att rulla 

efter cirklar med olika stora radier. För att de därvid 

skall få samma vridningscentrum, och som följd härav 

minsta möjliga däckslitage, måste framhjulen vridas 

olika mycket. Detta förhållande är bestämt genom 

utformningen av styrstag och styrarmar. (Se bild 6-7.) 
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Bild 6-7. Kurvvinklar ach skränkning 

SKRÄNKNING 

Skillnaden i avstånd (A och B, bild 6-7) mellan hjulen 

mätt i navhöjd vid däckens bak- och framsida kallas 

skränkning. Skränkningen har till uppgift att nedbringa 

däckslitaget. 

ATGÄRDER FöRE HJUlINSTÄLLN,ING 
tnnan mätning och eventuell justering göres bör föl

jande kontrolleras och eventuella brister avhjälpas. 

l . Kontrollera lufttryckej' på samtliga hjul. 

2. Kontrollera om framhjulens däck är lika slitna. 

Ar så ej fallet utbytes de mot bakhjulens däck 

eller reservhjulet. 

3. Kontrollera att hjulen ej skevar mer än 2,5 mm och 

att deras radial kast ej är större än 2,5 mm. 

4. Kontrolle'ra framhjulslager och stötdämpare. 

5. Kontrollera att länkarmarna är felfria och stadigt 

fastsatta vid framaxelbalken . Kontrollera att inte 

länkarmsbussningarna har onormalt glapp. 

6. Kontrollera att fjädrarna är hela och ej har satt 

sig. 

7. Kontrollera styrväxelns glapp och inställning. Med 

styrväxeln i mittläge skall hjulen stå rakt fram. 

8. Kontrollera styrstag, styrarmar, mellanarm och 

parallellstag. 

9_ Se till att vagnen har normal utrustning (olja, vat

ten, bensin och verktyg), men i övrigt är obelastad. 

6:4 

MÄTNING AV HJULVINKLAR 
Hjulvinklarna mätes med speciella mätinstrument, vilka 

finns i ett flertal olika utföranden. Någon generell 

beskrivning på hur mätningen skall tillgå kan därför 

inte ges utom för styrgeometrin. Mätningens princip 

är att hjuilutningen mätes direkt med hjulet riktat rakt 

fram. Axellutningen och spindeltappslutningen kan 

inte mätas direkt. I stället mäter man vinkeländringen 

som uppstår på instrumentet när hjulet vrides från 20 0 

utåt till 20 0 inåt. 

De flesta typer av moderna mätverktyg för framhjuls

inställning fordrar att hjulen låses t. ex. med hjälp av 

pedaldomkraft. 

Vid mätning av hjulvinklarna följes i övrigt de instruk

tioner som gäller för resp. mätinstrument. 

KONTROLL AV SPINDELTAPPSLUTNING 

Spindeltappslutningen, som på denna vagn motsvaras 

av lutning,en av kulledernas centrumlinje, skall vara 

7,5" då hjullutningen är 0 0
• Denna vinkel kan ej juste

ras och är svår att mäta exakt på vagn på grund 

av spänning och fjädring i detaljerna. Den vinkel som 

avläses på instrumenten blir ej den exakta spindel

tappslutningen men kan dock tjäna som riktvärde. 

KONTROLL AV KURVVINKLAR 

l . Placera vagnens framhjul på vridplattor och se 

till, att hjulen står rakt fram. Vridplattorna skall 

härvid vara nollställda och låsta. 

2. Vrid hjulen åt vänster tills det högra hjulet vridits 

20 0 inåt. På den vänstra vridplattans skala skall 

då avläsas 22,5 ± l a. 

3. Kontrollera det högra hjulets ställning på motsva

rande sätt genom att vrida hjulen åt höger, tills 

det vänstra vridits 20 0 inåt, varvid den högra 

vridplattans skala skaH ange samma vinkel, som 

förut avläses på den vänstra. Båda mätningarna 

skall alltså ligga inom ovan nämnda värden, i 

annat fall finns någon deformation i styrinrätt

ningen eller framvagn i övrigt. 

4. Några justeringsmöjligheter för kurvvinklarna finns 

ej. Ar styrgeometrin felaktig kontrolleras st yrar

mar och styrstag. Skadade detaljer bytes ut. 



JUSTERING AV HJULVINKLAR 
OBS! Framhjulsvinklarna justeras alltid i följande ord

ning : 

l. Axellutning {castelr) 

2. Hjullutning (camber) 

3. Skränkning (toe-in ) 

AXELLUTN ING 

OBS! Ovre länkarmsaxeln är försedd med specialskruv 

med nylonplugg. 

Axellutningen skall vara 0° till + l ° och justeringen 

göres med justermellanlägg vid övre länkarmsaxeln 

(bild 6-8). Vid justering lossas skruvarna med SVO 2713 

vars ena ända användes till främre skruven och andra 

ända till bakre skruven. Sedan skruvarna lossats några 

varv kan erforderligt antal justermellanlägg tagas bort 

eller läggas till. Mellanlägg lagerföres i tjocklek 0,15-

0,5-1,0-3,0 och 6,0 mm. Hur tjocka justermellanlägg 

som erfordras för en viss vinkeländring framgår av 

diagrammet bild 6-9. 
Man erhåller samma vinkeländring genom att an

tingen 

l. ta bort ett justermellanlägg vid ena ,skruven 

2. lägga tilll ett justermellanlägg vid andr'a skruven 

3. flytta över hälften av erforderlig mellanläggstjock-

lek från den ena skruven till den andra. 

Axellutningen justeras mot positiva sidan genom att 

antingen lägga till mellanlägg vid bakre skruven eller 

ta bort mellanlägg från den främre skruven. 

Vid rätt hjullutning bör axellutning,en justeras genom 

att man flyttar över halva mellanläggstjockleken en

ligt diagrammet från den ena skruven till den andra 

eller enbart tar bort ur diagrammet erhållen tjocklek 

vid ena skruven. 

Efter utförd justering drages skruvarna med ett mo

ment av 4,8-5,5 kgm. 

HJULLUTNING 

Hjullutningen skall vara 0° till + l /2° och justeras med 

meManläggen (A, bild 6-8) vid övre länkarmsaxeln. 

För vänsterstyrd vagn i högertrafik samt högerstyrd 

vagn i vänstertrafik ger man vagnen lämpligen sam

ma hjullutning, på båda sidor. För högerstyrd vagn, 

avsedd för högertrafik, kan det vara lämpligt att 

vänster sida har en hjullutning som är l /4° större än 

för höger sida (ex.-vis 0° resp. + l/4 °). Härigenom 

elimineras inverkan av vägbanans bombering (lutning), 

som vill dra vagnen åt ett håll. Även förarens place

ring i vagnen (vänsterstyrd-högerstyrd ) har en viss in

verkan, eftersom vagnarna till största delen köres med 

endast en person i vagnen. 

Bild 6-8. Justering av axel- och hjullutning 

A= J ustermellanlägg 

VOLVO 
101980 

Vid justering lossas skruvarna några varv med SVO 

2713, vars ena ända användes för främre och andra 

ända för bakre skruv (se bild 6-8}. Därefter ökas 

eller minskas antalet justermellanlägg lika mycket vid 

båda skruvarna. Hjullutningen justeras mot större 

positiv vinkel genom att justermellanlägg borttages 

och mot negativ vinkel genom att antalet justermellan

lägg ökas. Diagrammet i bild 6-9 visar vilken tjocklek 

på mellanläggen, som motsvarar en viss vinkeländ

ring. Efter justering drages skruvarna med ett moment 

av 4,8-5,5 kgm och hjullutningen kontrolleras åter. 

OBS! Lika mängd justermellanlägg måste tas bort eller 

läggas till vid båda skruvarna då annars axelllutningen 

förändras. 

Har man klart för sig hur hjullutning, och axellutning 

skall förändras, gör man dessa förändringar i ett mo

ment, genom att exempelvis ta bort eller lägga till 

mellanllägg för hjul lutningen och samtidigt göra mel

Ianiäggsförändring för axellutningen. (Skall exempel

vis hjullutningen ökas OF och axellutningen l/4° tar 

man först bort 2,5 mm vid båda skruvarna, samt flyt

tar över 0,3 mm från den främre till den bakre skru

ven. ) 

SKRÄNKNING 

Skränkningen skal,1 vara 0-4 mm. Felaktig skränkning 

justeras genom att låsmuttrarna på parallellstaget los

sas, varpå staget vrides i önskad riktning. Härvid gäl

ler att avståndet mellan däcken framtill minskas dvs. 

skränkningen ökas, om man vrider parallellstaget med 

hjulens norrnala rotationsriktning . Drag åt låsmuttern 

efter justeringen med 7,5-9 kgm (55-65 fUb.). 
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Bild 6-9. Diagram för ändring av axel- och hjullutning 
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B =Vinkelförändring 
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Bild 6-10. Inställning av max. hjulutslag 

HJULUTSLAGSBEGRÄNSNING 

Hjulens vridning utåt begränsas av stoppskruvar, vid 

pitmanarmen för vänstervridning (bild 6-11 ) och vid 

mellanarmen för högervridning. 

Inställning av hjulutslag sker enlig.t följande : 

l. Vrid vänster hjul utåt (vänstersväng) mot stopp. 

Kontrollera att hjulens vridningsvinkel är 45 °. Vid 

Bild 6-11. Justerskruv, max. hjulutslag 

VOL VO 
i02079 

behov justeras till detta värde med stoppskruven 

(A bild 6-11 ) vid pitmanarmen. 

2. Upprepa förfarandet med höger hjul (högervrid

ning) och stoppskruven vid mellanarmen. 

OBS! Kontrollera att bromsslangarna ligger fria 

vid fullt hjulutslag. 
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GRUPP 62 

FRAMVAGN 
BESKRIVNING 

Bild 6-12. Framaxel 

l. Ovre länkarm 
2. Ovre kulled 
3. Sfyrspindel 
4. Hiulspindel 
5. Yttre hiuIIager 
6. Inre hiuiiager 
7. Nedre kulled 
8. Nedre länkarm 
9. Fiäder 

10. Stötdömpare 
11. Fäste för krängningshämmare 
12. Kröngningshämmare 
13. Stoppskruv, max. hiulufslag 
14. Bussning nedre länkorm 
15. Ramfäsfe för krängnings

hömmare 
16. Framaxe lbalk 
17. Stoppskruv, max. hiulutslag 

VOLVO 
1031 28 



Vagnen har separat (individuell ) framhjulsupphäng

ning. Framaxel i egentlig, mening saknas och ersättes 

aven kraftig framaxelbalk av lådkonstruktion. Denna 

är fastskruvad vid den självbärande karossen . Vid 

framaxelbalkens ändar är framhjulsupphängningen 

och fjädringen monterade. Konstruktionen framgår av 

bild 6-12. 
Hjulspindeln är rörligt fästad vid övre och nedre 

länkarmarna genom kullederna (2 och 7), som är pres

sade i länkarmarna. Länkarmsaxlarna är genom gum

mibussningar lag.rade i länkarmarna. Hjul- och axel

lutning justeras med justermellanlägg mellan övre 

länkarmsaxel och dess fäste i framaxelbalken (bild 

6-8). 
Framhjulen är lagrade i koniska rullager (5 och 6 bild 

6-12). Framfjädringen består av spiralfjädrar (9) inuti 

vilka teleskopstötdämpare (10) är monterade. För att 

öka krängningsstyvheten är vagnen försedd med 

krängningshämmare (12), som är fästad dels vid de 

nedre länkarmarna (11 ) och dels vid karossen .(15). 

Bild 6-14. 

1. Bricka 
2. Gummiring 
3. Disfansring 
4. Bussning 

Nedre länkarm 

5. Bricka 
6. Länkarmsaxel 
7. Bricka 
8. Mutler 

Bild 6-13. övre länkarm 

VOLVO 
103 129 
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REPARATIONSANVISN I NGAR 

ALLMÄNT 
Kullederna är " smörjningsfria " dvs. saknar smörjnip

pe!. Dock bör dess gummitätning en gång om året 

inspekteras och vid behov bytas samtidigt som fett 

fylles i. 

Länkarmarna får riktas endast i mindre grad och i 

kallt tillstånd . Ar avvikelsen för stor vid jämförelse 

med ny deta lj skall deformerad detalj bytas. 

För hju!spindlar och styrspindiar är ingen som helst 

riktning tillåten . 

I nedanstående anv isningar anges v issa åtdragnings

moment. För övrigt gä ller standardmoment för respek

tive skruvförband. 

FRAMVAGN KOMPLETT 
DEMONTERING 

l . Skruva fast lyftplatta SYO 2811 i motorn och 

anbringa Iyftbyg.el SYO 2727 tillsammans med för

längningsstång SYO 2821 enligt bild 6-15. Lyft 

motorn tills främre motorfästena blir avlastade. 

Tag bort navkapslarna och lossa muttrarna för 

framhjulen något varv. 

2. Palla upp vagnen under främre domkraftsfästena. 

Tag bort framhjulen . 

3. Demontera styrstagen från styrarmarna med SYO 

2294 enl;igt bild 6-19. 

Bi Id 6-15. Lyftbygel för motor 

6: 10 

VOLVO 
103131 

Bild 6-16. Demonteri ng av fettkapsel 

VOLVO 
101988 

4. Demontera krängningshämmarens fäsiskruvar . 

5. Lossa bromsslangarna från konsol vid bärjärn. 

6. Demo ntera nedre muttrarna för främre motcrfäs

tena . 

7. Demont·era framaxelbalken s fästskruvar, sänk ned 

och tag bort framvagnen . 

ISÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING 

Se under " Demontering " och "Montering " för de olika 

komponenterna . 

MONTERING 

l . Montera styrpinnar främre hålen för framaxel-

balk . 

2. Sätt framvagnen på en domkraft och höj upp den 

så att framvagnen kommer på plats. Anbring,a 

några droppar låsvätska på bakre skruvarna och 

montera dessa . Tag bort styrpinnarna och montera 

de främre skruvarna (även dessa med låsvätska. 

3. Drag fast motorfästena med 3,2-3,7 kgm (23-

27 ftlb ). 

4. Montera fästskruvar för krängningshämmare. An

slut bromsslangarna enligt bild 5-19 (avd 5). Kon

trollera noggrant slang,arnas läge och justera vid 

behov. 

5. Montera styrstag. 

6. Lufta bromsarna enligt anvisningarna, avd. 5. 

7. Montera hjul och hjulmuttrar. Palla ned vagnen 

och drag hjulmuttrarna med 10-14 kgm (70-100 

ft.lb .). Montera navkapseln. Tag bort lyftbygeln. 



Bild 6-17. Demontering av framhjul,nav 

HJULSPINDEL 
DEMONTERING 

VOLVO 
103132 

l . Demontera främre bromsok enligt anvisningar 

avd. 5. 

2. Demontera fettkapseln med SYO 2715 enligt bild 

6-16. Tag bort saxpinnen och kronmuttern . Drag 

av navet med avdragare SYO 2726 bild 6-17. Drag 

vid behov av inre lagret från hjulspindeln med 

SYO 2722 enligt bild 6-18. 

Bild 6-18. Demontering av inre lager 

VOLVO 
101989 

Bild 6-19. Demontering av ,tyr,tag 

3. Demontera styrstaget från styrarmen med SYO 

2294 enligt bild 6-19. 

4. Lossa men tag ej bort muttrarna för kullederna, 

knacka på spindeln med hammare tills kulledernas 

tappar lossnar. Höj nedre länkarmen något med 

domkraft. Demontera muttrarna för kullederna 'Och 

tag bort hjulspindeln . 

MONTERING 

l. Placera inre lagret på plats i navet och pressa i 

tätningsring,en med SYO 2723 och standardskaH 

SYO 1801 . Bild 6-20. 

2. Sätt spindeln på plats och drag fast kulledernas 

muttrar. Vrider kulleden sig, kläm fast den med 

en skruvtving enligt bild 6-24. Montera styrstag 

till styrarm. 

3. Sätt navet på spindeln, montera yttre lager, bricka 

och kronmutter. 

4. Justera framhjulslagren genom att draga åt mut

tern med momentnyckel till 7 kgm (50 fUb. )., under 

det hjulet roteras. Lossa muttern två sexkanter. 

Stämmer ej mutterns urtag med saxpinnehålet i 

spindeln , lossa muttern ytterligme så mycket att 

saxpinnen kan monteras. Kontrollera att navet går 

lätt att vrida dock utan att glappa. 

5. Fyll fettkapseln till hälften med fett och montera 

den med verktyg SYO 2715. 

6. Montera framhjul'5broms och hjul enligt avd. 5. 

6: 11 



svo 1801 

SVD 2723 

Bild 6-20 . Montering av tätningsring 

ÖVRE KULLED 
DEMONTERING 

VO LVO 
101 987 

l . Demontera navkapseln och lossa hjulmuttrarna 

några varv. 

2. Palla upp vagnen under främre domkraftsfästena. 

Tag bort hjulet. 

3. Lossa, men tag ej hort muttern för övre kulleden. 

Knacka med hammare på spindeln runt kulledens 

tapp tills denna lossar från spindeln. Tag bort 

muttern och häng upp spindelns övre ända med en 

tråd, för undvikande av spänning i bromsslangar

na, se bild 6-21. 

Bild 6-21. Demontering av övre kulled 

6 : 12 

Bild 6-22. Kulledens placering i övre länkarm 

4. Lossa muttrarna för länkarmsaxeln 1/2 varv. Lyft 

upp länkarmen något och pressa ur kulleden med 

pressverktyg SYO 2699 och hylsa SYO 2701 enligt 

bild 6-21 . 

MONTERING 

l . Innan kulleden monteras kontrollera att gummi

tätningen är fylld med fett. Bryt över tappen mot 

urtag,et (A bild 6-22) och kontrollera att fett tränger 

fram. Fyll vid behov på universalfett. 

2. Pressa kulleden i länkarmen . med pressverktyg 

SYO 2699, hylsan 2701 och dornen 2704, bild 6-23_ 

Se härvid till att urtaget i kulleden kommer i linje 

med länkarmens längdaxel antingen utåt eller 

inåt (bild 6-22) eftersom tappen har största rörel

sen efter denna linje. Skul.le kulleden vid ipress

ning äntra (komma någ,ot snett) vrides verktyget 

SYO 2699 ett halvt varv och kulleden pressas i 

rätt läge. Kulleden får ej glappa i länkarmen . 

Vrid ned länkarmen och drag muttrarna för länk

armsaxeln. Drag fast kulleden mot spindeln. Om 

tappen roterar kläm fast den med en skruvtving 

enligt bild 6-24. 

4. Montera hjul och hjulmuttrar. Palla ned vagnen 

och drag hjulmuttmrna med 10-14 kgm (70-100 

ft.lb. ). Montera navkapseln. 

NEDRE KULLED 
DEMONTERING 

l . Tag bort navkapseln och lossa hjulmuttrarna nå

got. 

2. Palla upp vagnen under främre domkraftsfäste .. 

Tag bort hjulet. 

Lossa styrstaget från spindeln med SYO 2294 en

ligt bild 6-19, lossa bromsledningarna från kräng

ningshämmarskruven. 



Bild 6-23. Montering av övre kulled 

3. Lossa muttrarna för övre och nedre kulle.d, men 

tag ej bort dem. Knacka med hammare tills kul;le

derna lossnar från spindeln . Höj nedre länkarm 

med domkraft. Tag bort muttrarna. 

4 . Tag bort hjulspindel med nav och framhjulsbroms 

och placera på en pall eller dylikt. 

5. Pressa kulleden ur nedre länkarmen med press

verktyg SYO 2699 och hylsa SYO 2700 enligt 

bil.d 6-25. 

MONTERING 

l. Kontrollera att gummitätningen är fylld med fett 

genom att bryta tappen åt sidan, så att fett 

Bild 6-24. övre kulled fasthålles av tving 

Bild 6-25. Demontering av nedre kulled 

VOLV O 
101 98\ 

tränger ut. Ar så ej fallet, fyll gummitätningen med 

universa Ifett. Före montering avlägsna fett som 

trängt ut på kultappens ·kona. 

2. Pressa kulleden i länkarmen med SYO 2699+2701 

+ 2703 enligt bild 6-26. Skulle kulleden äntra, vri

des verktyget 180 0 och kulleden pressas i rätt läge. 

Kulleden får ej 9'lappa i länkarmen. 

3. Montera spindeln och dra fast muttrarna för övre 

och nedre kulled. Om tapparna roterar kläm fast 

dem med en skruvtving enligt bild 6-24. 

4. Montera styrstaget och sänk domkraften så att 

Bild 6-26. Monte ring av nedre kulled 

VOLVO 
101973 
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länkarmarna blir avlastade. Ställ hjulen rakt fram 

och klamma fast bromsslangar vid krängning,s

hämmarens skruv. 

5. Montera hjul. och hjulmuttrar. Palla ned vagnen 

och drag hjulmuttrarna med 10-14 kgm (70-100 

ft.lb.). Montera navkapseln . 

ÖVRE LÄNKARM 
Bussningarna i övre länkarm är ej utbytbara. Är länk

armen elJer bussningarna skadade bytes länkarmen 

komplett inklusive bussningar och kulled. 

DEMONTERING 

l . Demontera navkapseln och lossa hjulmuttrarna 

några varv. 

2. P~lla upp vagnen under främre domkraftsfästena. 

Tag bort hjulet. 

3. Lossa, men tag ej bort muttern för övre kulleden. 

Knacka med hammare på spindeln runt kulledens 

tapp tills denna lossar från spinde ln . Tag bort 

muttern och häng upp spindelns övre ända med 

en tråd, för undvikande av spänning i broms

slang.arna, se bild 6-21. 
4. Tag bort skruvarna för länkarmsaxeln med SYO 

2713 enligt bild 6-8. 

OBS! Tag vara på justermellanläggen. Lyft bort 

länkarmen. 

MONTERING 

OBS! Länkarmsaxeln är fästad med specialskruv med 

nylonplugg . 

l. Sätt länkarmen på plats och skruva i skruvarna 

för hand . Lägg tillbaka justermellanläggen så som 

de låg tidigare. Drag fast skruvarna med SYO 

VOLVO 
103134 

Bild 6·27. Demontering av gummibussning, nedre länkarm 
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Bild 6-28. 

VOLVO 
101 978 

Montering av gummibussning, nedre länkarm 

2713. Drag muttrarna för länkarmsaxeln med 5,5-

6,2 kgm (40-45 ft.lb.) . 

2. Montera övre kulleden i hjulspindeln och drag fast 

muttern . 

3. Montera hjul och hjulmuttrar. Pal,la ned vagnen 

och drag hjulmuttrarna med 10-14 kgm (70-100 

ft.lb.). Montera navkapseln. 

NEDRE LÄNKARM 
DEMONTERING 

l . Tag bort navkapseln och lossa hjulmuttrarna ett 

par varv. 

2. Palla upp vagnen vid främre domkraftsfästena. 

Tag bort hjulet. 

3. Tag bort stötdämparen, se avd 7 " Demontering av 

stötdämpare". 

4. Demontera styrstaget från styrarmen med SYO 

2294, bild 6-19. Lossa klämman för bromsslangarna. 

Tag bort skruven för krängningshämmaren. 

5. Sätt domkraften under nedre länkarmen. Lossa 

muttrarna för kullederna, knacka med hammare 

tills kul:lederna lossnar från spindeln. Tag bort 

muttrarna och sänk domkraften. Tag bort spindeln 

med framhjulsbromsen och lägg den på en pall 

eller dylikt. 

6. Sänk domkraften och tag bort fjädern. 

7. Tag bort muttern och demontera länkarmsaxeln .. 

Yrid mellanarmen med parallellstaget så att länk

armsaxeln går fri och tag, bort länkarmsaxe ln. Tag 

ned länkarmen. 

BYTE AV BUSSNINGAR 

l. Spänn upp pressverktyg SYO 2699 i skruvstycke. 

Tag bort gummiring (2 bild 6-14) samt distansring 

(3). Pressa ur bussning'Orn'a med dorn SYO 2705 

och mothåll SYO 2701. Yerktygen placeras enligt 

bild 6-27. Bu'ssningarna pressas givetvis ur i rikt-



ning mot sina flänsar, dvs hakåti vagnen, jämför 

bild 6-14. 

2. Pressa i bussnin'garna med dorn SYO 2705 (vänd 

åt motsatt hål l) samt mothå ll SYO 2701 och press

verktyg SYO 2699, b'ild 6-28. Båda bussningarna 

skall vändas med flänsarna bakåt i vagnen, jäm

för bi ld 6-14, 

MONTERING 

l . Komplettera länkarmen med distansring (3 bild 

6-14), gummiring (2) samt brickor (1,5 och 7) . Sätt 

länkarmen på sin plats och montera, länkarmsaxeln 

(6).. Hålllänkarmen ungefär vågrätt och drag fast 

muttern (8) med 13-15 kg'm (95-110 fUb .). 

2. Montera fjädern. Höj upp domkraften och mon

tera spindeln. Drag fast muttrarna för kullederna. 

Om tapparna roterar kläm fast dem med skruv

tving enligt bild 6-24. 

3. Montera stötdämparen enligt anvisningar i avd. 7. 

4. Montera hjul och hjulmuttrar. Palla ned vagnen 

och dra hjulmuttrarna med 10-14 kgm (70-100 

ft.lb. }. Montera navkapse ln. 
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GRUPP 64 

STYRINRÄTTNING 
BESKRIVNING 

MEKANISK STYRINRÄTINING 

Styrinrättningens konstruktion framgår av bild 6-29_ 

Rattens rö ~e!ser överföres till, hjulen över rattaxeln (S), 

styrväxeln (3), pitmanarmen (10), parallellstaget (11 ), 

styrstagen (8 och 13) samt spindlarna (10 och 7). 

Mellanarmen (bild 6-42) är genom en bussning lagrad 

på en tapp i konsolen. Bussningen består av tre delar, 

en gummibussning med en ytterhylsa av plåt och 

innerst en distanshylsa. Ytterhylsan har pressning i 

melJ,anarmens hål. Rörelsen vid vridning av mellan

armen sker mellan ytterhylsan och gummibussningen, 

mellan vilka engångssmörjmedel anbringats. Lagringen 

är således " smörjningsfri". 

Rattaxe lns (S bild 6-29) nedre och övre del är för

bundna med en universalknut (kardanknut). Nedre 

delen är monterad till styrväxeln genom en m'ed

bringaranordning (4) med bland annat gummiskiva . 

Vid eventuell frontalkrock med åtföljande intryckn'ing 

av frampartiet har nedre delen 'av rattaxeln stora möj

ligheter att vika sig va rför risken att ratten skjures 

bakåt-uppåt elimineras. Till detta medverkar även ett 

bomförband med klämhylsa på övre delen av ra tt

axeln, som tillåter en axiell hoptryckning vid kraftig 

stöt. 

Ovre delen av ratta xeln är lagrad i kullager i ratt-
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rörel". Para'lIell- och styrstagens kulleder är plast

fodrade, vilket gör underhållssmörjning obehövlig. 

Vagnens vänddiameter är ungefär 10 m och antalet 

rattvarv från stopp till stopp 4,8. 

S.fyrväxel 

Styrväxeln (bild 6-30) är av typ snäckskruv och kul

mutter. 

Snäckskruven (19) är i båda ändar lagrad i kullager 

(l och 18). Kulmuttern (21 ) innehåller 27 st kulor, vilka 

ligger i spiralskurna spår och därvid bildar gängan. 

Vid vridning. av snäckskruven uppstår endast rullfrik

tion samtidigt som kulmuttern upptager radialkraften 

och rör sig axiellt. Kulorna återföres genom ett åter

föringsrör (22) på mutterns unders ida. 

Styraxeln (S) är försedd med urtag, v ilket är i fjäder

belastat ingrepp med kulmutterns sfäriska överdel och 

överför kulmutterns axiella rörelse till vridning av 

styraxeln. Vidare finns en urborrning i vilken mutter

styrningen (10) är placerad och kontrollerar kulmut

terns vridningsrörelse. Styraxeln är i båda ändar la,g

rad i bussn ingar (9 och 23). 

Styrväxe'lns utväxlingsförhållande är i m'ittläge 18,3: L 

Utväxlingen ökar mot ytterläge. 

VOLVO 
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Bild 6-29. Styrinrättning 

1. Styrspindel, höger 
2. Mellanarm 
3. Styrvöxel 
4. Medbringare 
5. Rattaxel med universalknut 
6. Kulled 
7. Styrspindel, vönster 
8. Styrstag, vö nster 
9. Kulleder 

la. Pitmanarm 
11. Parallellstag 
12. Kulleder 
13. Styrstag, höger 
14. Kulled 



· . 

Rattlås 
Vagnen är stöldskyddad genom rattlås, som är sam

manbyggt med tändningslåset. Tändningslåset har 

fyra lägen 0-1-11-111. När nyckeln tages ur, vilket endast 

kan ske i "O", frigöres en spärr och låstappen (A) 

tryckes fram aven fjäder. Då ratten vrides, så att 

ett spår kommer mitt för låstappen, går denna in i 

spåret och låser fast rattstången och hjulen kan ej 

vridas. 

Då tändningsnyckeln sättes i och vrides till position 

"I", drages låstappen tillbaka, frigör rattstången och 

säkras i tillbakadraget läge. Vid position "I" kan 

vagnen parkeras med tändningen frånslagen. 

Vid position " II " är tändningen tillslagen och vid po

sition "III" kopplas startmotorn till. Tändningslåset och 

rattlåset kan bytas endast som en enhet. 

Rattlåset är monterat till rattröret med två "avdrags

skruvar", samt till instrumentbrädan med två skruvar. 

Ä-----

Bild 6-30. Mekanisk styrväxel 

1. Nedre snäckskru vs lager 
2. Lagerbana 
3. Styrpinne 
4. Ju sfermellanlägg och 

packningar 
5. Sfyraxel 
6. Fjädersfyrni ng 
7. Fjädrar 
8. Sfopplalla 
9. Bussning 

10. Mullersfyrning 
11. Packn i ng 
12. Sfyraxellock 
13. Jusfermei Ianiägg och 

packningar 
14. Snäckskruvslock 

15. Hållare 
16. Tätningsring 
17. Lagerbana 
18. Ovre snäckskruvslager 
19. Snäckskruv 
20. Kulor 
21. Kulmuller 
22. Overföringsrör 
23. Bussning 
24. Täfningsring 

Bild 6-31. Rattlås 
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SERVOSTYRNING 
Denna vagn kan som alternativ utrustas med ZF servo

styrning. Servosystemets huvudkomponenter är st yr

växel, servopump och oljebehållare med filter. Dessa 

är förbundna med olika oljeledning.ar, se bild 6-32. 

Från och med pitmanarm överensstämmer servostyr

ning med mekanisk styrning, jämför bild 6-29. 

Antalet rattvarv från stopp till stopp är med servo

styrning 3,7. 

Styrväxel 
KONSTRUKTION 

Styrväxeln är av typ skruv med kulmutter. Förutom 

den mekaniska delen är även servocylindern och st yr

ventilerna inbyggda i styrväxeln. 

Husets (1 bild 6-33) nedre del är utformad som en 

cylinder i vilken kolven (2) är placerad. Denna är på 

ena sidan utformad som kuggstång med ingrepp i 

Bild 6-32. Servostyrning 

1. Servopump 4. Oljebehållare med filter 
2. Tryckledning 5. Returledning 
3. Sugledning 6. Styrväxel 

6 : 18 
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Bild 6-33. Funktionsprincip, neutralläge 

l. Hus 8. Inlopp 15, Mängdreglerventil 
2. Kol v 
3. Returrör för kulor 
4. Kulor 

9. Styrventil 
10, Styrventi I 
11 . Inlopp 

16. Styrspindel 
17. Torsionsstav 
18. Radial spår 
19, Radialspår 
2C, Styraxel 

5. Snäckskruv 12, Servopump 
6. Utloppsspår 
7, Utloppsspår 

13, Oljebehållare 
14, Säkerhetsventil 

styraxelns (20) kuggsegment. Kolvens axiella rörelse, 

vilken bestämmer hjulvridningen , erhålles genom 

snäckskruven (5) via kulmuttern . Kulorna (4) ligger i 

spiralskurna spår och bildar gängan i muttern . Snäck

skruvens rörelse kommer från rattaxeln vid styrspin

deln (16) och den i denna fästade torsionsstaven (17). 

Lagringen av snäckskruven sker i övre delen av huset 

dels g,enom ett axialnållager dels g>enom ett koniskt 

kullager. Det sistnämndas innerbana utgör samtidigt 

ytterbana för styrspindelns dubbla nållager. 

J snäckskruvens övre del är styrventilerna (9 och 10) 

placerade (på bilderna utdragna ). Dessa påverkas av 

två tappar i styrspindelns '(16) nedre ända. 

Styraxeln (20) är lagra-d i huset och sidolocket med 

nållager, jämför bild 6-35. Tätningen mellan ventilhu

set och husets överdel samt vid meHanstycke-snäck

skruv utgöres av O-ringar och plastringar. 

Styrväxelns utväxlingsförhållande är 15,1: l. 

Styrväxelns konstruktion skiljer 'si'g i vänsterstyrd och 

högerstyrd vagn beträffande styraxeln's placering och 

snäckskruvens gängriktning. Bild 6-32 visar vänsterstyrd 

styrväxel medan bilderna 6-33 - 6-35 vls'ar höger

styrd . Följande funktionsbeskrivning gäller för båda , 

FUNKTION 

Funktionsbilderna (6-33, 6-34 och 6-35) visar schema

tiskt styrventilernas läge samt oljeflödet. För att bättre 

visa ventilernas förbindelse med den del av huset där 

servokolven verkar är förutom längdsnitt även inlagt 

ett tvärsnitt genom styrventilernas snitt. Dessutom har 

extra kanaler ritats för att sammanbinda de båda 

snitten . 

Från pumpen tryckes oljan in i ett ringformigt rum 

runt ventilhuset (den stora cirkeln i tvärsnittet). I neu

tralläg,e (bild 6-33} är ventilerna (9 och 10) så inställda, 

att oljan kan passera inloppen (8 och 11 ), och strömma 

vidare till radialspåren (18 och 19) i ventilhuset. Här

ifrån ledes oljan dels till kolvens (2) båda sidor genom 

kanaler (18 och 19), dels, så länge ventilerna är i 

neutralläge, till de båda utloppsspåren (6 och 7) vid 

styrventilerna. Från utloppsspåren strömmar olja ge

nom returledningen tillbaka till behållaren. 
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Bild 6-34 . Funktionsprincip, vänstersväng 

Då ratten vrides åt vänster (bild 6-34) överföres röre'lsen 

via styrspindel (16) och torsionsstav (17} till snäckskru

ven (5) varvid kolven (2} skruvas åt vänster på bilden 

(i vagnen nedåt}. Eftersom torsionsstaven är fjädrande 

kommer styrspindeln att vridas i förhållande till snäck

skruven och påverka de i denna placerade ventilerna. 

Ju större vridmoment ju större ventilutslag. Den ena 

styrventilen (9) förskjutes därefter åt höger och öppnar 

inloppsspalten (8) ytterligare under det den andra 

styrventilen (10) förskjutes år vänster och stänger in

loppet (11 j. Styrventilens (9) tryckledning förbindes 

med radialspåret (19) i ventilhuset liksom med st yr

ventilens (10) returspår (6). Ventilens (10) tryckledning 

står i förbindelse bå de med radialspå ret (18} och med 

returspåret (7) för styrventilen (9). 

Tryckoljan strömmar under dessa förhållanden in ge

nom inloppsspalten (8) till radialspåret (19) och vidare 

till cylindern på högra sidan av kolven (2). Oljan går 

även till returspåret {6}. Eftersom utloppet är blockerat 

stiger trycket och hjälper till att pressa kolven (2) åt 

vänster. 
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Oljan i den vänstra delen av cylindern tränges undan 

via radialspåret (18) i ventilhuset till inloppet (11 ) som 

är stängt. Olja strömmar dock samtidig,t till returspåre t 

(7) och vidare genom returledning,en till oljebehålia

ren. 

Så snart framhjulen vridits i önskad vinkel och de på 

ratten verkande krafterna minska r återgår styrventi

lerna genom torsionsstavens inverkan till neutralläge. 

Vrides ratten åt höger (hild 6-35) skruvas kolven (2) 

åt höger på bilden . Styrventilen (10) förskjutes åt 

höger och låter tryckoljan passera till ventilhusets 

radialspår (18) och vidare till den vänstra delen a v 

cylindern. Tryckoljan går även till returspåret (7) som 

dock är stängt varför oljetrycket på vänster sida om 

arbetskolven (2) stig'er och underlättar vridningen a v 

styraxeln. Oljan vid den hög'ra de'len av cylindern 

tryckes av kolven via radialspåret (19) genom st yr

ventilens (lO) utloppsspår (6) tillbaka till oljebehål

laren (13). 



.. 

Bild 6·35. Funktionsprincip, högersväng 

Servopump 

Servopumpen (bild 6-36) är av typ vingpump. Den är 

upphängd i konsol på motorns vänstra sida och drives 

av motorn med kik'em och med samma varvtal . 

Pumpens rotor är försedd med 10 lösa lamellblad 

(vingar) och roterar i ett ringformat mellanstycke. La

mellbladen tryckes mot vägg<en i mellanstycket dels 

av centrifugalkraften dels av oljetrycket. 

Rummet i mellanstycket är ovalt, se principbild 6-35. 

På grund därav kommer utrymmet mellan rotorn, 

mellanstyckets vägg och två av vingarna att förändras 

när rotorn roterar. När ett par vingar förflyttas från 

sugsidan mot trycksidan ökas till en början utrymmet 

mellan dem och olja suges in . Då förbindelsen med 

sugsidan passerats nås istället förbindelsen med tryck

sidan. Eftersom utrymmet mellan vingarna somtidigt 

minskar kommer trycket att stiga och olja pressas ut i 

tryckledningen. 

Genom att det finns två insugnings- och två utström

ningskanaler får pumpen dubbel kapacitet. 

6: 21 



Bild 6-36. Servopump 

REGLERVENTIL 

I pumphuset finns en reglerventil som reglerar dels 

oljemängden dels maximala trycket. 

När pumpen startar hålles ventilen (5 bild 6-37) tryckt 

till vänster av fjädern (7). Den av pumpen levererade 

oljan passerar genom tryckkanalen (3) via strypventi

len (2) ut i tryckledningen (l ) och därefter till st yr

växeln. Genom förbindelsekanalen (8) står utrymmet 

till hög.er om reglerventilen i förbindelse med led

ningen (l) och har alltså samma tryck. 

3 
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Bild 6-37_ Reglerventil, normalläge 

1. Tryckledning 
2. Strypventi I 
3. Tryckkanal 
4_ Returkanal 

5. Reglerventil 
6_ Säkerhetsventil 
7. Fjäder 
8. Förbindelsekanal 
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Bild 6-38. Reglerventil, maxtryck 
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Strypventilen (2) gör att trycket på vänster sida om 

reglerventilens kol v: blir högre än i ledningen och till 

höger om kolven. När fjädertrycket övervinnes för

skjutes kolven därför åt höger. Då varvta,let är till

räckligt högt i förhållande till' mottrycket har kolven 

förskjutits så mycket att den överflödiga oljan kan 

passera tillbaka till pumpens inloppssida, se bild 6-37. 

Eftersom pumpen skall leverera mindre mängd än 

maximikapaciteten kan denna ventilställning kallas 

normal. 

Om pumpflödet genom utloppet stoppas, till exempel 

genom att hjulutslaget blockeras, kommer trycket i 

lednin9'en (l ) att stiga och tryckskillnaden på regler

ventilens båda ändar att utjämnas. Därvid förskjuter 

fjädern ventilen åt vänster, förbindelsen med retur

kanalen stänges och trycket stiger ytterligare_ Vid 

cirka 75 kg/cm 2 övervinnes fjädertrycket på säkerhets

ventilen (6}, dvs den inre delen av reglerventilen, och 

olja kan pass'era ut till returkanalen (4), se bild 6-38. 

Därvid sjunker trycket på höger sida om kolven od"t 

hela ,reglerventil-en förskjute's åt höger och öppnar för

bi'ndelsen med returkanalen. Nä'r trycket sjunkit til[ 

normalt värde stänger säkerhetsventilen och regler

ventilen återgår till normalläge. 

Oljebehållare 

Oljebehållaren är placerad lätt åtkomlig i motorrum

met. Den är försedd med filter från vars centrum oljan 

suges till pumpen. Oljan kan genom överströmnings

ventilerna passera förbi filtret om detta skulle bli 

igensatt. Oljenivån kan avläsos mot nivårand efter 

demontering av locket. 



RE PARATIONSANVIS N I NGAR 
BYTE AV RATT 
DEMONTERING 

l . Skruva ur fästskruven (l bild 6-39) för övre delen 

av körvisarhuset samt de tre fästskruvarna för 

nedre delen . Lyft bort körvisarhuset. 

2. Skruva ur fästskruvarna (2 och 3) för signalringen. 

Vrid och lyft upp ringen samt drag ur lednings

kontakten. 

3. Demontera rattmuttern . 

4. Ställ hjulen rakt fram . Anbringa rattavdragaren 

SVO 2711 enligt bild 6-40 och drag av ratten . 

MONTERING 

l . Se till att hjulen står rakt fram . 

2. Montera släpkontakt och ratt. Drag rattmuttern 

med 3-4 kgm (20-30 ft.lb.) . 

Bild 6·39. Fästskruvar 

l. För körvisarhus 2. och 3. För signalring 

YSIX? 
Bild 6·40. Demontering av raff 

3. Anslut ledningskontakten och montera signalringen 

så att hålen kommer mitt för fästskruvarna. Mon

tera skruvarna (2 och 3 bild 6-39}. Kontrollera 

signalringens funktion. 

4. Montera körvisarhusets båda delar och dess fäst

skruvar. 

BYTE AV LAGER I ~ATTRöR 
Vid byte 'av övre lagret (11 bild 6-41) demonteras 

först ratt, fjäder (13) och säte (12). Skall övriga lager 

bytas måste 'rattaxeln skiljas från hylsan (6). Gäller det 

övre rattröret (8) lossas detta och den låsta muttern (7). 

Vi'd hopsättningen drages muttern (7) med 3-5 kgm 

varefter muttern låses genom att kanten drives in i 

en av slitsarna . Gäller det nedr'e rattröret (4) borras 

niten (5) ur. Vid h GpSättn in gen användes nit KN 5 X 32 

mm. 

Bild 6-41. Raffaxellagring 

l. Universalknut 8. Ovre rattrör 
2. Gummitätning 9, Ovre rattaxel 
3. Rattaxel 10, Spårring 
4. Nedre ratt rör 11, Lager 
5, Nit 12, Säte 
6, Hylsa 13, Fjäder 
7, Mutter 
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Bild 6-42. Mellanarmslagring 

1. Mellanarm 5. Hyl sa 
2. Konsol 6. Hyl sa 
3. Gummibussning 7. Bricka 
4. Lagertapp 

BYTE AV BUSSNING FÖR MELLANARM 
l. Palla upp framvagnen. 

2. Demontera kulleder för styrstag och parallellstag 

från mellanarmen med avdragare SYO 2294 enlig,t 

bild 6-19. 

3. Tag 'bort muttern och brickan {7 bild 6-42) och lyft 

ned mellanarmen (l). 

4. Spänn fast pressverktyg SYO 2699 i ett skruvstycke 

och pressa ur bussningen med mothåll SYO 2736 

och dorn SYO 2734 (bild 6-43). 

5. Vänd mellanarmen och pressa i den nya buss

ningen med SYO 2699 + SYO 2736 samt dorn 

SYO 2735 (bild 6-44). 

6. Sätt mellanarmen på plats" ./lJontera brickan (7) 

och muttern. Drag muttern med ett moment av 

7,0-8,5 kgm (50-60 ft.lb. ). 
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SYO 26~9 
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Bild 6-43 . Demontering av gummi bussning, mellanarm 

SyO SYO 2699 

Bild 6-44. Montering av gummibussning, mellanarm 
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7. Montera styrstag (i det inre hålet på mellanarmen ) 

och parallellstag. Drag nylocmuttrarna med ett 

moment av 3,5-4,1 kgm (20-30 ft.lb. }. 

8. Palla ned vagnen. 

MEKANISK STYRINRÄTTNING 

Styrväxel 

DEMONTERING 

l. Palla upp framvagnen. 

2. Demontera låsmuttern för pitmanarmen. Drag av 

pitmanarmen med SYO 2849. V'id anbringande 'av 

avdragaren vrides hjulen helt till höger, se bild 

6-45. 

3. lossa klämskruven (l bild 6-46). Demontera fäst

skruvarna (4). D'rag fram styrväxeln (2). 

Bild 6-45. Demontering av pitmanarm 
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Bild 6·46 . 

l . Klämskruv 
2. Styrväxel 

ISÄRTAGNING 

Mekanisk styrväxel 

3. Påfyllningspropp 
4. Fästskru v 

l . Tag bort stopp latta (8 bild 6-47)-, justermellanlägg. 

(4)·, fjäderstyrning (6) och fjädrar. . 

2. Tag försiktigt bort styraxel locket (12 bild 6·30) 

från styrpinnarna . 

3. Vrid över kulmuttern (21 ) till änd läget. Tag bort 

styraxel (bild 6·48) och mutterstyrning (10).. 

4. Tag bort snäckskruvs lock med hållare och juster

mellanlägg , se bild 6·49. 

Bild 6·47. 

4. Justermellan lä gg 

Demonteri ng av stopplatta 

6. Fjäderstyrning 8. Stopplatta 

8 

6 

4 

Bild 6·48. Demontering av styraxel 

5. Styraxel 10. Mu tterstyrnin g 11 . Kulmutte r 

5. Drag ut snäckskruv med lager samtidigt som kul· 

muttern skruvas av, se bild 6·50. 

6. Samla upp de 10 kulorna för nedre kullagret. 

7. Tag bort övre lagret från snäckskruven . Samla 

upp de 13 ku lorna. 

8. Tag bort kulorna från kulmuttern, totalt 27 st. 

O verföringsröret behöver ej tag.as bort. 

Observera! Blanda ej kulorna från de båda lagren 

(7,14 mm) och ku lmuttem (7,93 mm ). 

15 16 14 13 
Bild 6·49 . Demontering av snäckskruvslock 

13. Po ck ning och jus termellanläg g 15. Hålla re 
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14. loc k 16. Tä tningsring 
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Bild 6-50. Demontering av snäckskruv 

INSPEKTION 

Rengör samtliga detaljer i tvättnafta. 

Kontrollera noggrant samtliga lagerbanor och kulor. 

Byt skadade detaljer. Därvid bytes samtliga. kulor och 

banan om det gäller snäckskruvslagren. Är kulmuttern 

eller snäckskruven skadade bytes dessa detaljer kom

plett tillsammans. 
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Bild 6-51. Demontering av bussning 

Bild 6-52. Borrning av hus, tid . utf. 

Nedre snäckskruvslagrets bana drages ut med vinkel

mejsel. 

Mät diametrarna för bussning i hus och lock samt 

styraxel. För nya detaljer är spelet 0,025--0,063 mm. 

Overstiger spelet 0,18 mm bytes bussningen enligt föl

jande. 

För urpressning, av bussning i huset användes SYO 

2720, se bild 6-51 . Hus av tidigme utförande har en 

fläns som stopp för bussningen. Denna fläns, den 

streckade del'en av bild 6-52, skall borras bort vid 

byte 'av bussning. Använd ett borr med diametern 32 

mm. Ipressning av den nya bussningen sker med SYO 

2716 och standardskaft SYO 1801 enligt bild 6-53. Efter 

2716 

Bild 6-53. Montering av bussning 
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Bild 6-54. Brotschning 

ipressning brotschas bussningen med hjälp av brotsch 

SYO 2721 och styrning SYO 2850 monterad i locket, se 

bild 6-54. Sedan bussningen brotschats och . huset ren

gjorts noggrant monteras tätningsringen med SYO 

2719 (bild 6-55) och med tätningsläppen inåt. 

Bussningen i locket bytes tillsammans med locket och 

är färdigbearbetad tillsammans med detta. 

HOPSÄTTNING 

För att möjliggö-ra hopsättning måste de lösa ku

lorna bestrykas med ett tunnt lager fett. Använd 

därvid ett långtidsfett, dvs samma som i hjullager. 

Bild 6-55. Montering av tätningsring 
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Bild 6-56. Kulmuller 

1. Tryck nedre kullagerbana (2 bild 6-30) på sin plats 

i huset. Lägg i 10 st kulor (7,14 mm ). Använd fett 

för att hålla kulorna på plats. 

2. Packa 27 st kulor (7,93 mm} i kulmuttern (21 ) med 

hjälp av fett (bild 6-56). Skruva in snäckskruven 

(19) i kulmuttern. Kontrollera att den går lätt. 

3. Träd kulmuttern tillsammans med snäckskruven in 

i huset (bild 6-57). För snäckskruven förs'iktigt på 

sin plats i nedre lagret. 

4. Packa 13 st kulor (7,14 mm ) i övre lagret och träd 

lagret försiktigt över snäckskruven. 

Bild 6-57. Montering av snäckskruv 
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Bild 6-58. Mo ntering av styraxel 

. . 

VOLVO 
103158 

5. Montera tätningsringen (16) i snäckskruvslocket (14) 

med läppen inåt. Montera packning, justermellan

lägg, packning, lock och hållare, jämför bild 6-49. 

Packningarna är 0,127 mm och justermellanläggen 

finns i tjocklek 0,05, 0,127 och 0,254 mm. Drag åt 

de fyra skruvarna med 1,1-2,1 kgm. 

6. Kontrollera förspänningen med snäckskruven våg,

rät. Vid rätt förspänning skall det erfordras ett 

moment av 2,3-4,6 kg'cm för att vrida snäckskru

ven. Justera vid behov genom att taga bort eller 

lägga dit justermellanlägg eller packning. 

7. Vrid snäckskruven så att kulmuttern föres till ned

re ändläget. Träd mutterstyrningen på kulmuttern. 

Smörj tätningsringen (24) och för in styraxeln på 

sin plats. Därvid skall tätningsringen skyddas med 

SVO 2719, se bild 6-58. Vrid därefter kulmuttern 

till mittiäge. Montera packning (11) och styraxel

Iock (12). Drag de två skruvarna med 1,1-2,1 

kgm. 

Bild 6-59. Kontroll av axialspel 
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8. Lägg fjäderstyrningen (6) på sin plats men utan 

fjädrar (7) .. Montera pappers- och stå lmellanlägg 

samt stopp latta (8). Packningarna är 0,127 mm och 

justermellanläggen finns i tjocklek 0,05, 0,127 och 

0,254 mm. Drag åt de tre skruvarna med 1,1-2,1 

kgm. OBS! Kontro llera att axialspel finns på st yr

axeln . Ar så inte fallet kan kulorna skadas vid 

å tdragning en . 

9. Mät axialspelet (bild 6-59) sedan skruvarna dragits 

åt. Spelet skall vara 0,025-0,05 mm och justeras 

med justermellanläggen. 

10. Tag bort stopp lattan och fjäderstyrningen sedan 

räti' spel erhållits och montera de båda fjädrarna 

(7). Montera därefter tillbaka styrn ing, mellanlägg 

och platta . 

11 . Vid oljepåfyllning placeras styrväxeln som i vagn, 

dvs med 10° lutning . Hypoidolja fylles sedan upp 

till påfyHningshålets nivå. 

Bild 6-60. Styraxelställning 

MONTERING 

l . Vrid styrväxelns snäckskruv åt höger till ändl,äget 

samt därefter tillbaka 2lj2 varv. Därvid står st yr

växeln i mittläge vilket kan kontrolleras på st yr

axelns bomluckor, se bild 6-60. 

2. Kontrollera att ratten har läge för körning rakt 

fram. Sätt styrväxeln på 'sin plats och träd in den 

i medb·ringaren . Montera och drag åt fästskruvarna 

(4 bild 6-46). Drag åt klämskruven (l ). 

3. Ställ h julen rakt fram och montera pitmanarmen. 

Drag muttern med 17,5-20 kgm (125-145 ft.lb.). 

4. Kontrollera att styrinrättningen obehindrat kan 

vridas från stoppskruv till stoppskruv. Palla ned 

vagnen. 



SERVOSTYRNING 

Arbeten som kan utföras med servostyrningen 
I vagn 

Obs! Vid alla arbeten med servosystemet skall största 

renlighet iakttagm. Tvätta alltid rent vid anslutningar 

innan dessa lossas, liksom behållaren utvändigt innan 

locket tas bort. 

Till s·ervosystemet får endast användas olja som god

känts som "Automatisk transmissionsolja, typ A". 

!(ONTROLL AV OLJENIVAN 

Oljenivån skall · kon~rolleras var 10000 km. Först kon

trolleras nivån vid stillastående moto r för undersök

ning av eventuell oljeförlust. Oljenivån ska ll därvid 

ligga cirka 5-10 mm över nivåmärket. Ar nivån lägre 

fylles olja på vid sti llastående motor, vi lket eliminerar 

risken att luft suges in . Starta motorn och kontrollera 

åter oljenivån, som nu skall sjunka till nivå märket, se 

bild 6-61 . När motorn stoppas skall nivån stiga cirka 

5-10 mm över märket. 

OLJEAVTAPPNING 

Med servostyrningen komplett sker oljeavtappning en

ligt följande. 

Lyft upp framvagnen . Skruva ur avtappningsproppen 

(10 bild 6-62). Vrid ratten åt vänster till stopp läget. De

montera locket på oljebehållaren. Starta motorn och 

låt den gå max 10 sekunder tills oljan tömts ur behål

lare och pump. Stoppa motorn och vrid ratten från 

stoppläge till stoppläge tills all olja runnit ur. 

YS1~P 
Bild 6·61. Olienivå 

Bild 6·62. Slyrväxel monlerad 

1. Mutter 7. Luftningsskruv 
2. Skruv 8. Ställskruv 
3. Medbringare 9. Styrväxel 
4. Klämskruv 10. Avtappningspropp 
5. Returledning 11 . Fästskruv 
6. Tryckledning (tid. utf. ) 

OLJEPAFYLLNING OCH LUFTNING 

VOLVO 
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Observera. Oljerymd cirka 1,2 liter. Avtappad olja 

får ej återfyllas. 

1. Fyll på olja upp till kanten av oljebehållaren. 

2. Med oljan lätt tillgängolig startas motorn. Fyll på 

olja i behållaren efter hand som nivån sjunker. 

När nivån stabiliserats övergå till nästa moment. 

3. Vrid ratten med jämna rörelser upprepade g,ånger 

åt båda hållen. Rattvridningen skall ske långsamt 

så att pumpen arbetar med lågt tryck. Fyll vid 

behov på mera olja. 

4. Oppna luftningsskruven (7 b'ild 6-62) 1/2-1 varv. 

Stäng den när oljan börjar strömma ut. 

5. Fortsätt rattvridningen tills oljan i behållaren är 

i det närmaste fri från luftbubblor. 

6. Stäng av motorn . Därvid skall oljenivån stiga 5-
10 mm över nivåranden. Stiger den ytterligare 

finns luft kvar i systemet varför luftningen fortsät

tes. 

7. Lyft ned framvagnen . 

Efter luftningen kan ett mindre antal luftbubblor finnas 

kvar i systemet. När pumpen under körning ställer 

oljan under tryck kommer dessa luftbubblor att lösas 

upp i behållaren. 
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Bild 6·63. Manometer inkopplad 

INSPEKTION AV SERVOSTYRNING 

Nedanstående inspektion kan användas som felsök· 

ning eller i förebyg,gande syfte. 

I. Kontroll av yttre täthet 

1. Kontrollera att samtliga förskruvningar är felfria . 

Efterdrag, vid behov. 

2. Kontrollera slangarna för eventuella skador. Byt 

slang som skadats. 

II. Oljenivåkontroll och luftning 

l. Koppla in provningsinstrument SVO 2864 i tryck

lednin'gen vi'd styrväxeln, se bild 6-63. Instrumen

tetsinloppsslang anslutes ti'll banjonippeln med 

SVO 2865 (bild 6-63) och utloppsslangen till st yr

växeln med SVO 2866. Kontrollera 'att instrumentets 

omställningsspak står i öppet läge (åt vänster). 

2. Lyft upp framvagnen. Kontrollera att oljenivån är 

5-10 mm över nivåmärket vid stillastående motor. 

3. Starta motorn . Kontrollera nivån och fyll på ny 

olja om nivån vid gående motor sjunker under 

nivåmärket. Vrid ratten från ändläge till ändläge 

så länge som luftblåsor syns i behållaren. Oljeni

vån skall med motorn tomgång ligga vid nivå

märket. 

4. När motorn stänges av skall oljenivån stiga 5-
10 mm. 

III. Kontroll av hydraulisk funktion för styrväxel 

och pump 

l. Varmkör motorn. 

2. Pumpprovning: Med tomgångsvarv på motorn 

före's instrumentets omställningsspak kortvarigt 

(max. lOsek.) till stängt läge. Maxtrycket på mano-
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metern avläses. Detta skall med högst 10 % under

stiga det på pumpen angivna maxtrycket, dvs. vara 

minst 67 kg/cm2• Om mindre tryck erhålles under

sökes pump och drivanordning enligt följande . 

a) Kontrollera drivremmens spänning och tillstånd. 

Byt defekt rem. 

b) Demontera pumpens reglerventil, se bild 6-64. 

Största renlighet måste därvid iakttagas. Tvätta 

och blås rent innan proppen (4 bild 6-67) skruvas 

ur, vilket bör ske underifrån . Ventilkolven och 

borrningen i huset besiktigas. Hålet i ventil 

kolven får ej vara ti'IItäppt. Kolven ska ll lö p'a 

lätt i huset och ej kärva . Vid behov sättes ny 

ventil ,in . Hjälper ej detta bytes eller 'renoveras 

pumpen. 

3. Styrväxelprovning. Med tomgångsvarv på motorn 

och öppet instrument vrides ratten åt höger till 

ändläg'e. Oka kraften på ratten ti'" cirka 10 kg 

och håll den så i 5 sekunder under det mätaren 

avläses. Upprepa därefter mätningen åt vänster. 

Om det fastställes att styrväxelns oljetryck, åt hö

ger eller vänster eller åt bådadera hållen, ligger 

under det förut bestämda oljetrycket för pumpen 

så är funktionen för servostyrningen ej tillfreds

ställande. Kan yttre läckage ej upptäckas är or

saken till tryckfallet inre läckage vilket medför 

utbyte av styrväxel. 

IV Kontroll av mekanisk funktion 

l . Kontrollera framvagnens och styrinrättningens me

kaniska detaljer såsom kulleder, stag, lager, st yr

växel och medbringare, beträffande glapp. Efter

drag fästskruvar och byt skadade eller förslitna 

detaljer. 

2. Ställ in tryckpunkten mellan styrväxelns kolv och 

styraxel enligt följande . 

Bild 6·64. Demontering av reglerventil 

1. Kolv 3. Packning 
2. Fjäder 4. Propp 



a) Demontera 'iåsmuttern för pitmanarmen. Drag 

av pitmanarmen med SYO 2849. Yi,d anbringan

de av aV'dragaren vrides hju'len helt till höger, 

se bild 6-45. 
b) Ställ in styrväxeln i mittläge (räkna antalet ratt

varv). 

c) Lossa låsmuttern för justerskruven (8 bild 6-62). 

d) Yrid justerskruven medurs tills ett lätt motstånd 

känns i medbringaranordningen när denna vri

des åt vänster och höger på båda sidor mitt

läget. 

e) Drag åt låsmuttern under det justerskruven fast

hålles. 

f) Kontrollera inställningen genom att ytterligare 

några gånger vrida förbi mittiäget. Därvid skall 

en lätt ökning av motståndet kännas i mittiäget. 

g) Ställ hjulen rakt fram och montera pitman

armen med styrväxeln i mittiäge. Drag muttern 

med 17,5-20 kgm (125-145 ft.l.b.). 

V Provkör,ning 

Har servostyrningen endast normal förslitning och ej 

utsatts för skada eller överbelastning så skall under 

provkörning,en styrinrättningen fungera felfritt, dvs den 

hydrauliska servohjälpen skall ej ske stötvis och re

sultera i sling,rande gång. 

BYTE AV TÄTNINGSRING FöR STYRSPINDEL 

l. Tag isär medbringaranordningen genom att de

montera två muttrar (l bild 6-62) och skruvar (2). 

För gummiskivan och nedre rattaxeln åt sidan. 

2. Märk upp medbringarens (3) läge på styrspindeln . 

Lossa klämskruven (4) och drag av medbringaren . 

Bild 6-65. Demontering av tätningsring 

VOLVO 
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Bild 6-66. Montering av tätning, ring 

3. Demontera gummikåpan samt låsringen för tät

ningsringen. 

4. Träd försiktigt in verktyg SYO 2860 i tätnings

ringen . Drag åt skruven (bild 6-65) varvid tätnings

ringen drag'e's ut. Fastnar ringen i låsringsspåret 

vrides verktyget försiktigt fram och tillhaka . 

5. Fyll mellanrummet mellan den nya tätningsringens 

läppar med universalfett. Träd tätningsringen på 

monteringsverktyg SYO 2863 med hjälp av den 

lösa styrningen. Tag bort styrningen och montera 

tätnings'ringen i styrväxeln, se bild 6-66. 

6. Montera låsringen och kåpan . 

7. Montera tillbaka medbringaren enligt märkningen. 

Sätt ihop övriga detaljer. 

Byte av styrväxel 

DEMONTERING 

l. Palla upp framvagnen. 

2. Tappa ur oljan, se under "Oljeavtappning ". 

3. Demontera låsmuttern för pitmanarmen. Drag av 

pitmanarmen med SYO 2849. Yid anbringande av 

avdragaren vrides hjulen helt till höger, se bild 

6-45. 
4. Lossa oljeledningarna (5 och 6 bild 6-62) från st yr

växeln sedan anslutningarna rengjorts. Lossa kläm

skruven (4). 

5. Demontera fästskruvarna (11) och drag fram st yr

växeln. 

MONTERING 

l. Ställ in styrväxeln i mittiäge. Därvid skall en lätt 

ökning av motståndet kännas samtstyraxelns bom

luckor ha ställning eni'igt bild 6-60 och märkning 

på styrspindel och hus öve'rensstämma. 
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2. Kontrollera att ratten har ställning för körning rak t 

fram . 

3. Träd styrväxelns spindel in i rattaxelns medbring,

are. Montera 'och drag fästskruvama (11 bild 6-62). 

Drag klämskruven (4). Ans lut o'ljdedningarna. Den 

längre tryckledningen ska'll gå ,i båg'e bakåt (jäm

för bild 6-32) samt sfaga's med klämma. 

4. Ställ hjulen rakt fram och montera pitmanarmen. 

Drag muttern med 17,5-20 kgm (125-141 ftlb. ). 

5. Fyll på olja och lufta, se under "Ol jepåfyllning och 

luftning". 

Byte av servopump 

DEMONTERING 

l. Tvätta rent kring anslutningarna (5 och 6 bild 6-67). 

2. Lossa sugledningen (5) och samla upp den utrin

nande oljan. 

3. Lossa tryckledningen (6), spännskruven (l ) och 

fästskruvarna (2). Skydda nippla r och anslutningar 

från smuts. 

4. Skruva loss och tag bort pumpen. 

MONTERING 

l . Sätt pumpen på plats och anslut oljeledningarna 

med nya packningar. 

2. Montera fästskruvar och övrig,a detaljer, jämför 

bild 6-67. Spänn drivremmen så att den kan tryckas 

in cirka 5 mm på mitten. Drag åt skruvar och 

anslutningar. 

3. Fyll på olja och lufta, se under "Oljepåfyllning, 

och luftning". 
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Bild 6·67. Servopump, monterad 

l. Spä nnskruv 4. Propp för reglervent il 
2. Fästskruv 5. Sug lednin g 
3. Servopump 6. Tryckledning 

Byte av o.ljefilter 

VOLVO 
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Vid oljebyte, vilket normalt utföres endast i samband 

med utbyte av komponenter i servostyrning€n, skall 

även filtret bytas. Detta är åtkomligt sedan fjäder och 

hållare i oljebehållaren lyfts upp. Rengör behållaren 

innan det nya filtret monteras. Byt även packning i 

yttre locket. 

I, 
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SYO 1801 

" 

SYO 2730 

GRUPP 70 

ALLMÄNT 
VERKTYG 

SYO 2294 SYO 2722 

SYO 2723 SYO 2724 

SYO 2731 S'i/O 2732 

Bild 7-1. Verktyg för arbete med bakaxelupphängning och nav 

SVO lSGl Standardskalt lSx2GO mm 
SVO 2294 Avdragare för kulled styrstag 
SVO 2715 Dorn för demontering och montering av feffkapsel 
SVO 2722 Avdragare för innerring, inre framhjulslager 
SVO 2723 Dorn för montering av yfferring, inre framhjulslager 

och tätningsring 
SVO 2724 Dorn för montering av yl1erring, yttre framhjulslager, 

samt demontering ytterring inre framhjulslager 
SVO 2725 Dorn för demontering av y1ferring, y1fre framhjulslager 
SVO 2726 Avdragare för framhjulsnav 
SVO 2730 Dorn för demontering och montering av bussning tvär

stag, mindre bussning i bärstag och bärarm (+ SVO 

2733) 
SVO 2731 Dorn för demontering och montering av större bussning , 

bärstag (+ SVO 2733) 
SVO 2732 Dorn för demontering och montering av främre buss

ning, bärarm 
SVO 2733 Mothåll för demontering och montering av bussning, 

bärarm, bärstag och tvärstag 

SYO 2715 

@ 
SYO 2725 

SYO 2733 

VOLVO 
102091 
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GRUPP 73 

FJÄDRAR 
BESKRIVN I NG 

Vagnen är försedd med skruvfjädrar vid såväl fram 

som bakhjul. Framhjulen har individuell fjädring. 

Framfjädrarna (1, bild 7-2) stöder upptill mot i fram 

axelbalken -utformade hus, samt nedtill mot nedre 

länkarmarna. Nedre länkarmarna är även försedda 

m,ed g'ummibuffertar (S), för upptagande av ev. ge

nomslag vid nedfjädring. Framaxelba'/ken är försedd 

med gummibuffertar (4) s.om begränsningl för länkarm

arnas nedåtgående rörelser. 

Bakfjädrarna (S, bild 7-S) är upptill fastskruvade vid 

bakre sidobalkarna (8) och nedtill vid bärarmarna (lS) 

bakom bakaxeln . Ev. genomslag vid nedfjädring upp

tas av gummibuffertar (4) monterade i bakre sido

balkarna. 
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Bild 7-2. Framfjäder och stötdämpare 

l. Fjäder 
2. Stötdämpare 
3. Ovre stötdämparfäste 
4. Gummibuffert 
5. Gummibuffert 
6. Nedre stötdämparfäste 
7. Fäste för krängningshämmare 
8. Krängningshämmare 
9. Fäste (i ram), för krängningshämmare 



REPARATIONSANVISN I NGAR 
FRAMFJÄOER 
DEMONTERING 

l . Ta bort navkapsel och lossa hjulmuttrarna ett par 

varv. 

2. Palla upp va,gnen vid främre domkraftfästet. Ta 

bort hjulet. 

3. Ta bort stötdämparen enl . "Demont. av stötdäm

pare" grupp 76. 

4. Lossa styrstaget från styrarmen. Lossa klamman 

för bromsslangarna. Ta bort skruven (7, bild 7-2) 

för krängningshämmaren. 

5. Sätt domkraften under nedre länkarmen. Lossa 

muttrarna för kullederna, knacka med hammare 

tills kullederna lossar från spindeln. Ta bort mutt

rarna och sänk domkraften . Ta bort spindeln med 

framhjulsbromsen och lägg den på en pall e. d. 

6 .. Sänk domkraften och ta, bort fjädern. 

MONTERING 

l. Sätt glummimellanlägg och fjäder på plats. Lyft 

med domkraften (anbragt mitt under fjädern) upp 

nedre länkarmen och montera spindeln . 

2. Dra fast kullederna vid styrspindeln. Skruva fast 

krängningshämmaren vid nedre länkarmen. 

3. Kontrollera övre stötdämparfästets nedre bricka 

och gummibussning (l och 7 bild 7-7). För upp stöt

dämparen. och dra fast. 

4. Vrid hjulen rakt fram (nedre länkarmen avlastad ) 

och kl:amma fast bromsslangarna vid krängnings

hämmarens skruv. 

5. Palla ned vagnen. 

BAKFJÄDER 
,DEMONTERING 

l. Ta bort navkapseln och lossa hjulmuttrarna några 

varv. Palla upp vagnen. Sätt bockarna framför 

bakre domkraftsfästena enligt bild 7-4. Ta bort 

hjulet. 

2. Höj upp bakaxeln med domkraft, så att fjädern 

blir något hoptryckt. Lossa övre och nedre fjäder

fästena. 

3. Ta bort övre skruven (9, bild 7-5), för stötdämpa

ren . Sänk domkraften försiktigt och ta bort fjädern . 

. MONTERING 

l. Montera övre skruven och brickan inuti fjädern 

samt gummimellanlägget (11) och brickan (10) och 

skruva fast fjädern i övre fästet. 

Bild 7-3 . Bakfjäder 

2. Höj domkraften och skruva fast fjädern vid nedre 

fästet med brickan (14) och skruven (13). 

3. Montera övre stötdämparskruven samt hjulet. 

4. Pa.lla ned vagnen och dra fast hjulmuttrarna. Mon

tera navkapseln . 

Bild 7-4. Pallbockens placering vid uppallning av 
Yc\l~W 

vagnens bakända 
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19 18 17 16 15 14 

Bild 7-5. Bakaxelupphängning 

l . Konsol 11. Gummimellanlägg 
2. Bärstag 12. Konsol 
3. Konsol 13. Skruv, nedre fiäderfä ste 
4. Gummibuffert 14. Bricka 
5. Bakfiäder 15. Bärarm 
6. Konsol 16. Stötdämpare 
7. Tvärstag 17. Nedre stötdämparfäste 
8. Bakre sidobalk 18. Främre fäste bärstag 
9. Ovre stötdämparfäste 19. Främre bussning bärarm 

10. Bricka 
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STÖTDÄMPARE 
OCH STABI LISERI NGSANORDN I NGAR 

BESKRIVN I NG 

ALLMÄN1' 
Vagnen är försedd med hydrauliska, dubbelverkande 

stötdämpare av teleskoptyp. Dessa är underhållsfria 

och ej isärtagbara. 

Främre stötdämparens övre fäste (bild 7-7). utgöres av 

en tapp (S), som med gummibussningar (l och 6), bric

kor (3 och 7) och en di stanshy lsa är infästad i ett 

hus i framaxelbalken. 

2 

3 

" 

5 

6 

Bi Id 7-6. Stötdämpare, funktion 

l . Dammskydd 6. Ventil 
2. Arbetscylinder 7. Skvalpskydd 
3. Kolvstång 8. Tätning 
4. Behållare 9. Ovre infästning 
5. Kolv 

Nedre fästet (bild 7-8) utgörs a v en ögla försedd med 

ej utbytba r gummibussning och ett i ytterändarna hop

stukat rör, som ör fastsk ruvat på unde rs idan av nedre 

länkarmen. 

Krängningshämma.ren (8, bild 7-2) som är fastsatt dels 

vid båda nedre länkarmarna (7), och dels vid karos

sen (9), ökar vagnens krängningsstyvhet. 

Bakre stötdämparnas fästen (bil,d 7-9) utgöres av öglor 

försedda med ej utbytbara gummibussningar (l och 3). 

Upptill är bakre stötdämparna fastskruvade vid bakre 

sidobalkarna och nedtill vid bärarmarna. 

Bakaxeln är monterad til,1 karossen över två ledbart 

upphäng'da bärarmar (l S, bild 7-S). Krafter verkande 

i vagnens längdriktning, upptas av två bärstag (2)1 och 

krafter i sidled upptas av ett tvärstag' (7}. Bärarmarna 

är i framändan monterade i gummibussningar (19). 

Bärstag och tvärstag är via gummibussningar infästade 

vid bakaxel och kaross. 

STÖTDÄMPARE 
KONSTRUKTION 

Stötdämparnas konstruktion framgår av bild 7-6. Den 

yttersta cylindern (l ), tjänar endast som skydd mot 

damm och smuts,. "Ii>e två övriga cylindrarna (2) och 

(4) är anordnade koncentriskt med den ena helt in

skjuten i den andra. Den inre cylindern (2) är den 

egentliga arbetscylindern och är i sin nedre ände för

sedd med en ventil (6), Inuti den inre cylindern löper 

en kolv (S) försedd med kana.ler, som regleras av ven

tiler. 

Kolven är fastsatt vid en kolvstång (3)" vars. övre ände 

är utformad för fastsättning vid karossen . Även s,töt

dämparens nedre ände är utformad till ett fäste . Mel

lanrummet mellan cylindrarna (2) och (4), tjänar som 

behållare och är endast dellvis fylld med vätska. Den 

inre cylindern (2) är helt fylld med vätska på båda 

sidor om kolven (S). Lodket (8) utgör tätning och styr

ning för kolvstång'en (3). Ringen (7) har till uppgift att 

förhindra skvalpning> i vätskan. 
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FUNKTION 

Då stötdämparen vid vagnens fjädring pressas ihop 

eller förlänges förflyttar sig kolven '(5) i den inre 

cylinder (2}. Härvid strömmar vätskan g:enom de ven

tilreglerade kanalerna i kol,ven. Den hastighet varmed 

kolven kan ' förflytta sig i cylindern blir beroende av 

hur fort vätskan passerar genom kanalerna från kol

vens ena till dess andra sida. Då de borrade· kanaler

na är mycket trånga kan vätskan endast långsamt 

passera igepom, varför kolvens rörelser bromsas. Vid 

en hastig sammanpressning' eller förlängning av stöt

dämparen ökas bromsverkan ytter ligare genom att 

virve lbildning uppstår i vätskeströmmarna som passe

rar genom de i kolven borrade kanalerna. På grund 

härav dämpas vagnsfjädrarnas svängningar och vage 

nen får en lugnare gång. 

Då stötdämparen pressas samman eller förlänges för

ändras icke vo lymen lika mycket på båda sidor om 

kolven på grund av att kolvstången upptager en viss 

vo lym. Vid sammanpressning strömmar därför en del 

vätska genom ventilen (6) ut i behållaren och vid för

längning av stötdämparen sug'es vätska åter in i cy

linder (2): på kolvens undersida. 

REPARATIONSANVI S N I NGAR 

KONTROLL AV STöTDÄMPARE 
Noggrann kontroll, av stötdämpare kan endas,t göras 

med speciella anordningar. Man kan dock göra en 

grov kontroll att stötdämparna överhuvud taget fun

gerar genom att gunga vagnen upp och ned, släppa 

den och sedan bedömma dämpnin,gen OIV rörelsen. 

Provet kan även göras genom körning på ojämn väg. 

Demonterad stötdämpare kan provas genom att nedre 

fästet spännes fast i ett läge, som motsvarar det mon

terade. Genom att växelvis dra isär och skjuta. ihop 

stötdämparen, kan man konstatera om den fungerar 

eller inte. Lägg vid denna kontroll märke till , att stöt

dämparen gör ungefär tre gånger större motstånd vid 

utdragning än vid sammanpressning beroende på 

verkningssättet. 

Fungerar stötdämparen ej tillfredsställande i båda 

riktningarna, eller om de fasta gummibussning'arna är 

skadade, skall stötdämparna bytas ut. 
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VOLVO 
10 1 944 

Bild 7·7. övre fäste, främre stötdämpare 

1. Gummibussning 5. Spi ndel 
2. Distanshylsa 6. Gummibussning 
3. Bricka 7. Bricka 
4. Mutter 



Bild 7-8. Nedre fäste främre stötdämpare 

Bild 7-9. Fästen, bakre stötdämpare 

1. Bussn i ng 3. Bussn i ng 
2. Distanshylsa 4. Bricka 

BYTE AV FRÄMRE STöTDÄMPARE 
l . Ta bort övre muttern '(4, bild 7-7), brickan (3) och 

gummibussningen (6). 

2. Lossa de två nedre fästskruvarna (bild 7-8) på 

undersidan av nedre länkarmen och ta ned stöt

dämparen . 

3. Montera brickan (7), distan sröret (2) och gummi

bussningen (l ). 

4. Dra isö r och sätt stötdämparen på plats, samt 

montera och dra de nedre skruvarna. 

5. Montera övre gummibussningen (6}, brickan (3) 

samt muttern. Dra fast muttern till anliggn ing mot 

distansröret. 

BYTE AV BAKRE STöTDÄMPARE 
l . Ta. bort navkapseln . Lossa hjulmuttrarna ett par 

varv. Palla upp bakvagnen vid domkraftsfäsJena. 

Placera bockarna framför domkraftsfästena enligt 

bild 7-4. Ta bort hjulet. Skruva loss och ta bort 

stötdämparen. 

2. Se vid montering tin att distanshylsan i bärarmen är 

kvar (2, bild 7-9)i. Montera och dra fast stötdäm

paren. Montera hjulet och hjulmuttrarna. Palla ned 

vagnen. Dra fast hjulmuttrarna. Sätt på navkap

seln . 

BYTE AV BUSSNINGAR FöR BÄRARM 
l . Palla. upp vagnen med bockar framför bakre dom

kraftsfästena enligt bild 7-4. Låt domkraften stå 

kvar. 

2. Lossa stötdämparen vid nedre fästet. Ta bort fjä

derns nedre skruv och sänk domkraften tills fjä

dern släppe r från bärarmen. För fjädern bakåt så 

att den går fri från· bärarmen. Höj domkraften tills 

bakaxeln ligger vågrätt. 

3. Ta bort bärarmens skruv vid bakaxelkonsolen 

(3, bild 7-S). Ta bort främre skruv och ta ned bär

armen . 

4. Pressa ur främre bussningen med SYO 2732. Be

stryk den nya bussningen med olja och pressa i 

den med samma verktyg en!. bild 7-10. Se till att 

bussningens plana sidor kommer vinkelrätt mot 

bärarmens läng.daxel (bild 7-10). 

5. Pressa ur bakre bussning·en med SYO 2730 och 

mothållet SYO 2733. 

Pressa i den nya bussningen med samma verktyg, 

varvid SYO 2730 vändes helt om (bild 7-11 l,. 
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6. Sätt bära'rmen på plats och montera främre och 

bakre skruv. 

7. Sänk domkraften under bakaxeln, för fiädern i 

läge på bärarmen, höi åter bakaxeln till vågrät 

och montera nedre skruv för fiädern. 

8. Montera och dra muttrarna för bärarmens skruva r. 

Montera och dra skruv för ne'dre stötdämrparfästet. 

OBS! Kontrollera att distanshylsa och brickor är 

rätt placerade, se bild 7-9. Palla ned vagnen. 

BYTE AV BUSSNINGAR FöR TVÄRSTAG 
l. Palla upp vagnen bak. Bockarna placeras fram

för bakre stötdämparfästena en!. bild 7-4. 

2. Ta bort muttrarna vid båda fästena (6 och 12 bild 

7-5). Demontera tvärstaget från bakaxelkonsolen. 

Ta bort skruven vid karosskonsolen (12) och ta ned 

staget. 

3. Kontrollera bussningar och att staget ei är krökt. 

4. Yid behov pressa ur bussningarna med SYO 2730 

+ mothåll SYO 2733. 

Ipressning av bussningar sker med samma verk

tyg, varvid SYO 2730 vändes (bild 7-12). 

5. Placera staget med skruven i karosskonsolen (12). 

6. Placera andra ändan vid bakaxel konsolen (6) och 

monl'era hri'cka och mutte'r. Montera muttern vid 

kaross konsolen . 

7. Palla ne'd vagnen. 

Bild 7-10. Demontering och (montering) av främre bussning, 
bäraram 
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BYTE AV BUS,SNrINGAR FöR BÄRSTAG 
Bärstagens bussningar pressas ur med SYO 2731 + 
mothåll SYO 2733, och i med samma, verktyg, varvid 

SYO 2731 vändes (se bild 7-12). 

Bild 7-11. Demontering av bussning, tvärsfag 

Bild 7-12. Montering av bussning, tvärstag 

VOLVO 
102096 

VOLVO 
102082 
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HJUL 
REPARATIONSANVISN I NGAR 

BYTE AV HJUL 
Vid montering av hjul är det viktigt att anliggnings

ytor mellan hjul och nav rengöres från grus och smuts 

och från överskott av färg för nya detaljer. 

Bild 7-13. Demontering av fellkapsel 

Bild 7·14. Demontering av nav 

VOLVO 
101988 

BYTE AV HJULBULT 
Vid byte av hjulbult pressas den gamla bulten ur var

efter en bult av överdimension monteras. Innan sådan 

bult kan pressas genom bromsskivans hål måste detta 

borras upp till 16,6-16,8 mm. 

BYTE OCH JUSTERING AV 
FRAMHJULSLAGER 
l . Tag bort navkapseln och lossa hjulmuttrarna 

något. 

2. Lyft upp framvag'nen och placera bockar under 

nedre länkarmarna. Skruva av hjulmuttrarna och 

lyft ner hjulet. 

3. Ta bort framhjulsbromsen enl. anvisningar avd 5 

" Demontering av framhjulsbroms" . 

Bild 7·15. Demontering av inre lager 

VOLVO 
10 1989 

7:9 



7 : 10 

VOLVO 
101986 

Bild 7-16 . Demontering av inre lagerring 

A = SYO 1801 B = SYO 2724 

A 

B 

VOLVO 
101983 

Bild 7-17. Demontering av yttre lagerring 

A = SYO 1801 B = SYO 2725 

Bild 7-18. Montering av inre lagerring 

A = SYO 1801 B = SYO 2723 

VOLVO 
101984 

4. Demontera fettkapseln med verktyg SYO 2715 

(bild 7-l3). Tag' bort saxpinnen och kronmuttern. 

Dra av novet med avdragare SYO 2726 (bild 7-14). 

Dra av inre lagret från hjulspindeln med avdragme 

SYO 2722 (bild 7-15) om lagret sitter kvar. 

5. Demontera lagerringarna. Använd för inre lagrets 

ring dorn SYO 2724 (bild 7-16) och för yttre lagrets 

ring dorn SYO 2725 (bild 7-17) jämte standardskaft 

SYO 1801 . 
6. Rengör nov, bromsskiva och fettkapsel. 

7. Pressa i de nya lagerringarna. Förutom standard

skaft SYO 1801 användes för inre lagrets ring 

dorn SYO 2723 (bild 7-18) och för yttre lagrets 

ring SYO 2724 (bild 7-19). 
8. Pressa in fett i lagren med hjälp av smörjapparat. 

Finns ej sådana tillgänglig, boka in lagren för hand 

med så mycket fett som får plats mellan rullhål

lare och lagrets innerring. Stryk även fett på 

lagrens yttersidor och på de i navet ipressade ytter

ringlarna. Urholkning,en i navet fylles med fett 

runtom. upp till minsta diametern på ytterringen 

för yttre lagret, jämför (bild 7-21). 

Använd ett högklassigt helfyllnadsfett till lagren. 

Sätt inre lag'ret på plats i navet. Pressa i tätnings

ringen med dorn SYO 2723 jämte standardskaftet 

SYO 1801 (bild 7-20). 

Bild 7-19. Montering av yttre lagerring 

A = SYO 1801 B = SYO 2724 



9. Sätt navet på spindeln. Montera yttre lager, bricka 

och kronmutter. 

10. Framhjulslagren justeras genom att muttren först 

dras åt med momentnyckel. tiH ett värde av 

7 kgm (50 Ib.ft. }. Lossa därefter muttern två sex

kanter. Stämmer ej mutterns urtag med saxpinne

hå let i spindeln lossas muttern ytterligla.re så myc

ket att saxpinnen kan monteras. Kontrollera att 

navet går lätt att vrida runt, dock utan att något 

glapp förekommer. 

11 . Fyll fettkapseln till hälften med fett och montera 

den med verktyg SYO 2715. 

12. Montera framhjulsbroms enlig·t avde lning 5. 

13. Sätt på hjulet sedan anliggningsytorna mellan hjul 

och nav rengjorts från sand och dylikt samt skruva 

åt muttrarna så mycket att hjulet ej kan rubbas 

på navet. Sänk ned vagnen och drag' fast hjul

muttrarna. Dra varannan mutter litet i taget tills 

alla är dragna med ett moment av 10- 14 kgm 

(70- 100 ft.lb .). Montera navkapseln . 

VOLVO 
23808 

SyO 1801 

SYO 2723 

Bild 7·20. Montering av tätningsring 

Bild 7-21. Smörjning av framhjulslager 

VOLVO 
101 987 
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VERKTYG 
SYO 2739 Klammer för gasfjäder, bagagelucka 

SYO 2744 Pressve'rktyg för gasfjäder, baga·ge·lucka 

BESKRIVN I NG 

KA,ROSSERISTOMME 
Vagnen har självbärande kaross varför chassiram 

som självständigenhe·t s'aknas. Kaross'en är samman

satt av ett antal formpressade stålplåtar. 'Varj'e sådan 

plåt utgör en del av den bärande konstruktionen. 

Karossen indelas lämpligen 'i golv, sidoparti, bakparti, 

torpedparti, takparti, framskärma'r, dörrar, bagage

lu ck'a och motorhuv. 

Golv- och ramparti (bi ld 8-1) består av främre och 

bakre golvplåt, inre bottensvällare, främre och 'bakre 

tvärballmr, tunnel samt torpedparti . Golvplåtarna är 

sve·tsade tillsammans vid bakre sitsresaren . Tunneln 

vi lken utgör genomföring för kardanaxeln är punkt

svetsad vid golvplåtarna. Bakre golvplåten har på 

vardem undre sidan en längsgående förstärkn'ings

balk samt mellan dessa ett antal tvärbalkar. En av 

tvärbalkarna är försedd med fästanordning för bak

axelns tvärs·tag. I bakre g'olvplåten är ett flänsat hål 

upptaget för infästning av bränsletanken, vars över

del utgör del av golvet i bagageutrymmet. Torped

partiet (bild 8-2) består 'av mellanbräda, hjulhus, främre 

övre tvärbalk samt nedre 'tvärbalk. Mellanbrädan ut-

gör karossens främre tvärvägg och är utformad med 

svetsade g'av·lm. Från främre golvet utgår två främre 

sidoba lkar. Det är framtill sammanbundna med en 

tvärbalk och baktill anslutna till främre tvärbalken 

under framstolarna . V'id sidobalkarna fastsättes fram

axel balken och stötfångarnas bärjärn. 

Sidopartiet består av framstolpe, mellanstolpe, bak

sto lpe, inre och yttre bottensvä'lIare, taksvällare, vind

rutestolpe, bakre hjulhus med hjulbåge, bakskärm, 

ryg'gplåt och knutplåt. Inre bottensvällare är tillverkad 

av galvan'iserad plåt. 

Takpartiet (se bild 8-2) består av ett antal formpres

sa·de plåtar. Takplåtarna bildar torpedens överdel, 

vindruteöppningen, det e'genHiga taket, öppningen 

för bakfönsket samt bagageluckans främre begräns

ning . Framskärmarna samt framstycke och motorhuv 

utgör framparti . Framskärmarna är pressa·de i ett 

stycke och fa'stshuvade vid hju'lhusplåtarna. Fram

stycket bildar frampartiets främre del samt lufttrumma 

Hi'! kylaren . K'arossen ärljud-och värmeisolerad. Iso

leringen u·tgöres aV sjä lvhäftande skumgummimaterial 

och filt. 

Bild 8-1. Golvparti 
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Bild 8-2. Kaross 

MOTORHUV 

Motorhuven består aven yttre och en inre plåt vilka 

är sammanfogade med Hm . Huve·n är uppfällbar bakåt 

på två gångjärn . I nedfäl'lt läge fasthålles motorhuven 

av ett huvlås monterat vid framstycket. Hävarmen till 

huvlåset munövreras med e'tt ·reglag·e placerot ne

danför instrumentbrädan inuti vagnen. 

DöRRAR OCH LUCKOR 

Dörraorna är uppbyggda aven Inre och en yttre plåt 

vilka flänsats och punktsvetsats tillsammans. Vid den 

inre plåten är gångjärnen montera·de. Dörren är juster

bar i såväl längd, höjd som tvåried. 

Dörrarna har limmade bältli'ster vid fönstren . Dörr

låsen är monterade vid dörrama med skruvar. Yttre 

,dörrhandta'gets tryckknapp påverkar en hävarm vilken 

i sin tur lyfter en låstapp. Inre dörröppnaren är 

monterad i inre dörrplåten med skruvar. Handtaget 

öveTför rörelsen ti'll en hävarm, vilken medelst länk

stänger i låset lyfter låstappen. Låsinsatsen är mon

teradi en cylinder under dörrhandtaget på framdör

rarna . 

Fönsterhissarna är av typ Iyftarma,r med kuggseg

ment. En lyftarm från kuggsegmente't lyfter, mede'lst 

en hjälparm med glidspår i dörrens innerplåt, rutan 

i önskat läge. 
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Bakluckan är uppbyggd aven yttre och en inre plåt 

vilka är hopfogade med lim. Vid luckans bakre kant 

är bygeln för låsanordningen monterad. Vid luckans 

främre kant monteras gångjärnen. Gångjärnen är fast

skruvade vid ka'rossen. Bakluckan är avbalanserad 

med en gasfjäder vid varje gångjärn och kan stä11m 

i valfritt läge vid öppnandet. Låsanordningen är p'la

cerad på kamssen nedanför luckan och är av vridtyp. 

INREDNING OCH KLÄDSEL 

FRAMSÄTE 

Framsätet (bild 8-3) är uppbyggt på rörram. Stopp

ningen består av skumpl'ast som är överdrogen av 

tyg. Sätet är justerbart i längdled genom att spärren 

på sätets framsida {förarsidan) resp. utsi'da (pas'sage

rarsidan) lossas och sätet förskjutes. Sätet på för'ar

si'dan justeras i höjdled med spak som är pl'acerad 

framför och under stolen . På pasmger'arsidan justems 

sätet i höjdled vid bakre fästena, som försetts med 

tre olika hål. Det stä!lls i ön'skadlutning m'ed en skruv 

i framkanten. Ryggstödets lutning justeras steglöst 

genom att man drar upp spaken på fällbeslag'et varvid 

ryggstödet medelst fjädrar åker framåt, eller genom 

att luta sig bakåt kan ryggstödet justeras bakåt. Sätet 

är försett med justerbart svankstöd vars spänning 

justeras med en ratt vNken är placerad på ryggstö

dets sida mellan sätena. Sittdynorna är fästade i stols

ramen med tryckknappar. 



Bild 8-3. Framstol 

BAKSÄTE 

Baksäte och ryggstöd är uppbyggda på i huvudsak 

samma sätt som framsätena, med den skillnaden att 

stommen ~tgöres aven träram. 

DORRBEKLÄDNAD 

Dörrbeklädnaden utgörs aven träfiberplatta klädd 

med svetsvadd och klädsel. Den fasthålles vid dörren 

med klammor. Armstöden är utförda av formpressad 

plast och är skruvade fast vid dörrens innerplåt. 

TAKKLÄDSEL 

Takklädseln utgöres av trikåplast uppspänt på tak

spryglar och fastsatt vid håHare för takklädseln mon

terade vid karossidornas övre begränsning. 

KLÄDSEL föR MELLANBRÄDA OCH GOLV 

Mellanbrädans sidor är klädda med plastpanel. Mel

lanbrädan är täckt med självhäftande isoleringsmate

rial. Golvet är täckt med mattor. 

STöTFÅNGARE 
Stötfångarna är tillverka·de av aluminium. De är 

klädda med en hårdgummiHst vilken är skrwad 'i stöt

fångarskenan. Stötfångarna är monterade vid fyra 

bärjärn varvid främre bärjärnen är fästade vid främre 

sidobalkarna medan de bakre är monterade direkt 

i karossen. 
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REPARATIONSANVISN I NGAR 

FRAMPARTI 
FRAMSKÄRMAR 

Främre stänkskärm demonteras, efter det att plast

locket ovanför strålkastaren samt strålkastaren har 

tagits bort (se avd. 3), g'enom att följande skruvar los

sos: Skruvarna mellan skärmen och frontplåten, hjul

huset samt mellan skärmens bakkant och konsolerna 

från kaross'en. Skruvarna i skärmens bakkant är åt

komliga efter det att dörren har öppnats. 

FRAMSTYCKE 

Framstycket är fastsatt vid framskärmar, hjulhusplåtar 

och främre tvärbalk. 

Vid demontering tages först plastlocken ovanför 

strålkastarna samt strålkastarna (se avd. 3), och even

tuella extra strålkastare bort. Därefter demonteras 

giriIIen, signalhornet, stötfånga rna och stötfångarnas 

bärjärn. Drag bort alla el-ledningar, demontera kyla

ren, expansionstanken och övriga eventuella utrust-

Bild 8·4. Huvlås 
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ningsdetal;jer som är upphängda på frontplåten samt 

batteriet och slangen till luftrenaren. Lossa wiren till 

huviåsen, bultarna mellan frontplåt och skärm, hjul

hus och främre tvärbalk. 

MOTORHUV OCH HUVLAS 

Motorhuven är fastsatt med skruvar i vardera gång

järnen. Huven lossas g'enom att skruvarna mel'la n 

gångjärn och huv demonteras. Gångjärnen är fast

satta i karos'sen med vardera 3 skruvar vilka är åt

komliga för demontering under skärmen. Samtliga 

hål i gångjärnen är ovala för att ge möjlighet till 

justering av motorhuven . 

Huvlåset (bild 8-4) är justerbart i längdled ge'nomatt 

hålen 'i framstycket gjorts oval'a . Låstappen är juster

bar i längdled genom att hålen i fästplåten gjorts 

ova'la . Låostappens längd är justerhar med muttrar. Lås

tapp och fjäder smörjes med fett. 

Huvens anliggning i de fyra hörnen i nedfällt läge 

justeras genom att gum1mistopparna skru vas ut eller in . 

Bi Id 8-5. Dörrslopp 

VOLVO 
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Bild 8·6. Framdörr 

l. Stöd rulle för hissruta 
2. Skruv till ylterhandtag 
3. Skruvar till dörrbåge 

DöRR~R 

DEMONTERING OCH MONTERING 

AV DöRRSTOPP 

Demontera dörrpanelen en!. "Demontering av inner

handtag och kläds~I" . Därefter kan man lossa haken 

. (bild 8-5) till dörrstoppen inne i dörren . Detta göres så 

att man först sätter sig inne i vagnen och drar in dör

ren så att den nästan är stäng'd. Därefter sticker man 

in handen genom hålet i dörrens innerplåt och trär ur 

haken. GenOImatt 'lossa skruven meNan dörrsropp och 

stolpe kan man nu ta bort dörrsf'oppet. 

Montering sker i omvänd 'ordning. 

DEMONTERING OCH MONTERING AV FRAMDöRR 

Demontera dörrstoppen en!. "Demontering av dörr

stopp". 

Lossa skruvarna mellan gångjärn och dörr. Skruvarna 

är åtkomliga sedan dörren öppnats. Därefter kan 

dörren tas ner (bild 8-6) . 

För att demontera gångjärnen tar man bort pane,len 

framför dörren. När detta är gjort, kan de treskru

varna lossas varefter gångjärnen går 'att ta · bort. 

Montering av dörr och gångjärn sker 'i omvänd ord

ning. Angående montering av dörrstopp se under 

"Demontering och montering av dörrstopp". 
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Genom att hålen i gångjärnen, i infästningen mellan 

dörr och gångjärn, gjorts ovala kan dörren här juste

ras i tvärled. I höjd- och sidled justeras dörren i in

fästningen mellan gångjärn och dörrstolpe. Detta har 

gjorts möjligt genom att hålen i dörrstolpen är större 

än skruvarnas diameter. 

DEMONTERING OCH MONTERING AV BAKDöRR 

Se motsvarande avsnirt "Framdörr" (se bild 8-7) . 

. . 
DEMONTERING AV INNERHANDTAG OCH KLÄDSEL 

l. Lossa armstöden i framdörren genom att skruva 

ur skruven i bakkanten . Skjut därefter armstödet 

framM, varvid haken i framkanten lossar och arm

stödet kan tas bort. Armstödet i bakdörren lossas 

genom att de två skruvmna skruvas bort. 

2. Lossa hissveven genom aH trycka brickan in mot 

dörrklädseln och se'dan mot hissveven i samma 

riktning 'som veven (bild 8-8) . Härvid frigöres spår

ryttaren och hissveven kan lyftas bort. 

Vid demontering tillses att spårrytIaren monteras 

så att dess öppna ände vändes med vevhandtaget 

enligt bil,d 8-8. 

3. Lossa dörrklädseln genom att försiktigt anbringa 

en mejsel el.dyl. under den klädda kanten och 

därefter bända utåt varvid klädseln lossnar. 

DEMONTERING AV DöRRLÅS FRAMDöRR 

l. Utför moment 1-3 under "Demontering av Inner

handtag och klädsel". 

Bild 8-7. Bakdörr 
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Bild 8-8 . Demontering av hissvev 

2. Demonteralåscylinder genom att lossa dess fäst

skruv vi'lken sitter i dörrens ba'kkanf. 

3. Demontera låsning för dragstång tilllåsknapp 

och tag bort drag'stången. 

4. Demontera låsning för tryckstång till inre dörr

öppnare. 

5. Demontera låsning för dragstång till ytterhandtag. 

6. Skruva ur de två skruvarna till bakre hisskenan 

på dörrkanten . 

7. Lossa de tre skruvarna til'l dörrlåset. Dessa skruvar 

är placer'ade på dörrens bakkanf. 

8. Därefter kan låset tas hort om man försiktigt 

bänder bakre hisskenan framåt. 

DEMONTERING AV DöRRLÅS BAKDöRR 

l . Utför moment 1-3 under "Demontering av Inner

handtag och klädsel". 

2. Demontera låsning för dragstång tilllåsknapp. 

3. Demontera låsning för tryckstång til 'l inre dörr

öppnare. 

4. Demo'ntera låsning för dragstång till ytterhandtag. 

5. Veva ned rutan så att dess underkant kommer i 

höjd med överkant på dörrlåset. 

6. Demontera tätningslist för dörrbåge. 

7. Demontera fästskruvarna för dörrbågen och lyft 

bort den . 

8. Demon,tera fästskruvarna för dörrlåset och träd 

ut låset ur dörren. Fäs'tskruvmna till låset är pla

cerade på dörrens ba'kkant. 



DEMONTERING AV LASHANDTAG 

Vid demontering a v Ibshandtag'en måste dö rrpanelen 

tas bort (se under "Demontering 'av 'innerhandta·g och 

klädsel" ). För att demontera inre dörröppnaren ford

ras att man först lossar clipset för tryckstången till 

låset. Därefter tas returfjädem bort. När s'edan skru

varna som håller inre dörröppnaren har lossats, dra

ges dörröppnaren nedåt samtidigt som handtaget 

rycks loss från hävarmen . 

Ytterhandtagei· demonteras genom an man först los

sar clipset för dragstången till låset. Därefter 10s5'as 

d~ bägge skruvarna til'l handtaget, varav den främre 

är placerad inne i dörren och den bakre på dörrens 

bakkant. 

Bild 8·9. Dörrlås fram 

l. Yllerhandlag 
2. Dragslång för inre låsknapp 
3. Hävarm 
4. Hävarm 
5. Hävarm 
6. Dragslång för yllerhandlag 
7. Låsanordning 
8. Inre dörröppnare 

MONTERING OCH JUSTERING AV LASHANDTAG 

FRAMDöRR 

Vid montering av inre dörröppnare justeras denna på 

följande sätt : 

Montera inre dörröppnare utan att dra åt s kruvarna . 

Sätt i länkar men vid låset sa mt montera fjädem . I 

och med att fjädern är isatt är inre dörröppnaren i 

sitt rätta läg.e, varför man kan d ra å t sk ruvarna 

(bild 8-9). 

Vid montering av yttre dörrhandtag justeras detta en

ligt följande: 

Montera handtaget med länkarmen isittande . Därefter 

justeras länkarmen så att öglan faller lätt på tappen 

på låsets hä varm (bild 8-9). 
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MONTERING OCH JUSTERING AV LASHANDTAG 
BAKDöRR 

Vid montering av inre dörröppnare justeras denna på 

följande sätt: 

Montera inre dörröppnme utan att dra åt skruvarna. 

Sätt i länkarmen vid låset samt montera fjädern . Ge

nom att trycka inre dörröppnaren framåt ti'll dess 

främre stopp och sedan dra åt skruvarna kommer den 

i rätt läge (bild 8-10). 

Vid monteri!lgav yttre dörrhandtag justeras detta på 

följande sätt : 

Monter'a handtaget med länkarmenis'ittande . Därefter 

justeras länkarmen 'så 'att öglans nedre de,l får ett 'spel 

av l ± l mm till tappen {se hild 8-10), varefter länk

armen kan montera's. OBS! Spelet mellan länkarms

ögl'an och tappen får aldrig understiga det givna 

vä rdet. 

LASBLECK 

Låsblecket är utfört 'av stål och monterat med flytande 

mutterplatta . Blecket är justerbart genom att hålen i 

karossen gjorts större än diametern på fastsättnings

skr uvarna. 

Låsbleckets läge i höjdled kontrolleras genom att dör

ren stänges med ytterhandtagets tryckknapp intryckt. 

Härvid ska ll s tyrningen glida rätt in i låsb lecket. Lås

blecket 'skall ha en lutning 'inåt vagnen av 1,5 0 för 

framdörr och 2,5 0 för bakdörr (se bild 8-11). 

Bild 8-10. Dörrlås bakdörr 

l. Ytterhandtag 
2. Dragstång för ytterhandtag 
3. Hävarm 
4. Hävarm 
5. Dragstång för låsknapp 
6. Inre dörröppnare 

8:8 

Bild 8-11. Låsbleck 

A. Framdörr 1,5 0 

Bakdörr 2Y 

DEMONTERING AV FRÄMRE DöRRBAGE 

l. Veva ned hissrufanså att den står nära botten

läget. 

2. Demontera dörrp'ane'len enl. "Demontering av 

innerhandtagoch klädsel". 

3. Demontera fästskruvarna för konsolen till främre 

styrskenans nedre fäste och tag bort konsolen. 



Bild 8-12. Dörrbåge 

4. Demontera den del 'av tätnings'listen som 'löper 

runt dörrbågen . 

5. Demontera de bägge fäsfskruvarna på bak- re

spektive framkant. Därefter kan dörrbågen lyftas 

bort genom 'att man ,drar den rakt upp. 

DEMONTERING AV BAKRE DöRRBAGE 

Se motsvarande avsnitt " Demonte~ing 'av främre dörr

_ båge". Punkt tre behöver dock ej ,utföras vid demon

tering av bakre 'dörrbåg'e . 

DEMONTERING AV VENTILATIONSFöNSTER 

l . Utför moment 1-5 under "Demontering av dörr

båge". 

2. Tag ut spårlisten ur 'hissrutans främre glidskena 

och lossa skruvarna 'som hå'lIer plåten under ven

tilationsrutan . Skruva därefter hort skruvarna på 

motsatta sidan och tag bo,tt poJåten. 

3. Efter 'att g'ummi'listen runt ventilationsruran lossats 

UT spåren runt om, kan rutan med gummi,listen tas 

bort (bild 8-12). 

DEMONTERING AV HISSRUTA FRAMDöRR 

l . Utför moment 1-5 under "Demontering av dörr

båge". 

2. Demontera styrrune för dörruta . Styrrullen är pla

cerad på dörrens överkant 'en!. bild 8-6. 

3. Demontera låsfjädrar och brick,or mellan rutskena 

och hi's'sarmar. De'ssa fjädra'r demonteras genom 

att man trycker dem i botten och när man där

efte'r släpper ut dem, går de att ta bort. 

OBS! I'akttag försiktighet så att hissrutan ej faller 

ned i dörren. Rutskenan kan, även om man bara 

stä ller rutan oförs iktigt i botten på dörren, skada 

ytterpoJåten . 

4. Träd ut rutan ur tapparna i fönsrerhiss'e n varefter 

rutan kan lyftas rakt upp. 

DEMONTERING AV HISSRUTA BAKDöRR 

Se motsvarande avsnitt " D'emontering av hi-ss ruta 

framdörr ". 

DEMONTERING AV FRÄMRE FöNSTERHISS 

l . Veva ned hilssrutan så att den -står när'a botten

läge. 

2. Demontera dörrpanelenen!. " Demontering av in

nerhan'dtag och klädsel ". 

3. Demontera fästskruvarna mellan styrs kena och 

konsol -samt dörr och konsol ti'lI främre styrskena . 

Tag bort kon'solen . 

4. Demontera låsfjädrar och 'brickor för hissormar. 

Börja demontera fjä'dern i dörrsliden. Fjädrarna 

demonter'asg'enom att man trycker dem i botten 

och när mandärefteT släpper ut dem, går de att 

ta hort. 

OBS! Iakttag försiktighet så att hissrutan ej faller 

ned i dörren. Rutskenan 'kan, även om man bara 

stöHer rutan oförsiktigt i bo'tten på dörren, skada 

ytterplåten . 

Bild 8-13. Hissmekanism 
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5. För upp hissrutan 'i toppl'äg'e . Spärra rutan genom 

att placera 'en s,kruvmejsel 'under rutskenan i övre 

bakre hålet för clips till dörrklädseln . 

6. Demon'tera fästskruv·arna för hissen (bild 8-6) och 

träd ut den ur dörren (bild 8-l3). 

DEMONTERING AV BAKRE FONSTERHISS 

Göres på samma sä tt som under "Demontering av 2 
främre fönsterhiss ". Punkt tre behöver dock ej utföras 

vid demonte'ring av bakre fönsterhiss. 

BAKLUCKA 
Bakluckan är upphängd i två gångjärn . Gångjärnen 

är fastskruvade me,d vardera två skruvar vid luckans 

inre plåt 'sam't tre skr'uvar i stolpen under hakrutan. 

Bakluckan är avhalanserad med gasfjädrar. 

Bakluckan demonteras genom 'att de två skruvarna 

på varje gångjärn :Iossas och luckan lyftes bort. 

Vid byte av gasfjäder öppnar man först luckan helt. 

Därefter sänker manluckan något, anbringar klam

mer SVO 2739 och öppnar 'luckan helt igen, varefter 

g'asfjädern kan tas bort. Vid montering av ny g'as

fjäder 'användes pre:ssverktyg SVO 2744 'en!. hild 8-14 

för att klammer SVO 2739 'Ska ll kunna anhring'as. Mon

tering sker därefter i omvänd ordning. 

Vid demontering av gångjärn demonteras först ga's

fjädrarna enligt ovanstående. Därefter demonteras 

luckan från gångjärnen och sedan gångjärnen från 

karossen . 

SYO 2739 

Bild 8-14. Verktyg för gasfjäder 
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Bild 8-15. Lås till bagagelucka 

l . Låsbygel, monterad i luckan 
2. Låsmeka nism , monterad i bakstycket 
3. Låsvred, monterat i bakstycket 

VOLVO 
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Hå len i den del av gångjärnen som sitter fast i bak

luckan är ova la vilket möjliggör juste'ring i längdled. 

För justering i höjdled har hålen i den del av gång

järnen som sitter 'i karossen gjorts ovala. 

Låsanordningen (bi ld 8-15) är mon'teradi bakstycket 

och frigöres genom vridning av det 'låsbara vredet. 

Låsbygeln på bakluckans underkant är justerbar för 

att möj'liggöra variation av luckans nedspänning. 

Vi,d demontering av lå'set lossas de två skruvarna 

under bakstyckets övre 'kant varefter låset kan tas 

bort. Lås'et är justerbart i längdled genom att skruv

hålen har gjorts ovala . 

Vredet demonteras g'e nomatt den stora hakmuttern 

inne i hagagerummet I os'sas. Däre'fter kan vredet dras 

ut bakåt. 

TÄTNI NGSLISTER 
Tätningslisterna fasthå lles av skenor som punktsvetsats 

fast. 

En tätningslist borttages genom att den drages utåt 

varvid listens fa'ls släpper från skenan. Vid montering 

av tätningslisten lägges den ena falsen på sin plal's 

i skenan, varefter den andra falsen me'd hjälp aven 

träspackei trycks ned i skenan. Verktyget förs utefter 

skenan på det sätt bild 8-16 visar. 



Bild 8-16. Montering av tätningsl ist 

STöTFANGARE 
Främre stötfång'aren demonteras genom att man los

sar ·bultarna inne i stötfångaren . Bärjärnen demonte

ws vid främre rambalkarna. 

Bakre stötfång'are demonteras g'enomatt man lossar 

bultarna mellan bärjärn och kaross. Därefter kan bär

järnen demonteras från stötfångaren genom att bul

j'arna linne i stötfångaren IOISlsas. 

Montering sker i omvänd ordning. 

PRYDNADSLISTER 

MIDJELIST 

Midjelisterna är fästade med plastclips. Listerna de

monteras med 'hjälp aven tröspackel med vilken de 

försiktigt lossas. Clipsen tas bort genom att man för

siktigt drar 'loss dem med en tång. 

Vid montering börjar man med att sätta i clipsen och 

lå'sa fast dem g'enom att trycka in tappen i mitten . 

Därefter trycks listen på clipsen. 
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Bild 8-17. Demontering av prydnadslist 

PRYDNADSLIST VINDRUTA DEMONTERING 

l . Lessa prydnadslisten från gummili'Sten (drag ej 

bort prydnadsli'sten) genom att föra en nylon

spackei (fuktad) runtom mel'l'an listerna , 

2. Skjut över skarvstyckena till enaiisthalvan. 

3. Demontera prydnadslisten genom att med fuktad 

träspackei trycka undan gummilistens fals från 

prydnadsli'sten och me'd en andra spackel les'sa 

prydn'a'dsi'i'sten vid mitten '(b ild 8-17). Lyft undan 

listen försi,ktigt under ,det den andra spackeln för 

undan gummiHsten . 

PRYDNADSLIST VINDRUTA MONTERING 

Placera ett 'lädersnöre (4,0 mm), fuktat i såplösning 

eller fotogen, i gummilistens spår för prydnadslisten . 

Bild 8-18. Montering av prydnadslist 
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Bild 8-19. Demontering av gummilist 

Lägg prydnadslistens ena halva på plats och tryck 

den i läge samtidigt somlädersnöret dmges bort upp

åt över listen, så att denna tryckes mot gummiJ.isten 

(bild 8-18). Skjut på skarvstyckena och upprepa med 

andra listhalvan. Justera skarvstyckenas läge över 

skarvarna. 

PRYDNADSLISTER, BAKRUTA 

Demontering och montering 

Se motsvarande avsnitt "Vin'druta". 

RUTOR 
Vindruta 

Demontering av vindruta 

l. Demontera torkararmarna Anbringa skydd över 

motorhuv samt över framsätena från madrasse

ringen och över ryggstöden. 

Bild 8-20. Demontering av ruta 
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Bild 8-21. Ställ för ruta 

C Förvaringsfack A Plywoodskiva, 15 mm 
B. Skumplast 25-38 mm D. Krokar för kittspruta 

2. Demontera prydnads'lister en!. pkt 1-3 "Demon

tering av prydnadsli'ster vindruta". 

3. Lossa gummilisten de'ls från rutan dels från plåten 

genom att föra en nylonspaokel fu'ktad i syntetisk 

tvättme'dellösning {spackel'n 'bör fuktas då och då 

under arbetets gång) runt om mellan gummil'ist 

och ruta resp. gummilist och plåt en!. bild 8-19. 

4. Demontera gummilisten med början i övre vänstra 

hörnet g'enom att med träspack'eln inifrån kränga 

gummilisten över plåtkanten och samtidigt med 

en bre,dkäftad tång (falstång) utifrån försiktigt dra 

loss listen. Drag sedan försiktigt med handen ,loss 

listen runt om (bild 8-20) och tag ut rutan . 

Gör ren plåten från kitt. Ar kittet hårdtorkat 

skrapa först försiktigt .bort kittet och 'tvätta sedan 

rent med tvättnafta . Kontrollera att plåtkanten inte 

är deformerad. Ar kittet ej hårdtorkat rengöres 

även gummilisten med tvättnafta. I annat fall an

vändes ny gummilist. 

Bild 8·22. Insättning av snöre i gummilist 
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Bild 8-23. Montering av tätningslist 

Montering av vindruta 

VOLVO 
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l. Placera rutan på ett stä ll enligt bild 8-21 i vilket 

man lämplige n gör ett förvaringsfack för snören, 

spacke'l och dyl'ikt 'samt upphängningsanordning 

för kittspruta. Fukta rutans ytterkant och monter'a 

gummilisten med 'början i ena hörnet. Justera listen 

så att den ligger rätt runt om. 

2. Anbringa ett snöre (lämp ligen terylen), med början 

i ovansidans mitt, ,i gummi listens spår för plå't

kanten {bild 8-22). 

3. Sätt rutan med gummilist på p'lats. Slå försiktigt 

några slag med handflatan med påtagen arbets

handske 'så att rutan I'igger vä l an. Drag inifrån 

försiktigt bort snöret. Härvid kommer gummilisten 

att krängas över plåtkanten (bild 8-23). Det kan 

ib'land va'ra nödvändigt att med handflatan justera 

rutans läge . Går snöret för tungt, finns risk att 

listen skadas, och då s lås med handflatan från 

insidan och tvärtom ifall gumm'ilisten ej kränger 

över plåt,kanten ri'ktigt. 

Bild 8-24. Kittning av ruta 
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4. Kontrol'lera att gummilrsten sluter väl runt om. Vid 

behov justeras rutans läge i höjd- och sidled ge

nom sl'ag med handflatan. 

5. Täta skarvarna gummilist-ruta och gummilist p'låt 

med kitt och en kittspruta med ett platt nylonmun

stycke {bild 8-24). Se till att kittet väl fyller skar

ven. Skrapa bort överflödigt kitt och tvätta ren 

rutan och p'låten med tvättnafta . Rengör rutan och 

p'låten runt rutan med polermede'i. 

6. Montera prydnadslister enl "Montering av pryd

nadsli'ster" . 

7. Montera torkararmar. 

BAKRUTA 

Demontering och montering 

Se motsvarande avsnitt "Vindruta". 

BAKRE SIDORUTA 

Demontering och montering 

Se motsvarande avsnitt "Vindruta ". 

SÄTEN 
FRAMSÄTE 

Demontering 

Lossa tryckknapparna som håller sittdynan mot ramen, 

och tag bort sittdynan. Skruva bort de fyra fästskru

varna för glidskenorna . Lyft bort sätet. 

Justering av framsäte 

l . Sätets ,lutningsvinkel justeras med ög leskruven vid 

framkanten av sätet. Lossa justerskruven 'Och juste

ra till önskad lutning . 

2. Sätet justeras 'i höjdled genom 'att skenan fästes 

i lämpligt hål vid konso'len . 

Bild 8-25. Demontering av takklädsel 

8: 13 



Bild 8-26. Demontering av taksprygla r 

BYTE AV TAKKLÄDSEL 
Gäller endast vagna'r utan taklucka . 
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l . Demontera innerbelysning, solskydd, spegel och 

handtagen ovanför resp . dörr. 

2. Dra med tummarna ner kanten av klädseln på ena 

långsi,dan enl. bild 8-25 'så att plastkanten går att 

lossa från sitt fäste i 'skenan. 

3. Dra därefter ner klädseln runt om. 

4. Tag ned 'spryglarna med början bakifrån genom 

att böja ner dem på mitten och trä ur dem ur 

takkanten enl. bild 8-26. OBS! Var förs iktig vid 

demontering och montering av spryglarna. Vid 

oförsiktig behan'dling kan ändarna skada tak

plåten . 

5. Montera takspryglarna i nya innertaket. Se till att 

spryglarna är försedda med plasthattar i ändarna 

(bild 8-27). 

6. Montera taket genom att först trä i spryglarna 

med början på den främsta . 

7. Sträck taket framåt och träd först i plastlisten i 

framkanten . 
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Bild 8-27. Innerta k 
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8. Därefter, sträck taket bakåt genom att dra sam

tidigt i båda ändarna på en sprygel. Man börjar 

framifrån och sträcker sprygel fö r sprygel bakå t, 

varefter bakre 'Plastlisten gå r att vika in 'i s itt spå r. 

9. Dra nu över taket mot ena långsidan och vik in 

plastlisten. Därefter sträckes taket över mot andra 

långsidan där plastlisten monter as. 

10. Montera innerbelysning , solskydd, handtag, ovan

för resp. dörr och backspegel. 

n . Eventuella veck i 'klädseln justeras bort genom 

att taket dras åt det håll 'som behövs. Taket löper 

då i fastsättning·sskenorna. 

INSTRUMENTPANEL 
DEMONTERING AV INSTRUMENTPANEL 

Instrumentpanelen är skruvad fa'st vid karossen med 

skruvar. Skruvarna är åtkomlig'a dels från ovansidan 

uppe vid kanten ti·11 rutan och dels underifrån vid 

panelens båda si,dor. 
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Plansch 8 A. Kontrollritning för karossgolv 

A = Max. avvikelse från leorel,skl läge fär hålgrupp ± 1,5 mm 
B = 277±1 mm. L=200 mm plan fär slyrinrällning 
C = Max. avvikelse mellan dessa flänsar och Z-riklning ± 1 mm 
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GRUPP 91 

INSTRUMENT 
BESKRIVNING 

. ' . 

Bild 9-1 . Kombinationsinstrument, framsida 
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Instrumenteringen består av ett kombinationsinstru-

ment, bild 9-1 och 9-2, innehållande hastighetsmätare 

med väg- och trippmätare, temperaturmätare och ben

sinmätare matade via en spänningsstabilisator, samt 

kontrollampor och instrumentbelysning med reostat. 

Temperaturmätare, bensinmätare, kontroll- och instru-

Bild 9-2. Kombinationsinstrument, baksida 
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mentbelysningslampor, spä nning sstabil isator o ch reo

stat för instrumentbelysning är monterade på en ge

mensam platta, se bild 9-3 o ch 9-4 . 

HASTIGHETSMÄTARE 
Hastigh e tsmä taren a rbetar e nligt den s. k. "Vi rve l

strömsprincipen". I hastighetsmätaren är en pe rmanent 

magnet mekan iskt fö rbunden med e n ha·stighetsmä tar

lina som drivs från ett snäckdrev på växellådan . Utan

på magneten befinne r sig på en separatlagrad a xel 

en trumma" en spiralfjäder och en vals. Genom mag

netens rotation alstras i trumman virvelströmmar vilka 
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Bild 9-3. Monter ingsplatta med instrument och kontrollampor 

utövar ett vridmoment på trumman. En spiralfjäder 

strävar att minska vridmomentet vid ökande varvtal 

på magneten . Magneten och spiralfjädern är avbalan

serade så att valsens vridning ger ett mätarutslag 

proportionellt mot vagnshastigheten . 

Väg- och trippmätaren drives via en kuggväxel i kom

bi nationsi nstrumentet. 

9 : l 



TEMPERATU RMÄTAR'E 
Temperaturmätningen sker på elektrisk väg, instrumen

tet är av s. k. bimetalltyp. Anläggningen består av 

g,ivaren som är monterad på motorn samt visarinstru

mentet monterat i kombinationsinstrumentet och som 

matas över en s. k. spänningsstabilisator. Givaren är 

av halvledartyp dvs. innehåller en halvledare vars 

elektriska motstånd ändras med temperaturen. Ström

men genom givaren är proportionell mot den tempe

ratur mätaren visar. 

Storleken av den ström som passerar instrumentet och 

givaren" bestämmer uppvärmning,en av bimetallfjädern 

i instrumentet och därmed visarutslaget. Varmare mo

tor tillåter högre ström att passera givaren och ger 

därmed upphov till högre mätarutslag. 

Bild 9-4. Instrumentplalla, baksida, med kontrollampa 
och instrumentbelysningslampa 

BRÄNSLEMÄTARE 
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Bränslemängden i bensintanken mätes elektriskt. Mät

ningen sker med hjälp av visarinstrumentet av bime

talltyp samt i tanken monterad givare. Spänningsmat

ning sker över samma spänningsstabilisator som för 

temperaturmätaren. Givaren består av ett skjutbart 

motstånd, en hävarm samt en flottör. Beroende på 

bränslemängden i tanken och därmed flottörens läge 

är en större eller mindre del av g,ivarens motstånd 

inkopplat. Bimetallinstrumentet är av samma typ som 

temperaturmätaren. 

SPÄN NI NGSSTABILlSATOR 
Temperatur- och bränslemätarna drivs med en spän

ning av ca 5,1 volt och matas via en s. k. spännings-

9:2 

stabili sator. Stabilisatorn innehåller en bimetallfjäder 

och en brytkontakt. Vid mätning dvs. då tändström

men slås till flyter en ström g'enom stabilisatorn och ut 

till instrumenten. Härvid uppvä rmes stabilisatorns bi

metallfjäder vilken kröker sig och bryter strömmen. 

Då fjädern svalnat återgår den till ursprungsläge och 

strömmen slås åter till. Detta förlopp upprepas kon

tinuerligt. Härigenom uppnås en regleringseffekt som 

motsvarar en konstant spänning av ca 5,1 volt. Visar

instrumentens tröghet förhindrar att strömbrytningen 

blir synlig. Stabilisatorn är monterad på kombinations

instrumentets baksida. 

Bild 9-5. Strömställare för handbromskontroll 

KONTROLLAMPOR 

Laddning 

L-ad.dningskontrollampan är ansluten till D + (61 ) på 

växelströmsgeneratorn. Kontrollampan är tänd då ge

neratorspänning,en är lägre än batterispänningen. Då 

generatorspänning'en stiger och generatorn börjar 

ladda batteriet släcks kontrollampan och indikerar 

därigenom att generatorn lad.dar. 

Körvisare 

Kontrollampan för körvisarna blinkar då någon av 

körvisarna slås på. KontroHampan är ansluten över 

körvisaromkopplaren. 

Bromsar 

Bromskontrollampan erhåller ström via tändlåset och 

kan stomanslutas på två ställen. 



Då handbromsen drages åt stomansluts kontrollampan 

av strömställaren, bild 9-S, varvid kontrollampan tänds 

och lyser sedan så länge handbromsen är åtdrag1en. 

Om fel uppstår på någon av kretsarna i det hydrau

liska bromssystemet, så att tryckdifferensen mellan 

kretsarna vid bromsansättning uppgår till mer än 8-

10 kp/cm2, utlöses varningsventileri, bild 9-6, och kon

trollampan tänds. Kontrollampan lyser tills felet i 

bromssystemet åtgärdats och varningsventilen åter

ställts. Angående återställning av varningsventil, se 

avd S' B"romsar, grupp S2. 

Helljus 
Kontrollampan för helljuset tänds samtidigt med hel

ljuset. Kontrollampan är ansluten parallellt med hel

ljuset vid stegreläet. 

Oljetryck 
Kontrollampan för oljetrycket erhåller ström via tänd

låsEt och stomansluts genom en på motorn placerad 

Bild 9·6. Varningsventil 
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tryckvakt. Då motorn är igång och oljetrycket är nor

malt är förbindelsen mellan lampan och motorstom

men bruten. Då oljetrycket sjunkit under ett på för

hand fixerat värde sluter tryckvakten kretsen och 

kontrollampan tänds. 

REPARATIONSANVISN I NGAR 

Vid arbete under instrumentbrädan ska U negativa 

batterikabeln demonteras för undvikande av kortslut

ning. 

DEMONTERING AV KOMBINATIONS
lNSTRUMENT 
Demontera panelen under instrumentbrädan g,enom 

att ta loss de två skruvarna som håller den, en vid 

vänster karossida och en vid handskfacket, dra där

efter överdelen av panelen bakåt så den släpper från 

clipsen i instrumentbrädan samt frigör panelen från 

reglaget för huvlåset. Demontera strömställaren för 

bilvärmaren, hastighetsmätarlinan och flänsmuttrarna 

för instrumentet. Vänd instrumentet 1/4 varv så att 

instrumentets baksida kommer uppåt. Demontera el

ledningarna från instrumentet. Lyft därefter ur instru

mentet genom öppningen i panelen. 

DEMONTERING AV KONTROLLAMPOR 
RESP. INSTRUMENTBEL YSNI NG 
Lamporna, bild 9-4, är monterade i hållare vilka vid 

demontering vrides moturs. Glödlamporna lossas från 

sina hållare genom att dragas rakt ut. 

DEMONTERING AV INSTRUMENTPLATTA 
Drag, av reglageknappen för reostaten. (Knappen ska

das vid demontering'en och måste alltid bytas ut mot 

en ny. Eventuellt får knappen klämmas sönder med 

t. ex. en avbitare. Vid montering av ny knapp trycks 

denna fast på axeln från reostaten. ) Lossa skruvarna 

för reostaten och drag av denna från plattstiften. Los

sa de fem återstående skruvarna och lyft upp instru

mentpl.attan. 
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Bild 9-7. Reostat för instrumenlbelysning 

.. 
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DEMONTE~IN'G AV FÄSTPLATTA FöR 
HASTIGHETSMÄTARE OCH RÄKNEVERK 
Lossa fjäderringarna för fästmuttrarna och tag bort 

muttrarna. Lossa de fem skruvarna som håller fästplat

tan . Fästplattan kan lyftas fram sedan samtliga skru

var till instrumentplattan demonterats och instrument

plattan endast hänger kvar i axeln till reostaten. 

Reparation och justering av hastighetsmätare skall all

tid utföras på auktoriserad instrumentve rkstad. 

KONTROLL AV HASTIGHETSMÄTARLlNA 
För att hastighetsmätarens funktion skall bli korrekt är 

det av största vikt att monteringen av hastighetsmä

tarlinan är korrekt utförd. Mycket viktigt är att linans 

krökning inte är för skarp. Krökningsradien får inte 

någonstans understiga 100 mm. Vid mindre kröknings

radier kan vibrerande mätarutslagl och ökat rassel 

uppstå . Medbringmna ska ll kunna rotera utan att kas

ta eller slå i linhöljet. Kontroll utföres med roterande 

lina. 

Bild 9-8. Hastighetsmätare med väg- och trippmätare 
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DEMONTERING OCH KONTROLL 
AV TEMPERATURMÄTARE 
Givare och visarinstrument är ej reparerbara utan by

tes vid skada som kompletta enheter. Visarinstrumen

tet kan demonteras från den losstagna instrumentplat

tan när spänningsstabiUsatorn har togits bort och 

muttrarna till instrumentet blivit åtkomliga. 

Visarinstrumentet provas med ohmmeter. Resistansen . 

skall vara ca 12,5 ohm. Mätning sker lämpligen mellan 

muttrarna på baksidan av instrumentplatttan . Även gi 

varen kontrolleras med ohmmeter. Resistansen i giva

ren skall vid rumstemperatur vara ca 200 ohm. 

Visarinstrumentet kan även kontrolleras genom in 

koppling til/! ett 12 volts batteri över en spänningssta

bil isator och med en korrekt givare i serie. Vid upp

värmning av givaren skall instrumentet visa motsva

rande temperatur. Kontroll kan lämplig~n · ske med 

termometer (givaren och termometern nedsänkta i 

vatten som uppvärmes). 

Riktvärdena för visarkontrollen är: 

Början av grönt fält {vid C) 40 ° C 

Vid delstreck mellan de giröna fäHen 70° C 

Vid delstreck mellan grönt och rött fält 100° C 

Sker kontrollen med ett instrument som sitter monterat 

på instrumentplattan anslutes 12 volt till uttag' 2 på 

instrumentplattan (se kopplingsschema )., givaren till ut

tag 8 och jordledning till uttag 16. Glöm ej att jord

ansluta givaren . Kontrol:1 av visarinstrumentet genom 

att ansluta givarledningen till vagnsstommen är inte-

Bild 9-9. Visarinstrumen! av bimetalltyp 



tillåten, då instrumentet härigenom förstöres, (för hög 

belastning på instrumentets motståndstråd och för 

kraftig uppvärmning av bimetallfjädern} .. Saknas möt

instrument kan provet utföras om ett 10 ohms mot

stånd samtidigt kopplas i serie vid stomanslutningen. 

.. 

Bild 9.10. Givare för bränslemätare 

DEMONTERING OCH KONTROLL 
AV BRÄNSLEMÄTARE 
Givare och visarinstrument är ej reparerbara utan 

bytes vid skada som kompl'etta enheter. 

Visarinstrumentet kan demonteras från den losstagna 

instrumentplattan när spänningLSstabilisatorn och reo

staten tag'its bort och muttrarna till instrumentet blivit 

,åtkomliga. Visarinstrumentet provas med ohmmeter. 

Resistansen skall vara ca 12,5 ohm. Mätning sker lämp

ligen mellan muttrarna på baksidan av instrument

plattan . 

Givaren, bild 9-10, kan demonteras efter det mattan 

och träfiberskivan i bagageutrymmet tagits bort. Giva

ren är fastsatt med bajonettfattning. Vid demontering 

användes verktyg SVO 2738 enl. bi Id 9-11. Givaren 

kontrollems med ohmmeter. 

Vid övre stopp skall givaren ha en resistans av ca 10 

ohm, vid nedre stopp ca 60-85 ohm. Fram och till· 

bakaföring av flottörarmen skall inte förorsaka av· 

brott i kretsen (mätarutsl,aget). Kontroll av visarinstru· 

mentet genom att ansluta givarledningen till vagns

stommen är inte tillåten, då instrumentet härigenom 

förstöres, (för hög belastningl på instrumentets mot

ståndstråd och för kraftig uppvärmning av bimetall· 

fjädern). Saknas mätinstrument kan provet utföras om 

ett 10 ohms motstånd samtidigt kopplas i serie vid 

stomanslutning'en. 

SVO 2738 

Bild 9-11. Verktyg för demontering av givare 

KONTROLL AV SPÄNNllNGSSTABllISATORN 
Spänningsstabilisatorn, bild 9-12, är fa'stsatt med en 

skruv på kombinationsinstrumentets baksida. Efter det 

skruven lossats kan stabilisatorn dragas rakt ut från 

kontaktstiften på instrumentet. Funktionsprovning på 

spänningsstabilisatorn kan utföras med ett justerbart 

bimetallinstrument. Härvid kopplas instrumentet (tern· 

peratur eller bränsle}, i serie med ett motstånd på ca 

12 ohm och en konstant likspänning på 5,1 volt. Visar

utslaget avläses. Därefter ersättes den konstanta lik

spänningen med ett 12 volts batteri och spänningssta· 

bilisatorn. Glöm ej att ansluta stabilisatorns hölje till 

jord. Samma visarutslag skall härvid erhållas. Vid 

provning skall stabilisatorn ha samma läg'e som den 

har i vagnen. Skadad stabilisator bytes mot ny, repe· 

ration är ej möjlig. 

Bild 9-12. Spänningsstabilisator 
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GRUPP 94 

VÄRMESYSTEM 
BESKRIVNING 

3 

.. 

Bild 9-13. 

1. Friskluftintag 
2. Bilvärmare 
3. Defroster för vindruta 

Värmesystemet är ett kombinerat varmlufts- och frisk

luftssystem. Den inkommande friskluften tryckes me

delst en fläkt genom elementets cellsystem och ut i 

vag.nen . Med hjälp av de olika reglagen kan frisk

luften dels uppvärmas dels dirig1eras till lämpliga plat

ser i vagnen. 

(Friskluft kan även släppas in genom friskluftintagen 

vid karosserisidorna ). 

Den uppvärmda luftens temperatur regleras med hjälp 

aven värmekontrollventil. Värmekontrollventilen har 

till uppgift att hålla den uppvärmda luften vid en för

handsinställd konstant temperatur. Detta sker med 

den i kontrollventilen inbyggda termostaten. Med tem

peraturreglaget regleras mängden uppvärmd kylvät

ska som tillföres cellsystemet. Värmekontrollventilen 

är ansluten i serie med cellsystemet så att all kylvät

ska som passerar cellsystemet passerar kontrollventi

len . Vätskan uppvärmer den luft som med hjälp av 
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5 

Vä rmesystem 

4. l uftkanal till baksäte 
5. Eluppvärmd bakruta 
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fläktmotorn eller fartvinden pressas genom elementet. 

Okar vätskans temperatur expanderar termostatens 

känselkropp varigenom ventilen i kontrollsystemet på

verkas med mindre vätskeg'enomströmning som följd. 

Detta medför att den g'enomströmmande luftens tem

peratur blir lägre och känselkroppen ånyo påverkas, 

denna g,ång med ökad vätskeg1enomströmning' som 

följd . Förloppet upprepas kontinuerligt så att stabir 

lufttemperatur erhålles. 

I värmesystemet inräknas även den el-uppvärmda 

bakrutan. Uppvärmningen som regleras via en ström

brytare på instrumentbrädan har två effektområden, 

dels en maxeffekt på 150 watt, dels en läglre effe.kt 

på 40 watt. Strömbrytaren är kopplad över ett 

manöverrelä (se kopplingsschema) som, bryte1r ström

men när tänd låset slås ifrån, så att batteriet ej urlad

das då vagnen står stilla. Vid byte av bakruta se 

avd. 8. 



REPARATIONSANVISN I NGAR 

DEMONTERING AV BILVÄRMARE 
Tappa av kylvätskan och lossa negativa: ba.tterikabeln. 

Demontera slangarna till kontrollventi len. Demontera 

panelen under instrumentbrädan genom att ta loss de 

två skruvarna som håller den, en vid vänster kaross

sida och en v id handskfacket, dra därefter överdelen 

av pane len bakåt så den släpper från clipsen i in

strumentbrädan samt frigör panelen från reglaget för 

huvlåset. Tagl bort mattan över kardantunneln . Ta,g 

loss defrosterslangar och reglagewirar samt demon

tera strömbrytaren för fläkten och tag loss ledning

arna ti ll f läktmotorn. 

Demontera de två skruvarna som hå ll er säkringlSdo

san v id värmaren . Demontera kontrollventi len och tag 

loss den övre slangen till bilvärmaren. Var aktsam om 

kontro l lventilen och kopparröret mellan ventilen och 

vä rmaren. Sätt p luggar i uttagen på bilvärmaren så 

att den kvarvarande kylvätskan ej rinner ut i vagnen 

vid urlyftningen. Lossa jordledningarna från den hög

ra kons:)len . Tag loss de fyra skruvarna som håller 

bilvärr.laren vid konsolerna samt lossa dränerings

slangen. Lyft ut bilvärmare och kontrollventil försiktigt. 

Bild 9-1 4. Demontering av f jäderklamma 

1. Värmekontrollventil 
2. Elementkåpa 
3. Ce ll system 
4. Fläktkåpa 
5. Fläkt 
6. Fjäderklamma 
7. Elementkå pa 
8. Gummigenomföring 
9. Kän se lkropp för värmekontroll ve ntil 

Bild 9-15. Bilvä rmare, isärtagen 

VOLVO 
103289 
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Bild 9-16 . Demontering av monteringsplåt 

1. Vä rmekontrollventi I 
2. Reg lage för värmekontroll 
3. Reg lageratt för defroster 
4. Reglageratt för go lvu tsläpp 
5. Vajer 
6. Fl äkt hjul 
7. Ce llsystem 
8. Luftslang til l ce nt ra lt 

d efroste rm unstycke 
9. Lufts lang till sidodefroster 

1C. Spjä ll för go lvuts läpp 
11. Spjäll för defroster 
12. Känse lkropp 

9 8 

Bild 9-18. Reglage fö r bilvärmare 

Bild 9-17. Fläktmotor 

B 
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ISÄRTAGNING AV BILVÄRMARE 
Tag bort de f yra gummigenomföringarna på sidorna 

av bilvärmaren. Märk upp hur fläktkåpan sitter. De

montera fjäderklämmorna som håller samman vär

maren, bild 9-14, och skilj kåporna åt. Därefter är 

cellsystemet med kän selkroppen för kontrollventilen 

samt fläktmotorn åtkomliga. 

BYTE AV FLÄKTMOTOR 
Demontera bilvärmaren och tag isär den enligt före

gående. Märk upp hur monteringsplåten sitter i för

hållande till fläktkåpan . Tag loss monteringsplåt med 

fläktmotor från fläktkåpan genom att v ika ner plåt

flikarna enligt bild 9-16. 

Demontera skruvarna som håller fläktmotorn vid mon

teringsplåten . Byt fläktmotor och skruva fast den nya 

vid monteringsplåten. Sätt fast monteringsplåten vid 

fläktkåpan. Sätt ihop bilvärmaren och montera den i 

vagnen enligt följande beskrivning. 

HOPSÄTTNING AV BILVÄRMARE 
Skrapa bort den gamla tätningsmassan och ersätt den 

med lämpligt halvflytande tätningsmedel. Lägg i cell

systemet med känsel.kropp och sätt samman kåporna. 

Montera fjäderklämmorn a och giummigenomföring

arna. 

MONTERING AV BILVÄRMARE 
Lyft bilvärmaren på plats och anslut dräneringsslang

en. Montera de fyra skruvarna som håller bilvärmaren 

vid konsolerna. Skruva fa st jordledningarna på högra 

konsolen . Montera kontrollventilen och den övre 

slangen till värmaren. Montera säkringsdosan på bil

värmaren. Sätt fast ledningarna från fläktmotorn på 

strömbrytaren och montera strömbrytaren i instru

mentbrädan. Montera reg,lagew irerna till spjällen och 

kontrollventilen. Montera defrosterslangarna och lägg 

på mattan över kardantunneln . Sätt fast panelen under 

instrumentbrädan. Montera slangarna till kontrollven

tilen . An slut negativa batterikabeln och fyll på ky l

vätska. 

DEMONTERING AV BILVÄRMARREG1AGE 
Reg,lagen är samlade till en enhet enligt bild 9-18. En 

heten är fastsatt vid instrumentbrädan med tre muttrar. 

Vid demontering lossas först panelen under instru

mentbrädan. Därefter lossas wirarna v id bilvärmaren 

och kontrollventilen . Demontera reglagebelysningens 

lampor genom att dra dem rakt ut från hållarna. De

montera de tre muttrarna och tag fram reglagen . 
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