
AVD . GRUPP 

NR 

Specia Iverktyg 
999 2903 999 5039 1-...:1:..;.9_ 

2917 5074 
5026 5078 

Blad l av 2 
Reservdelar till specialverktyg 

Till följande verktyg har reservdelar framtagits 

9992903 Nyc kel för oljefilter 

2917 Utdragare för bromsklotsar 

5074 Anslutning för 01 jetryckskontroll , BW55 

5078 Pressve rktyg för bä ra rmsbussni ng 

99991'20 Reservdelar: 

Band det.nr 

Rörpi nne F RP-8x28 det. nr 

9999120 

95 1990 

Vid byte av band drivs pinnarna (2) ur. Reserv

delsbandet passar både tidigare och senare ut

föra nde av 2903. 

Reservde la r: 

Arm det. nr 999 9127 

Levereras i sats med 2 st. 

Vid byte av armar skruvas hållaren (2) loss. Tap

parna (1) drivs ur sedan ev. stukning slipats bort 

på ena sidan. De nya tapparna nitas så alt armar

na går en aning trögt. 

DATUM 

Jan 
77 



999912 ~43906 ·180202. 
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Rese rvde la r: • 

o-ring 6.1 x 1.6 det. nr 955980 

Nippel _ lt_ 9999121 

Stål-gummibricka (2 st) _ tt_ 943906 

Hålskruv M 10x18 _ '1_ 180202 

Anm. Då vöxellådshuset ör av lättmetall krävs försiktighet vid montering av 5074 . Tyvärr 

har det vid några tillföllen hänt att gängan i huset brustit. För att eliminera detta har gäng

längden på nippel 9121 ökats till 12 mm, reservdel 9121 har också denna gänglängd. Vi re

kommenderor att den befintliga nippel 9121 på 5074 byts ut mot den nya typen. 

Vid montering av anslutningen räcker det i regel att nippel 9122 dros åt för hand eller lätt 

med en nyckel. När sedan hålskruven (180202) dras fast, måste alltid 9121 hållas emot med 

en nyckel. 
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9999124 

I 

Reservdel: 

Spi nde I med multer det.nr 999 9124 

En kroftigare spindel har införts på verk

tyg 5078. tv'oterialet är ändrat till seg

härdningsstål och mutterdimensionen har 

ändrats från M12 till M14x 1.5. Reserv

delen tir av det kraftigare utförandet. 



I VOLVO 

Ändring 'av specialverktyg 

999 5026 

5039 

Tång för ventil justering B 19/ 21 

Nyckel för stötdämparmulter 

Grupp Nr 

08 19 

Dessa två verktyg har konstruerats om i kvalitets- och funktionshöjande avseende. 

Verktyg i det nya utförandet finns nu att beställa hos Volvo Reservdelar • 
• 

5026-

Verktyget har ändrats på följande punk-

ter: 

1. Tångskänklarna har försetts med en 

tand som griper under justerbrickan 

och förhindrar att tången glider av. 

2. Skänklarnas längd har ökats vilket 

gör att tången ej kan "rida" på kam

axeln. 

3. Hårdare härdning på spetsarna (45-

50 HRC), ger tången längre "livs

längd". 

Verktyget har ändrats enligt följande: 

1. Nyckelns tappar har försetts med lås

kanter (A) vilka förhindrar att nyckeln 

slinter ur sitt grepp. Det är viktigt 

alt nyckeln trycks ner ordentligt på 

muttern för alt låseffekten ska erhål

las . 

2. Skaftet (B) har gjorts plattare närmast 

nycke Ihuvudet, vi Iket gör att skaftet 

ej tar i fjädern vid användning enligt 

bi Iden. 


