
p 4 41 
BETR. NR. 

Ljud kopplings- 31 
pedal 

DATUM 

Okt. 
240 -86 

Sida 1 av 3 

Kärvande och knarrande kopplingspedal 

För att motverka kärvande och knarrande kopplingspedal kan kopplingspedalens fäste 
smörjas och justeras. 

Material 

Skumplast 
Fett 

Silikonfett 

Detaljnummer 

1 338 656- 0 
l 161 246-2 (50 gram tub) 
1 161 247-0 (500 gram patron) 
1 161 326-2 (i lager omkr. vecka 49) 

Lyft upp bilen och lossa kopplingsvajern frän 
kopplingsgaffeln 

Ta bort: 

panelen under ratten 
skruven och muttern som håller pedalen 
lossa vajern fr ån pedalen 

Ta ut distanshylsan ur pedalen. 

Mät bredden på pedalen vid lagringen 

Max 114,05 mm med två bussningar • 
. Om måttet är större, lossa en bussning och 
planslipa till maxmått. 



P-4-41-31 Sida 2 
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12,5 mm 

142 784 

142 786 

Mät distanshylsan 

Min. 114,35 mm • 

Distanshylsan ska alltså vara minst 0,3 mm 
längre än pedal med bussning. 

Klipp till 2 stycken skumplastbitar ur skum
plast, detaljnr. l 338 656-0. 

Limma skumplastbitarna under gummibuffer
ten vid pedalen. 

Lossa vajerns gummitätning vid kopplings
gaffeln och rengör gummitätningen indvändigt 

Dra ut vajern så långt som möjligt och rengör. 
Fetta in den med ett tunt lager silikonfett, 
detaljnr. l 161 326-2, i båda ändar. 

Kontrollera om vajern är skadad mellan gum
mitätningen och kopplingsgaffeln. Byt skadad 
vajer. 



I VOLVO .' Datum 
Okt. -86 

134 721 

137519 

Avd. Grupp 
240 4 41 

Fetta in: 

T-stycket på vajern 
bussningen och lager läget 

Nr. Sida 
31 av 

Fett, detaljnr. l 161 246-2 (50 gram tub) 
l 161 247-0 (500 gram patron) 

Sätt fast pedalen och anslut vajern. 
Sätt dit panelen under ratten. 

Sätt fast vajern på kopplingsgaffeln 

Justera spelet: 

3 
3 

Bilar med returfjädern i pedalstället, tryck 
gaffeln bakåt. Spel 1-3 mm. 

Bilar med returfjädern vid kopplingsgaffeln, 
tryck gaffeln framåt. Spel 1-3 mm. 




