
PARKERINGS- P 

140- se ri e n 

Maku lera t idigare VM produ kt P grupp 55 nr 7 a v november 1969. 
(ändringar marke rade med - i vä nstra margina le n) . 

Blad 1 av 2 

O mbygg nadsåtgä rder pa rkeri ngsbroms 140-serien. 

Från och med 1970 års modeller har 140-serien utrustah med parkeringsbroms av 

samma utförande som för 164. Ändringen innebär större effekt på parkerings

bromsen., 

Vid e ventuella klagomål på äld re vagnar skall i första hand iustering av parke

ringsbromsen ske. Ö nskemål har dessu tom fra mkommit om anvisningar på minsta 

möjliga ombyggnad på tidigare vagna r för a tt e rhålla e n e ffe kt som motsva rar 

de n på 1970 års mode ll . Vi har därför här gjort e n sammanställning av lämpli 

ga ombyggnadsåtgärder • Här nedan anges åtgärder som skall utföras vid samt

liga ombyggnader. Omfattningen av övriga åtgärder är beroende av chassinum-

mer. 

1. I samband med byte av hävarmarna skall följande utföras. Observera att 

hävarmarna skall monteras enligt verkstadshandboken oavsett märkning. 

a. Putsa av de 6 glidklackarna på skölden och bestryk dem med värme-

\ 't beständigt, för detta ändamål avsett grafitfett • 

b. Kontrollera bromsbackarnas belägg. Oljiga och mycket slitna belägg 

utbytes mot nya backar komplett. 

c. Sker ej bromsbacksbyte skall backarna vid monteringen skif.ta platser, 

dvs den back som suttit bakåt (sekundärback) placeras framåt (primär

back) och vice versa. Detta för att få ny anliggningsyta för hävarmen 

i bromsbackens liv. 

2. Borra nytt hål, ~8,2 mm, i bromsspakens hävarm med centrum 10 mmovan

för centrum av det befintliga hålet. Montera dragstången i det nya hålet. 

3. Efter monteri ng av va jern vid skö Ide n kontro liera att skyddsbä Igarna Cir 

rätt monterade i si na spår. Kontro Ilen sker genom att dra bä Igen i va jerns 

längdri ktni ng. 

4. Justera parkeringsbromsen enligt anvisningar i verkstadshandboken (sid 

39), dvs hjulbromsarna först med vajern frånkopplad och därefter vajern. 
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Ombyggnad l 

Gäller följande vagnar: 

142 

144 

145 

Åtgärder: 

chass i nummer 

_"-

_"-

1 - 52899 

1 - 89799 

l - 9199 

l . Byt till dragstång med block enligt VM P grupp 55 nr 4 för de som inte tidigare 

ombyggts. 

2. Byt hävarmar i bromssköldarna • 

3. Borra nytt hål i bromsspakens hävarm. 

4. Byt vajer till utfCSrande med bälgtätning samt returfjädrarna vid sköldarna. 

5. Juste ra pa rke ringsbromsen e nligt verkstadshandbok . 

FCSljande material åtgår (rekvireras satsvis från vår Reservdelsavdelning): 

~:~~T!'1~ ~ !'!~Lp:.!:_s.:s~ ~:!~D!'~~~~!:. Satsnummer ~!'..~L'p:!_'!.aJt~ -----------
Hållare 680909 

Block 680907 

Distanshylsa 680908 

Skruv 955525 273207 

Mutter 950353 

Bricka 960141 

Dragstång 680912 

Fjäder 2 686336 

Hävarm 686653 

Hävarm 686654 
273206 

Vajer komplett 679472 
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VOLVO 

o mbygg nod II 

Gäller fCSljande vagnar: 

142 chassi nummer 

144 _"-

145 _"-

Åtgärde r: 

52900 - 112399 

89800 - 138699 

9200 - 30899 

1 • By t hävarmar i bromsskcs Idarna . 

2. Borra nytt hål i bromsspake ns hävarm. 

3. Byt vajer till utfCSrande med bälgtätning om sådan ej är monterad. Byt 

returfjädrarna vid skö Idarna. 

4. Justera parkeringsbromsen enligt verkstadshandbok. 

Fö I jande materia I åtgår (rekvireras satsvis från vår Reservdelsavdel ning): 

Benämning ----------
Vajer komplett 

Fjäder 

Hävarm 

HCivarm 

Satsnummer 

2 
273206 
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