
Sida I av 6 

Detta servicemeddelande ändrar servicehandbok Reparation och Underhåll, avd. 6, 
Framvagn och styrning 240, 260 sid. 12-14, 19-28,32-36 samt 38-40 sam t avd. 7 Fjädring 
och hjul 240, 260 sid. 4, 5, 7 och 8. 

2 

DATUM 

Aug. 
78 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXX~ 

Ändrade metoder för borttagning och ditsättning av fjäderben 

Fr .o.m. 1978 års modell av 240, 260 har tråddiametern ökats på framfjädrarna. 
Detta har medfört att spännverktygen 5040 ändrats (SM P-08-38). 

Borttagning av fjäderben från övre infästning 

Palla upp framvagnen samt märk upp läget och 
skruva bort framhjulet. 

Placera pallbockarna under främre domkrafts
fästena. 

Märkningen av hjulen görs för att ev. spinner
balansering inte ska ändras. 

Lossa stötdämparens mutter i fjäderbenet. 

Lossa muttern ett par varv med verktyg 5039 för 
standarddämpare eller 5173 för gastrycksdämpare. 

OBS! Detta moment behöver endast utföras vid 
byte av tid. utf. av kulled (före 1978 års mod.). 



Sida 2 
Placera en domkraft under länkarmen samt 
ta bort st yrs taget från styrarmen. 

Skruva bort muttern och dra loss staget med 5043. 

Skruva bort krängningshämmaren från länkens 
övre infästning. 

Skruva ur skruven för bromsrörskonsolen. 

Ta bort skyddskåpan över stötdämparmuttern. 

Bänd med en skruvmejsel. 



VOLVO 
Datum 

Aug. 78 

Produkt Avd. Grupp Nr. Sida 

P 6 61 2 av 

Lossa övre 5tötdämparmuttern 

Lossa muttern några varv med 5036 och håll emot 
stötdämparens kolvstång med 5037. 

Märk upp läget för övre lagringen samt skruva bort 
muttrarna 

Gör märkningen rakt över mutterplattan och 
hjulhusplåten. 

~ Sänk domkraften och styr ut fjäderbenet 

Haka fast fjäderbenet till krängningshämmaren 
med verktyg 5045. 

Sätt fast spännverktygen '040 och dra ihop fjädern 

Spännverktygen placeras mittemot varandra och 
med tre fria fjädervarv mellan verktygens klor. 
Dra ihop dem växelvis med en mutterdragare. 
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6 



Sida l; 

Skruva bort stötdämparmuttern samt lyft bort övre 
lagringen, fjäderplattan, fjädern och gummibuffer
ten 

Skruva bort muttern med 5036 och håll emot 
stötdämparen med 5037. 

Ditsättning av fjäderben till övre infästning 

Sätt fjädern, gummibufferten och stötdämparskyd
det på plats 

Vänd fjä d~rn så att spännverktygens nyckelgrepp 
pekar uppåt. 

Sätt dit fjäderplattan, övre lagringen, brickan och 
muttern 

Dra åt muttern med 5036 och håll emot med 5037. 



VOLVO Datum 

Aug. 78 

Produkt Avd. 

P 6 

Ta bort spännverktygen 

Grupp 

61 

Nr. 

2 

Sida 5 

av 6 

Lossa verktygen växelvis samt se till att fjäderns 
ändar kommer i rätt läge i övre och nedre 
plattorna. 

Styr upp fjäderbenet i hjulhuset 

, , 

Ta bort upphängningskroken och höj domkraften. 
Se även till att krängningshämmar länken styrs på 
plats. 

/ 

Vrid lagringen i rätt läge och skruva fast muttrarna 

Sätt lagringen i läge enligt den tidigare gjorda 
märkningen. 

Dra fast stötdämparens övre mutter och tryck där
efter fast skyddskåpan 

Dra fast muttern med 5036 och håll emot med 
5037. 



Sida 6 

Skruva fast br-omsrärskonsolen. 

Skruva fast krängningshämmarlänken till staget. 

Skruva fast styrstaget till styrarmen 

Ätdragningsmoment: 602:10 Nm (62:1 kpm) 

Dra fast stötdämparmuttern i fjäderbenet om den 
tidigare lossats 

Ar>vänd ve rktyg 5039 för standarddä.npare och 
5173 för gastrycksdämpare. 

Skruva fast framhjulet 

Sätt upp hjulet enligt märkningen. 

Ätdragningsmoment: 1202:20 Nm (12:,:2 kpm) 


