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Detta meddelande berör följande Servicehandböcker, Reparation och Underhåll:
Avd 6(60-61) Framhjulsupphängning 240/260 sidorna 38-44.
Avd 7 Fjädringssystem och hjul 240/260 1975 •.• sidorna 4-11.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Makulera tidigare SM avd 7-72 nr l av juni 1984.
Ändringen finns på sidan l och är markerad med ett streck i marginalen.
Byte av nedre fjäderbenstaJlrik
Vid fall av rostskador på nedre fjäderbenstallriken kan detta åtgärdas genom att byta till
nytt utförande av varmförzinkad plåt. Tallriken ingår i en reparationssats det.nr.
274 100-7. l denna ingår två stycken tallrikar eftersom det i vissa fall kan vara lämpligt
att byta på båda sidorna.
Specialverktyg: 5036, 5037, 5039 (5173), 5040, 5043, 5045.
Kontrollera fjäderbenets kondition
Kontrollera bromsrörskonsolen noggrant. Är
denna genomrostad eller i dålig kondition, byt
ut fjäderbenet komplett .
Om konsolen är felfri; mät upp fjäderbenets
ytterdiameter •
Gör först rent från rost. Mät upp diametern
20 mm ovanför spindeln. Måttet ska vara
52,0.:':. O mm. Understiger diarnt!tern detta
mått, byt ut fjäderbenet komplett.

Arbetsbeskrivning för byte av fjäderbenstallrik
Ta bort stötdämparen
Följ arbetsbeskrivningen i någon av ovanstående böcker.
Låt fjäderbenet hänga kvar i kroken som
bilden visar.
Lägg en trasa el dyl i fjäderbenet.

P-1-72-1 Sida 2
Ta bort den gamla fjäderbenstallriken

10

Skrapa rent runt tallrikens svets mot fjäderbenet. Använd en fil eller en bågfil.
Märk upp en linje på tallriken, 10 mm ovanför
svetsens underkant. Kapa av den i märkningen.
Alternativ l
Använd en plåtsåg av fabrikat Bacho PS lO
eller Bacho PS 12.
Till PS 10, använd diamantklinga detalj nu mmer 998 8004-9 (CP 50 mm) och till PS 12
detaJnummer 998 8027-0 (CP 45 mm).
Obs! Ställ in sågdjupet på 2,5 - 3 mm. Är
tallriken mycket rostig vid kapningsstället,
ställ in ett något mindre sågdjup.

Alternativ 2
Använd en tryckjuftsdriven sticksåg.
Varning! Såga inte i fjäderbensröret.

Knacka loss tallriken uppåt
Skrapa rent från rost och smuts på fjäderbenet
kring kapningsstället och uppåt. Använd en fil
eller bågfil.
Rensa dräneringshåjet noggrant på den kvarvarande ringen.

Sätt dit den nya fjäderbenstalJriken
Styr in tappen på tallriken i dräneringshåjet på
fjäderbenets kvarvarande ring. Knacka ner den
ordentligt med en pJasthammare.
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Spraya med rostskyddsmedel på den nya tallriken och runt dess svetsstäJle på fjäderbenet
Ta först tunnflytande rostskyddsolja, detaljnummer 3 680 353-11. Låt detta "dra" en kort
stund. Ta därefter tjockflytande rostskyddsmedel
detaljnummer
282 767-3
eller
3 680 3118-11.
Ta bort trasan från fjäderbenet.

Sätt dit stötdämparen och de övriga detaljerna
Se berörda servicehandböcker .
Spraya detaljerna med det tjocka rostskyddsmedlet när arbetet är klart.
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