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Makulera servicemeddelande nr 7-76 nr 6 från maj 1980. Meddelandet är omarbetat och har fått nytt nummer.

Nivomat stötdämpare
S-dörrars modell av 260 är från 1979-års modell på vissa marknader utrustad med nivåreglerande
stötdämpare. Denna stötdämpartyp har senare även införts som tillbehör för 2 och 4-dörrars varianten
av 240 och 260.
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Denna dämpare har två funktioner, en dämpfunktion och en pumpfunktion.
Stötdämparna byts ofta eftersom man anser att det är fel på dämpfunktionen. Vid närmare kontroll har
.
det dock visat sig att många har varit felfria.
Detta meddelande beskriver dämparens funktion samt hur kontroll och skrotning tillgår.

Fun ktionsbeskrivni ng
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Lågtryckskammare
Olja
Returhål för olja
Högtryckskamm are

När bilen lastas, pumpas dämparen upp för att efter hand nå
rätt nivå. Dämparens rätta nivå är förinställd och beror bl a
på last och fjäderstyvhet. Normalnivån för dämparen uppnås
sedan efter någon kilometers körning.
Om bilen sjunker ned efter några timmars parkering eller
under lastning behöver detta inte betyda att dämparen är
felaktig. Dock får skillnaden mellan höger och vänster sida
vara max 1S mm.
Så fort man börjar köra, startas nivåregleringen och den
normala nivån är strax återställd.
Om bilen under körning sjunker ned under inställd nivå tyder
det på förlust av gas eller olja. I så fall är minst en stötdämpare felaktig och ska bytas.
Obs! Om endast en dämpare är felaktig, behöver man bara
byta den.
Vidstående bild är en principskiss för en nivåreglerande
stötdämpare.

Gas
Cylinder

Hur dämparen kontrolleras beskrivs på nästa sida.
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Kontroll av stötdämpare
Kontrollera stötdämparen för överdrivet oljeläckage.
Obs! Lätt "svettning" kring dämparens kolvstång kommer från finfördelad
olja vid kolvstångens rörelse och tyder inte på något fel på dämparen.
Tom bilen på alla tunga föremål som inte tillhör standardutrustningen.
Kör bilen cirka 2 kilometer så att dämparens normalnivå uppnås.

Ställ bilen på plant underlag. Mät upp avståndet (A) mellan
fälghomets lägsta och hjulhusets högsta punkt. Mät på båda
sidorna. Med felria fjädrar får skillnaden mellan höger och
vänster sida uppgå till max 15 mm.
Lasta sedan 150 kg i bagagerummet, jämt fördelat på båda
sidorna. Med extravikt ska avståndet A nu minska.
Kör bilen 2-4 km på ojämn väg . Mät upp avstådet A igen.
Extravikten ska vara kvar i bilen. Måttet ska nu vara lika med
mätningen före lastning. Godkänd awikelse är: minus 20
mm och upp till plus 8 mm. Skilln aden mellan höger och
vänster sida får vara max 15 mm.
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Vid eventuell awikelse från ovan nämnda kontrollvärden ska
stötdämparen bytas.
På sidan 3 finns ett förslag till protokoll som kan användas i
samband med kontroll av stötdämpare ..

Skrotning
Obs ! Den nivåreglerande delen är en tryckbehållare som
innehåller kvävgas. Vid skrotning ska elementet först punkteras. Man lossar försiktigt skruvama på mantelytan, först
den nedre (närmast kolvstången). Elementet är trycklöst när
kolvstången lätt kan tryckas in.
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Provningsprotokoll för Nivomat stötdämpare
Typ ..... ............................................. ........ ... ................................................................ .
Reg.nr ........................................................................................................................ .
Chassi nummer ............................................................................................................ .
Mätarställning .............................. ............. .. ................................................................. .
Datum ................................................................................................................... ..... .
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Mått A obelastad bil efter cirka 2 km körning

VB..................... mm

HB .................... mm

Mått A belastad bil efter 4 kilometers körsträcka

VB ..................... mm

HB .................... mm

Differens mellan obelastad och belastad bil.
Godkänd avvikelse: minus 20 mm upp till plus 8 mm.

VB ..................... mm

HB .................... mm

Belasta bilen 150 kg i bagagerummet
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Anmärkningar:

VST Operattonsnr.
76104-2
76124-2

Beskrivning
Stötdämpare bak byte 1 sida
Stötdämpare bak byte 2 sidor

