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Reparationsanvisn i ngar för dubbe Ikommando, 140-serien. 

LCirarsida 

DUBBEL
KOMMANDO 

140 

Demontera saxpinnebulten som håller gaffeln vid pedalen. För pedalen bakåt mot gummi

stoppet och tryckstången framåt så att den just ligger an mot tryckcylinderns kolv. Lossa 

låsmuttern och justera tryckstångslängden så att gaffelns hål är mitt för pedalens. Glöm 

inte låsmuttern och saxpinnen • 

Elevsida 

Demonte ra saxpinne bulte n som håller ma növe rcylinde rns gaffel vid peda le n . Löt pedalen 

gå mot sitt bakre stopp, för bromspedalen sätts bulten därvid i servocylinderns gaffel. 

Tryck manövercylinderns stång . bakåt tills kolven bottnar i cy.linciern. Kontrollera hur 

gaffelns hål därvid kommer i ftSrhållande till pedalens. Justera tryckstångslängden så, 

att den blir ca 2 mm kortare. Detta för att inte mantsvercylinderns kolv skall slå i botten 

nCir pedalen släpps. Montera tillbaka detaljerna. Glöm inte låsningarna. 
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Avståndet mellan släppt pedal och mCissingshalsen på bromskontakten skall vara 4 - 2 mm. 

Vid annat värde lossas fästskruven för konsolen och denna flyttas så att rätt avstånd er-

( hå Ils. Dra åt ;fästskruven. 

l. Tappa ur bromsvätska från behållare och tryckpump exempelvis genom attöppna man

övercylinderns luftningsnippel och utföra försiktiga pedalrörelser • 

2. Ta bort saxpinnebulten som håller gaffeln vid pedalen. Lossa bromsledningen. Ta bort 

fästskruvarna och lyft fram cy I i ndern. Gä Iler det tryckpumpen lossa behå Ilarens 

spönnband. 

3. Ta isär och rengör deta Ijerna. Samtliga gummideta Ijer bör bytas vid renovering .Kon

trollera att inte cylindern är repad. 
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4. Sätt ihop detaljerna enligt bild 1 resp. 2. Var försiktig när kolv och packningar förs in i cy

lindern. 

5. Montera tillbaka manövercylinder resp. tryckpump och behållare på sina platser. Kontrollera 

tryckstångens längd . Fyll på bromsvätska och lufta . 
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Vid luftning av dubbelkommandosystemet används luftningsnyckel SVO 2381 resp. 7/1 61/ ring

nyckel. Anslutning till behållare kan ske med lock A 4 S. I övrigt utförs luftning på vanligt sätt, 

se verkstadshandboken • 

Bild 1 . D e ta I j e r , lärarsida 

1 • Behållare 12. Gaffel 

O 2. Spännband 13. Låsmutter 

9 3. Gummisla ng 14. Låsring 

4. Anslutn ing 15. Bri cka 

5. Gummi bussn i ng 16 . Packning 

6 . Fästskruv 17 • Kolv 

7. Tryckstång 18. Bri cka 

8 . Gummikåpa 19. Packning 
( 

VOLVO 9. Pedal 20. Fjäder 
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21 • Hus 10. Gummistopp 
11 • Saxpinnebu It 22. Anslutning 
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Bild 2. Detal jer, elevsida . 

l . Gummistopp 9. Gummikåpa 

2. Vajer 10. Hus 
3. Pedal 11. Kolv 
4. Fjäder 12 . Packning 
5. Saxpi nnebu It 13. Fjäder 

6. Gaffel 14. Luftnings-

7. Låsmutter nippel 

8. Tryckstång 15. Anslutning 
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