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SPECIFIKATIONER
Typ . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . , ...
Smörjmedel, tid. Ulf. . . . . . . . . . • .
. . . . . . . • . . . . . . • .••.. ,
sen. ull. !lhdlkOM'V (vid hopsättningi ... .. .. • . • ,.

Rör, delM!, Ini k ou la., 1I00lager
Ch,uilett

Fett bland. t roed molybden·
disulfid
Smörjei vid h'JPsittningen med
chassi!.tt. Efterfyllniflg

kardanknut.r

erlordl".s ej

•
•

",

VERKTYG

4081

o
B,ld 1.

SVQ 4081 RIng lör montering .....toolage, i
MIlar. (fIlxIIIge. av \ ,d. utf.l.

•
•

BESKRIVNING
KardaNxeln if delMl od> ~ rörtyp , se bild 2-4 .
Frimre k..daoaxeln ii. i sin blk r. inde u llorm-.ltill
splineshylsa. I den", är en sphne~xel, rilken Bv.n
utgör e", g.IIlfeln till mellerst. kardanknuten, in.
stucken. Främre och bakre klrd.nknuten var i tidigare utlör.nde lagrllde direkt i gafflar på växeliid,,,,,

Bild 2.

resp. bakaxelns medbringare, " bild 2. I Rrlilre
ul/örende i r de förfedda rr-..d medbringargaHI • • , MI
bild 3 och 4.
PI 120 och 1800 fö rekommer karclimaxl.r IN all. tre
utförandelWl, p.\ 140 och 164 Indlfll It\/ utI. III .

Kardanaxel, utf, I
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Främre klrdanaxeln är I IHl IHokre ände lagrad i ett
kull • • , se bild &-1. Vid utförande I Dd. Il s,n,r
ku11ill9'el i en 1-.ge,huI. SOm är upphangl med t.5
tippar oeI1 "', gummibussninga., se blid 5 a<;h 6 . Vod
u tlörande III siltH kullagret i lit! husa" gummi. som
ir fastsatt i kardan(Unr~ln med elt ö_fall, se bild 1,

Kardanaxeln är förMKk! med tre kllfdanknutar. Varje
knut beslir av elt kon med Iv ra 'llipQ lagertippar
vil ka är lagrade i medbr'll'J'I'gafflarlll med nll lager,
I tidigare utforande var kardanknutar och glidlkllrv
forsedda med smö,jn'pplaf IÖI smörjning. Vid senare
utlörande smörjs de e ndast vid hopsattning.
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Bild 7

Gurnm"kVtld

o..,rl",

"

12. Gumm,bu.sn,"V

Fd,rnre ou,,,,,

REPARATIO NSANVISN INGAR
BYTE AV STÖD LAGER
Utf. I och II
1. Lyft upp vagnen och !-ätt boch, under fram· och
bakaxeln. Lolo$o'l klammerna 14 bild 2), som I\4Ue'
bakre kardlonknuten vid bakll~elns medbringa,.
1121. PI kard.naxeln n ulf. IIIbild 31 loua!
skruvarna i medbringar /lansen efter att 15$1>ing,,",

motsatt ordning mot demonteringen. H.k, ,,,' ev.
d.egljadet. Lyft ned vagnen.
OBSI Se vId mon teringen"", utf. I lill att baJ1(let
bi ld 16) pi bIIk.e kardank"uten kommer an
li991 ,de hi,fö .....sedda urtagen pi medbrinoaren.

n.

fö, sl<ruv., och mull", a.ligsn.ts. Vik undan
t5sb,ickan och 10»<1 mun"fn (61. D.. Ul . ~ el,öret
bakåt.

2. Losu ev. drag/ladeL O,a ut !>all•• e med slödlage.
(7) bakAt. P'en. 11ödlagrel ur I\4l1aren med en
13lTlphg dorn. Press. det "v. lagret i hAlllr"n med
hjälp IN "ng SVQ 4081, se bIld 8. Ar preuc!o....ens
d,. meter mindre iin hålet i ringen liggs en platta
Il, bIld 8) ova"pä ,inger>.

J . Mor>'''1 kIlIare med stödl . . och bakre

a~el,ij,

i

Bild 8.
l.

Montering .... 110dl"9l"

~1.

2. R,.., SVO 4081
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UtI. III
l. Lyft upp vag""" 0I;h sån bockar under fram· och
bakaxeln. Loua kard anaxeln IrAn w k.xelm med.
bringore. Vik undan IAsb,ickan och I()$~ mult.m
vid glid 5k ttrven. Dr. ut il>C el' öret bak$!.

2. Lossa

ov~I.llet

lo, stödlag,et. Dra

11'\1

5tödlagret

komplett.

3. Kring det IIImi' lagret ur gummihuset . Sitt i det
nyl h.",et .

4. Mon te,a stödlagret och ovrrga delar i motsalt
ord n ing mot demonUmngen . Om sphnedöroandel
verkar 10rrl 'mOrjs det med len. som ii, blarK!J t
med molybdendilUl fid. Lyft ned vagr>ero .
B,1d 10. Utdrrvn ing av I.-hillare. I

Isä rtagning av killrdanknut
Kardanknut . monterade pir tid.· eller sen. ulf . av
hrdl".,.el tH iur pnnclplellt pJ samma salt. l igg
dock marke till. att k"da ... ~ llr .... sen. utI. iir
forseddi med k.. danknutar. som har tvi medb, ingar·
IIItflar frln Vilka ax, lkorset sk. I loloSas. Dett. giller
även för den mellersta kardanknu ten pi klrdan;'l~,1 av
tid. utf. S. bild 2- 4.

•
•

l

l

1. O,mon• • 11snngarna for

Bild 9 .

Inmontering .... sk,,,,,a, 1111 medbrr ngare

DEMONTERING AV KARDANAXEL
LVft upp vagnen och sätt bockar unde, frlm· och
b&kaxel n. Loua kllMTlmorna r.$p. s.kru~arn. som
hAll... ka,danueln vid vå>:.lIkI.nr re$p. ba kUt!"s
medb,ingare. Skruv..,n. kln 100~i med tryc klufts.
driven mullerd'agare och ipecillhyll-f SVO 2846 fOr
vagnar med B 20 E mo to r och SVO 2719 10, ovri9l'
modelle r (bi ld 91. Lo.~ ..... dragfjlder. Pä utI. lit
lossas auen IIOdllgre" överfall. vareft ... den komplet.
t. k.,d.rliXeln tas ned. Vid ut f. I och Il skjuu
kard.nueln bak't och tas bort .

I~'hill.rnl och evenweil SfTIÖrJn,pptl. Spann gama upp klrdlHlknuteAl
gafflar i att s.krUYStycke. Observera en skruv·
stycket bO, vlrl fO,sell med skyddsbacker och att
1~.lrörel ej lir spännas IHt utom over $Ve t5fogen
vid gaff.ltlpfMn .

2. Placerl hrd.ana~lln vertikalt
bild 10.

I

i k ruvstucket enligt

3. Driv ut dafl_ lagerh.lllaren C41 5 mm ur kardan .
aulm gaffel genom att ,II pJ axel korset med
hlMTlmar, och missingdom eller fl illmejsel (bild
10) .

I I

l

ISÄRTAGNING

härtagning ey kardanaxel
l. Vik undan IAsllf ickan och lossa mutttfn för nOd.
lagret. Ta bort bakre a~ e!ro<et. Dra av stödlagret.
2. Vid senare utforande tn stOdlagret u' gurrmi.
!luset . Vid t,di9l're utförlnde p'esus lagret ur
tJAllaren med en limplig dorn.
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•

I.
•
l

BIld 12. UtdrivnIng

IV

lage,h'II""1 II

4. Dr. ut lagret ur gaffeln genom elt spänna fast
h,gerh6l1~ren i skruvnvckel och dr~ i kardan';I)"I"
uppäl samtld'tt $Om den vrids (bIld 11 1.
5. Driv ut den and .. l~rh5l1.ren en!. bild 12 och dra
~n III lagret som tidigIre.

8 . TI.ulkonOlllurgatfeln.

En silad.. Qrd~"'~11 fl. lekl .iktll IIIar
uUn skall III'linlOl med ny.
Undersök stödlllgret genom att med hä..oerna trycka
I.rbanorna mot varandra och .rida dem it olik,
hill. Lagrel skall gli lätt utan ett hugga pA något stille.
Ar si ej 1~lIet kas~rl> lagre t och ersatts med ett nyu.
Kontroller. nIIlager och a~e\ko". Stotna eller skidade
deler byts ut.

INSPEKTION

HOPSÄTTNl NG

6. Spinn fast flin'9lffeln (eller galfeltappen l i skruv 1tycket med bock.fN ö_ gaffelns ena klo (bild
131. Driv ut
pi sam .... .;i M som
'idlgare lpunkt 31-

'toge""'"_"'"

7. Dr. ut lagr." enligt punkt 4 (bild 111.

•
I.

Bild 14. Inpr.uningav lagerhAlI~"

Del är mycket "ktigt Itt en klfdana~el e. r.k. DI
INa" l<'1'li skador pi In karda""", Istadltommer
VIbratIoner, 1klll en noggrann ;n<pektlon göras. AKeh.
sälU upp mell.n dubb_ <>dl kontrolle.a, under
rot.t,Ofl med Ird,kl1or ulefter hell lin lingd. Ar
,lIdiallt."t stör.. in 0,25 mm shll ",.In bytas ul .

OBSI

repIIflII"lOI

Hopsättning BY kardanknut
l . Sätt ihop Il)(elkorseu n/lllager i lagerhlillrIn. Anvind gärna lite lett att hllI. wmtTllln nIIar ... med.

2. Spinn fast Ilänsgaffeln ,I termotl.t 1JiI" ,luppen ;
skruvstycket och pllCera a~elkorset med gumm i.
titni~r , gaffeln.
3. Fö r över ."elkorset si långt del gir till ,ni I,dan
IN gaffeln och satt pi ett nllI.r med hill"e pi
denM "da IN korset.
Pressa sedan. med hjälp IN Ikruv'tyckll Ibi ld 14),
,n lagret i jamnhÖjd mad !lifl,ln.

l

,,,"'plog hyl.... mellan .k'\>V<lycke OCh
lager Ibild 15) och pressa i detta ytte'''g~re tills
det passerar IlsringiSpAret. MOnte.1 därefter liv
ringen.

4 . PI""e'G tn

5. Montera gaffelns Ind. 1 nlllage. pi

~mml

satt.

6. PlilClII uelkouet med gummititn,ngar och f lins·
lJI"el alt. gilffeltapp IUllrören IP",I. Monter.
dil"ft .. nlllilgll' och lAsringar som tidigare.
Bild l J . Utdrivning Iv 'ege. h6l1are III

7. KontrOllera att den kompietU k..dinknutln kan
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.Ör••;glill i Ii"" l.-der och all det in le finns glapp
~l'\St,nl.

OBSI Endast utf, I. Pi främre och blkre kerd.n·
kruten finns 1!1I plJtb;md $(lm hiller samman lvi ly
nllI/IOfen . Ge vid monte. ino;ten nooa akt pi all detta
band komme. 811 ligga, urtagen pi resp, medbringare ,
se bild 16. I ..,.,.t 1111 klimms lagre t 0\'81t när
U.k lammerna dra. It. O•• muttra<n. för klammerna
med ell moment IW 1,40- 1,65 kpm (10- 12 foot·
pound!.

Bild 17.
A. S ky<kl'9I1' , _ . YII.
8. S~ydcllpllt, mon",od

mot yltlltdlametern och förslorat hll lö. radie·
öYerg5l1ogen, se bild 17.
1 b, UtI. III
Salt stödllgret i gummihulllt. Sätt däreher 1100'
och sky~I~I.'· ~ frimre k.rda",,~eln .

'"*'

2.
Bild 15. InpreSlning lW Iage<hillare med hjalp

1\1

hy lSl

Bild 16. MonlOfing av nIII . . (t id. ulU

Sätt multer, bl"lck. och 1111packning ~ lPline1ueln, om mullern ar ... utförande enligt bild IS.
Vid ulfor8l"lde med gummibalg kan den direkl
skruyas på fram.e k'tnJ'naxeln. Glöm ej Ilsbrickan. Smö'i sphneuxelns glidyt or med en
tunl l/!ge' f.lI blandat med molybdendhlllfid.
Monte,a samman fram" och bak" ka.dal"lil)(,ln .
Vid hopsaltn.ngoen ii. det Ylktigt alt !}'Ifleln pli
framre kardanaxeln och gaffeln pli splinesauln
komme. i s.amma plan, se bild 2-4.

2

,

1. PIStbond

Hopsättning av kardanaxel
1 1, Utf. 1 och LL :
Pressa stödlagret (7 bild 2 och 3) i 1'IIII,IIen med
ling SVO 4081 , se bild 8. Säll skyd(!iplll,
stödlage., tryckbrock, och IJ.bricka pi Irlimre
karda nueln. Är skyddspläten .. li d. u tf . bör den
byt..s mot skydckpUt ly sen. utf. med styrning
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•.,
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MONTERING AV KARDANAXEL
Montering ~er i motSiIII ordning mot demonteringen .
Haka fast ev. drll!lfiider.

"

•
•

Bild 19. Ind ikering IN radialka!!.

INDIKERING AV MEDBRINGARE
Har kl"90mll pi vibrationer h)'ekommlt , hll vid
kardaOil~lar lIV lItf. II och III medbrlrqarn~ mdlkeras.
Hli<vid 'lfwlindH liimpligen vippindikator, som piK'"
ras mot medbringar. enligt bild 19. Storr, ,,,d'III:III
än 0,07 mm IAr ick, god!:annls. Stönta 111I3t~
skevhet ii, 0,09 mm, undersöka Inligt bild 20.
Obs l Medbringarna skall indikeras al ter det all de
mollterats pli sina axlil'. Medbflngare som ,cke fyller
onn "19ivna fo rdringar kasseras.

•

•
•
Bild

21).

In(j,I'ering IN Ixialkau ,
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FELSÖKNING
Drihtö.nlnp. i k .. dan ..... och knu~ beitlr hunod·
ukhg.t .. oljud .. vlbI'ltlontr Slmt slig III ...
knippnongar. 81\1$1"" Iller pi .... nl1 All skidad ."...
U. ick, ....I!f•• ,11er .ikl.s ",t.., skall .1111d IrNU"
mtd en ny. V,br'hon&<' k.... uppsIJ pi !/lUnd ..
fon"tnlfl'J, tUl'9 smo'Jnl"51 Iller fll"'tig mom ...i"5l.

V'br'lioner V" sig 1111 kilvul genom ,II br",mmandt
Ijlld 10m IIIIUI\,,, vid 6k1d hailighet. V,d il'l'" knulII
hörs Iydhp knipprllngM Om vagnen kö... Nkll OCh
man omvblande trllTlpl< ned och tlipper upp 11Mpedal. ..

AI!fä'd

D' Slk

Stödllgret IOlTt eller sl11I!1.
Stödllg'et 1Ös1 i lagerhuset.
Nitl.r i ....danknuarna lorr. III.. sIl lna.

Smörji mtd chnilsm6rjmedelllle, bylS.

p,atbilndet för "'1I.,n pi f ..mr, ,1I,r bIlkr,
k"d.nkn",ten felmantOflt. (ErdliI tId. utU.

Mont ....

~t

fllI.

•
•

Se bild 16.

KlammerIlI vid medbrlJ1garllou. (EndHt tId. utf . l.
Bytl ",I.
K~ Ijlld frln kard_,1n bl!f0llQ pi
kir...nde splil'lft.

T. IAr och il'TlÖrj ghdsuo"n. mild 'II lunl ....
moIvbdtndl.... lfld.

Ftlakt'9 montl!flng.

Jjm,ör med .nvlSl'llnprnl för hopattninll och
morlll"ng ~m'ör knuta..... mbördei Live med
bild 2-4

•
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