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Ufväxlingsförhå llande, överväxel 

O ljefryc k, direktväxel 
överväxe l M 41 

SPECIFIKA TlONE R 

M 410 .. ..... . .............. , ........•.•.•... 

Äldragningsmoment, mutter för medbringll re .. , , , . , ... , , , ... , , .. , , . , 

proppar för finfilter, 

0,797:1 

c:. 1,5 kg / cm' 
32-35 kg / cm' 
36-39 kg / cm' 

11,0- 14,0 kgm 

pumpens backvenfil och reducervenli l ....•. , ... 2,2 kgm 
so lenoid ....................... . ... . ........ 4,2-5,5 kgm 

Smörjmede l Moto rolja 
viskos ite t 6ref om ............. • .....•. ... . . ....•.•... SAE 30 . It. SAE 20V-40 
kva lite t .. ........................................... Service ML e ller högre 

Oljerymd, växe l låd. och överväxe l M 41 .... . .. • ............•..... c:a 1,6 lifer 

c:a 1,4 liter M 410 
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1797 

SYO 1797 

SYO 1801 
SYO 1845 
SYO 2261 
SYO 2412 

SYO 2417 
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VERKTYG 
Följende specitt lverktyg "nvändes vid "rbelen på överväxel enheten. 

1801 1845 2261 2412 2417 2423 

2836 

Bild , . Speciolverktyg 

Dorn för demonlering liV bakre loger, utgA

ende oxel 

Slondord,ko1t 
Pressverklyg för monteri ng ov medbringare 

Avdrogere för medbri ngtlre 
Hylsdorn för montering ev främre och bokre 

loger pA ufgAe nde uel semi tätning sr ing vid 

medbringare 
Dorn för montering liV bu ss ning j ulgAende 

axe l 

SYO 2423 
SYO 2834 
SYO 2835 

SYO 2836 

SYO 2837 

SYO 4030 

2837 

4030 

VOLVO 
103Sl1 

Ufdrl!gare för bussning I utgAe nd e lIX e I 
Manometer för kontro ll liV olj etryck 
Centreringsdorn för 'p llnes l plllnelhju lshAI
lare och frihjul snav 

hppnyckel för demontering och monteri ng 

liV proppar till fjnlilt er, olj epump och redu
ceringsventil 

MothAll för m{ll dbringere (handtoget onvän

des endlut för lI ulom ll t v~xe ll åd a ) 

Utdragare för lälningsring vid medbringaro 
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BESKRIVNING 
Overväxeln iir av planetviixeltyp och foslsolt pA 

huvudväxell6dons bakre gavel. Dess ulseende och 

konstruklion fr.mgår ov bild 2, 16 och pionsch A. 
överväxelns verkningssätt är följande: 

DIREKTVÄXELLÄGE 
Vid körning framåt överföres kraften frAn växellAdans 

huvudoxel genom frihjulet till överväxelns ufgAende 

oxel. Samfidigt pressas kopplingslomelIen (läge I 

bild 3) ov fyra fjädror mot utgående oxelns konisko 
del. Härigenom kan vridmomentet överföras genom 

kopp lings lamellen vid molorbromsning och bock

ning. 

ÖVERVÄXELLÄGE 
Vid överväxelläge pressas kopp lings lamellen mof 

bromsfrumman, se It bild 3, med hjälp av kolvarna 

I 

(27 bild 16) i hydraulcylindrarna. Härigenom kom

mer även so lhjulet alt hAllas sfilla. Och efterSom pla

nefhjulshAllorna iir förbundna med huvudoxe ln ge

nom splinesförbond tvingos plonethjulen att rote ro 

kring solhjulet, varigenom LJtgAende axeln kommer 

alt rolera snabbare än huvudaxeln. 

ELEKTRISKT SYSTEM 
Inkoppting av överväxeln sker på elektra-hydraulisk 

väg. På växellådans lock finns en strömställ.re som 

är tillslogen då fjärde växeln är inlagd. Overväxeln 

kan alltså kopplas in endast då denna växel är in

kopp lad. Vid inkoppling av överväxeln slår man till 

en strömstä llore plocerod under ratten. StrÖm paS

ser.r då vi. denna och strömställaren pA växe llådan 

till en solenoid på överväxeln. Solenoidens ankare 

fÖrSkjuts därvid och för manöverventilen till läge för 

överväxel. 

HYDRAULSYSTEM 
Det hydrau liska systemet består ov följande huvud

delar: Förfilter, oljepump (bild 5), finlilter, hydraul

cylindrar och -ko lvar, reducerventil (bild 6) samt en 

manövervenfil, som p6verku av solenoiden. 

Reducerventi len har tre oliko funktioner. Den skall 

hålla ett lågt tryck i systemet vid direktväxel, ett 

högt tryck vid överväxe l samt ge en mjuk övergång 

vid väx ling. För att åstadkomma delta är den för-

sedd med bl. a. fvA kolvor och fyra fjädror. Dessa 

vo",o har följande funktion: 
103'(.3 

Bild 2. Viixellåda M410 

• Icke roterande delar 

Roterande med högre varvta l än ingående 8xe l 

D Rotoranda med ingående axelns varvia i 

Bi ld 3. Overväxe lns verkn ingssält 

I. Direktväxollägo 

II. överväxel läge 

Bild 4. Elektriskt kopplingsschema 

1. Ledning fran säkringsdosa 
2. Strömslti llllre för överv.!ixel 
3, Kon lrollempe för överväxel 

4. StrömstSII.re pA vSx. IIAd. 
5. Soleno id pA överväxel 
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Bild 5. 

I. Hu ... ud~ xe l 

2. Exce nter 

3. V evstake 

4. Ko lvlClPP 

5. Kolv 
6. Cylinder 
7. Kulll 

1. Strypmunslycke 
2. KaMl, manöverventil 

- rodu cervenlil 

3. Roducerven lil 
4. För/iller 
5. Olj esump 
6. Oljepump 
7. Finfilter 
8. VboIlAdlIns huvudaxel 
9. Exce ntor 

10. Kanal, reducerven lll -

huvudaxel 
11. Kolv 
12, Kanol, oljepump -

hydraulcylindrar -
manövor- och redu
corvontilor 

13. Manöverven til och 

solenoid 
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YIM' 
Oljepump 

S. O-ring VOlVO 
11)3 )~ 1 

9. VenHlsiite 
10. Fjäder Bild 6. Reducerventil 
11. Propp 

12. O-ring 
13. Förfilter 

I. Kolv 9. Kolv 

2. Cy linder 10. Fjäder 
3. H611.re 11. HIIII.re 
4. Fjlider 12. Fjäder 
5. Reducorvenlil fö, ' 0 . FjCider 

smörjoljetryck 14. Slrypmunstycke 

6. Kanel frAn oljepump 15. Kanal fr lm 
7. Kanal till huvudllXe l mllnövorvcnlil 

S. Ändslycke 16. Propp 

Bild 7. Funklion vid direktväxel 
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Förgmarkering.r bild 8-11 

• Tryck över 25 kg/ cm' 

Tryck c:a 1,5 kg / cm 2 

D Trycklö.1 

lB
- :..:: 

• • • • • ·4 

YS~~o 

Bild 8. M.növerventil vid direktväxel 

Den mindre ko lven (9 bild 6) är den egentlig. redu

cerkolven. 

Den större kolven (1) h.r till uppgift .tt förändra 

fjäderkr.ften pA den mindre kolven. 
Fjädern (10) är den klenaste och bestämmer trycket 

vid direktväxel. 

Fjädern (12) bestämmer trycket vid överväxel. 
Fjädern (4) är lill för .tt ut jämn. tryckvari.tionern. 

pA grund .v pumpslagen vid in- och urkoppling .v 

överväxe ln. 

Fjädern (13) h.r till uppgift .tt fördröj. tryck,änk
ningen nAgot vid urkoppling .v överväxeln. 

Bi ld 9. Reducerven til vid direktväxel 

Bild 10. M.növervenlil vid överväxel 

Hydraulsystemets funktion är följ.nde: 
Vid direktväxel (bild 7) sug, olj.n genom förfilIret 

av oljepumpen och press., genom finfillret. DärifrAn 

, trömmar den vid. re genom hydraulcylindrarn. till 
reducer- och manöverventilerna. Mtmöverventilen 

är stängd (bild 8) och reducerventi lens ,törre kolv 

är i , itt nedre läge (bild 9). Fjädern (10 bild 6) är 
ospänd, v.rför end.,t ett lAgt Iryck erfordr.s för .tt 
pressa ned reducerventilens mindre kolv. Oljlln 
strömmar därvid förbi denn. och ut i kanalen (7) 

till huvud.xeln. 
Vid inkoppling .v överväxeln förskjut, m.növer-

Bild 11 . Reducerventil vid överväxe l 
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.Bild 12. Funktion vid överväxel 

ventilen till löge enligt bild 10. Oljan strömm.r dör
vid till reducerventilens nedre del och pAverk.r den 

större kolven. Denn. skjuts dA uppAt och spön ner 
fjödr.rn. (bild 11). Genom hylsorno hindr.s fjödr.rn. 

.tt press.s s.mm.n mer •. Den end. fjöder som k.n 

.rbet. idett. löge ör fjödern 12, bild 6, vilken .lItså 

bestömmer trycket vid övervöxel. Fjödern 12 ör be
tydligt kr.ftig.re än fjödern 10, vilket gör att mon 

nu erhAlle~ ett betydligt högre tryck. Dett. i sin fur 
gör .tt kolv.rn. i hydr.ulcylindr.rn. förskjuts och 

dr.r kopplingsl.mellen framAt och i kont.kt med 
bromstrumman. 

- A 

7 

6 

c----
VOLVO 

,.1034~ 

Bi ld 13. Tryck och v.rvtal vid inkoppling 
/lY överväxel 

A. Dlrektvhel B. Inkopplingsmomonf 

Vid återgång till direktvöxel stönger m.növerven
tilen förbindelsen mell.n k.nolern. 12 och 2, bild 7. 
I stä llet öppn.s förbindelsen mell.n k.n.len 2 och 

sumpen. Hörigenom kan olj.n under reducerventilens 

större kolv strömma ut i sumpen, trycket i systemet 
sjunker och direktvöxe ln kopp l.s in. Genom s.m
verk.n mell.n strypmunstycket (14 bild 6) och fjödern 

(13) erhölles en s. avvögd vöxlingstid .tt en mjuk 
vöxling ut.n slirning erhAlles. 

Hur trycket i hydr.u lsystemet v.rier.r s.mt förhAI
I.ndet mellan vev.xelns och k.rd.n.xelns v.rvtal 

vid in- och urkoppling vis. s schem.tiskt i bild 13 
och 14. 

6 

c 
8 D 

10 

A 
VOLVO 
IOHl>o 

Bild 14. Tryck och varvtal vid urkoppling 

av överväxel 

C. OverväxAI D. UrkopplIngsmoment 

L Tryck vid direklväxel 4. Tillfälligt avbrott i 6. Motorns varv'a l 
2. Ti llslagning av Iryckstogringen vid 7. Kardanaxelns varviai 

övervhel ko lvarnas förf lyttning 8. FrAnslagrdng av övoryäxel 
3. Trycksfegring S. överväxeln inkoppilId 9. Tryckfall vid urkoppling 

lO. Fortsatt tryckta ll 
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Oljan, som passerar reducerventilens mindre kolv, 

led. genom kanalen, 7 bild 6, och en urborrning i 
huvudaxeln till frihjulet och bussningen för axeln. 

Därefler fAnga. oljan aven plAt och led. via planet
växeln tillbak. till växellAdshuset, se bild 1 S. Olje

pumpen har sA stor kapacitet att alltid tillräckligf med 
olja för smörjning strömmar förbi reducervenlilen. 

För att erhAII. ett jiimnt smörjo ljetryck finns en sär

skild reducerventif (S bild 6) vid kana len (7) . 

Bild 1 S. Smörj.y.tem 

VOLVO 
lOJ 17( 

p 
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36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 

Bild 16. Overväxel 

l. Kulloger 18. Hostighetsmätar. 34. Mindre kolvonhol 
2. Tryck logerhAllore hju l, större 35. Oljesump 
3. Solhjul 19. DI.lon.hyl.o 36. Bockvenfil för 
4. Koppling.lomell 20. Ku lloger oljepump 

5. Bromslrumml!l 21. UlgAonde oxel 37. Pumpcylinder 

6. Lomell belögg 22. Tätningsring 38. Ml!Ign et 

7. Plonelhjul 23. Medbringare 39. Förfilter 
8. Nolloger 24. Bakre hus 40. Fjnlllter 

9. Axel 25. So lenoid 41. Pumpkolv 

10. PlonelhJul.hollore 26. Kolvpackning 42. Vevstake 

11. OIJeledplAl 27. Ko lv 43. Främre hus 
12. Rullar för frihjul 28. ManövervenIii 44. tngAende oxel 
13. Frihju lsnav 29. Sfrypmunsfycke (växollAdans huvuduel) 
14. O ljelong.re 30. Änd"ycke 45. Excen ter 

IS. Kulleger 31. Cylinder 46. Tryckplotto 
16. Bussni ng 32. Fjöder 47. Fjäder 
17. TryckbricklI 33. Större kolvenhel 
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REPARATIONSANVISN I NGAR 
ARBETEN SOM KAN UTFÖRAS MED 
ÖVERVÄXELN MONTERAD 
KONTROLL AV OLJETRYCK 

Kontroll av oljetrycket sker lömpligen vid körning på 

rul ltest eller vid körning på landsväg. Kontrollen kan 
även ske med uppall.d vagn men bör undvik.s av 

säkerhetssköl. 
l. T.g bort proppen under manöverventilen och 

onslut oljem.nometern SVO 2834, se bild 17. 
2. Avläs trycket vid körning pA direktvaxel med c. 

40 km / t. Trycket skall därvid vora ca 1,5 kg/cm'. 
3. Koppl. in överväxeln och kontrollera .tt trycket 

stiger till 36-39 kg / cm' för 164 och 32-35 kg/ 
cml för övriga vegner, 

4. Koppla ur övervöxeln och kontrollera tiden för 

trycket . tt sjunka till 1,5 kg / cm'. Denna tid fAr 

inte överstiga 3 sekunder . 

BYTE A V SOLENOlD OCH MANöVERVENTIL 

Solenoid och manöverventil ör sammanbyggd. till 

en enhet, som bytes komplett. För loss tagning och 

fasldragning .nvändes 25 mm fast nyckel. Använd 

ny packning och O-ringar vid monteringen. Atdrag

ningsmomentet skall var. 4,2-5,5 kgm. 

KONTROLL OCH BVTE A V REDUCERVENTIL 

l. Tag bort oljesumpen och förfilIreI. Samla dör
vid upp oljan i en oljeback. Varning I Om vag
nen nyligen är körd kan oljan vara het och ors.k. 

brännsk.dor om den kommer på huden. 
2. lossa proppen under reducerventilen med verk

tyg SVO 2836, se bild 18. Dr.g ut reducerven

tilens större kolv, fjäder och fjöderhåll.re. Även 

SVD 2834 

Bild 17. Konlroll av oljetryck 

lAgtrycksfjädern följer därvid med. Dr.g där
efter ut den mindre kolven med dess fjöder och 

fjöderhAllare somt cylindern och ändbrickon. An
vänd en tång med sma la köftar för kolvenheten 

och en krok enligt bild 19 för cylinder och 

bricka. 

3. Tvötto samtliga delar i tvöllnafta och blås dem 
torra med tryckluft. Kontrollera dem noga be

träffande slitage och skador. Kolvarna skall löpa 
lätt i sina cylindrar. Felaktiga delar byts ut. Obsl 

Följande enheter finns som reservdelar: änd-

YS\1? 

Bild 18. Demontering av propp 

Bild 19. Demontering av reducerventil 
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Bild 20. RenblAsning av strypmunstycke 

bricka, cylinder, den mindre kolvenheten, IAg

trycksfjädern, den större kolvenheten, proppen 

somt O-ringarna. 
4. Före monteringen av reducerventilens delar 

kon det vara lämpligt att blAsa rent strypmun

stycket med tryckluft, se bild 20. 
5. Montera nya O-ringar pA ändbricka, cylinder 

och propp. Smörj delarna med olja. Montera 

dem därefter i följande ordning: ändbricka, 

cylinder, mindre kolvenhet, lAgtrycksfjäder, 

större kolvenhet och propp. Drag proppen med 
2,2 kgm. 

6. Montera förfiltret och oljesumpen med ny pack

ning. Se efter att magneten sitter pA sin plats i 
bottenplattan. Fyll pA olja. 

RENGöRING AV STRYPMUNSTYCKE 

Strypmunstycket är Atkomligt efter det reducerven

tilens cylinder demonterats enligt ovan. BIAs ren! 
munstycket med tryckluft, se bild 20. 

KONTROLL OCH BYTE AV BACKVENTIL 

1. Tag bort oljesumpen och förfiltret. Samla där
vid upp oljan i en oljeback. Varning I Om vag

nen nyligen är körd kon oljan vara het och orsaka 
brännskador om den kommer pA huden. 

2. Lossa proppen med nyckel SVO 2836. Tag ut 

fläder, kula och ventilsäte. 
3. Rengör samtliga detaljer i tvättnafta och blAs 

dem torra med tryckluft. Kontrollera detaljerna 

beträffande skador och slitage. Byt ut felaktiga 
delar. 

4. Sätt en ny O-ring på proppen och montera där
efter säfe, kula, fjäder och propp. Drag proppen 

med 2,2 kgm. 

4-10 

1. Filter 

Bild 21. Finfilter 

2. Packning 

VOLVO 
\03 1\6 

3. Propp 

5. Montera för/iltret och oljesumpen med ny pack

ning. Glöm inte magneten i oljesumpen. Fyll på 
olja. 

RENGöRING A V FILTER 
1. Tog bort oljesumpen och förfiltret. Samla därvid 

upp oljan i en oljeback. Varning I Om vagnen ny

ligen är körd kon oljan vara het och orsaka 
brännskador om den kommer pA huden. 

2. Loss. proppen och tag ut packning och finfilter, 

se bild 21. 
3. Rengör samtliga detaljer i tvättnafta . BIAs dem 

därefter torra med tryckluft. 
4. Montera fintiltret, ny packning och propp. Drog 

proppen med 2,2 kgm. 
5. Montera för/iltret och oljesumpen med ny pack

ning. Se efter att magneten sitter pA sin plats i 
oljesumpen. Fyll pA olja. 

DEMONTERING A V ÖVERVÄXEL 
För att underlätta demonteringen bör vagnen först 

köras med överväxeln inkopplad, dorefter kopplas 
överväxeln ur med kopplingspedalen nedtrampad. 

Sistnämnda är viktigt för att undvika torsionsspiin

ningar i axeln mellan planethjulshAllaren och fri 
hjulet. Eventuella spänningar försvinner även om olja 

med 20-25 kg / cm' tryck kopplas till uttaget vid 
manöverventilen. Med detta tryck inkopplat kopp
las överväxe ln in och ur. 

Demonteringen tillg6r pA följande sätt: 
l. Tag bort vii xe llAdsba lken och sänk voxellAdan 

enligt anvisningar under "Demontering" i avd. 4 

(43) "VoxeIlAda". 

2. Lossa ledningarna till solenoiden. 
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3. Loss~ skruvarna som håller överväxelenheten 

v id mellanflänsen. Drag övervöxelenheten rakt 

bakåt tills den stäpper Irån växellådans huvud

axe l. 

ISÄRTAGNING AV öVERVÄXEL 
Största renlighet mås te iak ttas vid arbeten med över

v8 '1( eln. Före is ärhlgningen görs den noggrant ren 

utvänd igt. Dörefter tas den lörst isär i sina huvud

delar enl ig t töljande : 

l. Placera överväxeln vertikalt i ett skru vs täd lör

sett med kopparbackar. Lossa och tag bort so le

no iden och manöverventilen. 

2. Vik ned låsbrickan, lossa och t.g bort muttrarna 

för ko lvarnas tryckp lattor. Tag bort tryckplat

forna . 

3. Lossa muttrarna som hå ller som man bromstrum

ma, främre och bakre hus halva . Lossa muttrarna 

successivt runt ,om sa att inte snedspänning fra n 
IJ ädrarna uppstår. Lyft bort hus halvan och broms

trumman, se bild 22. 

4. Knacka loss bromstrumm.n IrAn trämre husel 

med hjälp av koppardorn och hammare. 

5. Tag bort Ijädrarna lör kopp lings lamellen . Lyft 

ut kopp lings lamellen komp lett med tryck lager 

och solhjul. 

6. Lyft ut p lanethjulshållaren komplett. 

ISÄRTAGNING AV FRÄMRE HUS 

l . Lägg huset med Iramsidan nedåt mot en bänk. 

Anslut tryck luft till hAlet lör manöverventilen 

och blås ut ko lvarna. 

Bild 22. tsärtagning av överväxel 

p 

2. Lossa bottenplatt.n och tag bort lörliUret. Lossa 

dörefter propparna och tag ut detaljerna lör 

resp finfilter, reduceringsventil och pumpens 

b.ckventil. Se även under "Arbeten som kan 

utföras med överväxeln monterad". 

3. Tryck ned och drag ut pumpcylindern. Tag dör

efter ut vevstake och pumpkolv. 

ISÄRTAGNING AV KOPPLINGSENHET 

l . Tag bortlåsringen lör so lhjulet. Drag ut solhjulel 

bakAt. 

2. Tag bort inre lAsri ngen för lagret. HAll i ,lager

huset och kn.ck. loss kopplings lamellen med 

en gummiklubba. 

3. T.g bort den yttre lAsr ingen och pressa tagret 

ur lagerhuset. 

ISÄRTAGNING AV BAKRE HUS 

l . Lossa skruven och drag ut hållaren, bussningen 

och lilla hastighetsmätarhJulet . 

2. Lossa muttern lör medbringaren . Använd därvid 

SYO 2837 SOm mothöll. Drag av medbringaren 

med avdragare SYO 2261. Placer; huset i en 

press och pressa ul utgående axe ln. 

3. Tag bort distanshyl san och stora hastighetsmätar

hjulet. Drag av I ~gre t på utgående axe ln, lämp

ligen med en s k knivavdragare. Bakre lagret 

och täfningsringen pressas ur huset med dorn 

SYO 1797 och skaft SYO 1801. 

4. Tag bort låsringen och oljeledplåten, som håller 

Irihjulet i utgående axeln. Lyft ut frihjulsde

taljerna. Tag bort tryck brickan. Om så erfordras 

drages bussningen i utgående axeln ut med ut

dragare SYO 2423, se bild 23. 

ISÄRTAGNING AV PLANETVÄXEL 

l . Bryt bort oljefångaren med en mejsel. Avlägsna 

låsstiften för planethjulsax larna genom att först 

trycka ut dem med en dorn eller dylikt, se bild 

24, och därefter ta ut dem med en tång. Går 

infe detta borras stiften ur med ell passande 

borr. 

2. Pressa ut planeihjulsax larna och tag bort planet

hjulen och tryckbrickorna. Tag ut nållagren och 

distansbrickorna ur p lanethjulen. 

INSPEKTION A V ÖVERVÄXEL 
Före inspek lionen tvättas samtliga delar rena i tvätt

nafta, varefter de blåses torra med tryckluft. Var sör

sk ilt noga med rengöringen av liltren och alla olje-
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Bild 23, Demontering .v bussning, 

utgAende axe l 

l. Utdrag.r. SYO 2423 

kan. lern. , Kontroller •• tt strypmunstycket i kanolen 
mellan reducer- och mllnöverventllerna är rent. GAr 

det ej . tt biA •• rent ren ••• det med en .pets ig trä
sticka eller dylikt, HArd. föremål får ej . nvändas, då 

k.libreringen i .å f.1I k.n ändr •• , 
Kontroller. även . tt spAret inn.nför ring hjulet i ufgå
ende axeln är ordentligt rengjort, PA grund .v cen

trifug. lkr.ften s.m l.s nämligen lli tt . muf. här, 

Efter rengöringen kontroller.s s.mtlig. de l.r nog

gr.nt beträff.nde . Iitage, sprickor eller . ndr. ,k.
dor, Be.kt •• ärskilt fö lj .nde: 

So lenoiden kontroller., med hjälp .v ett 12 volts 
b.tteri och en amperemeter, Strömförbrukn ingen 
ska ll var. ca 2 . mpere, Kontro ller. ventilens rörelse 

v id in- och urkoppling. 

Bild, 24, Demontering av lAspinne 
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VOLVO 
IN~l 

Kontrollera att filtren iir osk.dd., Kontro ller. hyd

r.ulsys temets ko lvar beträffande skärn ing.r och 
slitage. Kontroller. ventilerna beträff.nde slit.ge, 

Kon troller. att all. fjädrar är osk.dade, Kontrol

lera s.mtliga kugghjul och kullager beträff.nd" 
sprickor och sl it.ge. Kontro llera . tt inte bussning

en i so lhjulet är sliten, Vid ev byte, bytes sol
hjulet komplett med bussning. Bussningen måste 

nämligen v.ra koncentrisk med kugghjulet, vilket är 

svårt .tt åstadkomma ute på fältet. 
Behöver ett pl.nethjul byt.s måste samtidigt de båda 
ondr. hjulen bytas, I .nn.t f.1I risker.r man .tt f6 

oljud i p l.netväxeln, Av samma .nledning sk. II bA
d. nAllagren i ett p lanethju l bytas samtid igt, 

Kontrollera bromstrumman beträffande skärningar, 

sprickor eller slitage, 
Kontrollera att inte beläggen på kopplings lamellen 

är bränd. eller slitn • . 

HOPSÄTTNING A V ÖVERVÄXEL 
Använd nya packning.r, O-ring.r, låsbleck och tät

ningar vid hopsättn ingen, laktt.g störst. ren lighet, 
enär hydraulsystemet är känsligt för föroreningar, 

HOPSÄTTNING A V BAKRE HUS 

, . Pressa bussningen i utgående .xeln med dorn 

SVO 2417, se bi ld 25. Press. trämre lagret på 
utgående axeln med dorn SVO 2412. 

Bild 25, Montering av bussning, 

utgående axel 

l. Dorn SYO 2417 



• 

• 
• 

YS!'>lr 
Bild 26. Montering av utgående axel 

2. Pressa bakre I.gret i b.kre hushalv.n med dorn 

SYO 2412. 
3. Stöd under utgående axe ln med en Iröklots , S.tt 

på hastighetsmöt.rhjul och dist.nshyls., Press. 
pA b.kre hu,h.lv.n med dorn SYO 2412, se 

bild 26, 
4, Press. i tätningsringen med dorn SYO 2412, 

Montera medbringllren, brickan och muttern. 

Drag muttern. Åtdr.gningsmoment 11-14 kg m, 

Bild 27, Hopsättning.v Irihjul, I 

1. Fjäder 2. HAlIare 3. Frihju lsnov 

VOLVO 
H688 

Bild 28. Hopsöttning.v frihjul, II 

t . Kil 

p 

5, Montera samman frihjulets n.v, fjöder och rull
hållare, se bild 27, Vrid rullhall.ren medurs ,a 
IAngt det gar och la, den idett. löge med en 
kil en ligt bild 28, Sött i rull.rn •. Lägg ett gum
miband e ller snöre om rullarna . 

6, Lägg i tryckbrick.n och dörefter frihjulet pA sin 
plats i utgaende .xeln, ,e bild 29, Lögg i 
oljeledplAten och ,ött i lAsringen, 'e bild 30, 

7. Sött i mindre h.stighetsmöt.rhjulet och bussning
en, Monter. håll.re och skruv. 

Bild 29 , Monlering.v frihjul 

4-13 
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Bild 30. M ontering ov o ljeledplåt 

, . Olj eledplAI 2. LAsr ing 

HOPSÄTTNING AV PLANETVÄXEL 
1. Siit! nAllogren och distansbrickorn a inAlIog ren. 

Montero s.mmon plonethjul shAllore, ox lor, bric

kor och plonethjul, se bild 31. Montera nya lAs

stift. 
2. Montero en ny oljefAngore pA plonetväxe ln. 

Dikto fos t den med en po .. onde trubbig mejse l. 

OBSI OljefAngoren måste sluta tätt till planet

hjulshAlIoren runt om. 

/ 

T 
2 3 4 5 

Bild 31. Montering av p lanethju l, I 
l . Planothjul . h.! lIore 4. Axel 
2. LA.pinno S. PI. nethjul 
3. Tryckbrick~ 
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Bild 32. Montering av p lonethjul, tt 

3. Lägg planethjul shAlloren komplett med planet

hjul p& sin plats i utgående axeln. Styr upp sp Iin

sen i planethjulshållare och frihjulsnov med dorn 

SVO 2835, se bild 32. 

HOPSÄTTNING A V KOPPLINGSENHET 

1. Pre .. a kullogret i hållaren och sött i lAsringen. 

2. Sött skruvarna i lagerhåll.,en. Pre .. a därefter 

kullagret med hållore på kopplings lamellen. 

Montera låSr ingen. 

3. M ontera solhjulet i kopplingslomelIen. Sött på 

låSringen. 

4. Montera kopplingsenheten på sin plats på ut

gående axe ln. Siitt de fyra tryckfjödrarna på 

skruvlI rnll. 

HOPSÄTTNING OCH MONTERING AV 

FRÄMRE HUS 

1. Montera finfiltret. Montera även reducerventi
lens delar i fö lj ande ordning : öndbricko, cylin

der, mindre ko lvenhet, lAgtryckstjäder, större 

kolvenhet och propp, se bi ld 33. 

2. Placera vevstake och pumpkolv på sin p lats i 

husel. Skjut dörelter 'in cy lindern. Montera d. r

efter ventilsäte, kula, fjäder och propp. 

• 
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Bild 33. Montering av fin filter (A), oljepumpens 

bockventil (B) somt reducerventil (C) 

3. Drog propporno för finfilter, reducerventil och 

pumpens bockventil med momentnyckel och 

SYO 2836. Ätdrognlngsmoment 2,2 kgm. Mon

tero förfilter, mognet, packning och oljesump. 

4. Montera manöverkolvarna i sina cylindrar. 

5. Siitt bromstrumman i främre huset. Lägg främre 

husholvon pA den bokre. Montero brickor och 

p 

~8wr 
Bild 34. Montering ov främre husholvo 

muttror, se bild 34. Observera ott de bAd o kop

parbrickorna ,koll monteros pA de övre skru

vorna. Drog muttrarna litet I toget tills de är 

Jämnt drogno runt om. 

6. Montero de bAdo tryck brickorna. Drog och lAs 

muttrarna. Montera manöverventil och solenoid. 

MONTERING A V ÖVERVÄXEL 
Montering ov överväxeln sker i motsott ordning mot 

demonteringen. Fyll pA olja. Kontrollero oljenlvAn i 

huvudväxellAdon etter ott vognen körts 10-15 km. 

4-15 
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FELSÖKNING 
Anm. Benämningen "reducerventil" som användes 

här nedan avser den kompletta reducerventilen med 
tillhörande detaljer. 

öVERVÄXELN KOPPLAR INTE IN 
Ise även "överväxeln sil", vid tnkoppllng"l 

1. Otlllriickllgt med olja. 
2. Felaktigt etektriskt system. 

o. Felaktig solenoid. 
b. Felaktig strömställare vid ratt eller pA växel

lAda. 
c. Felaktig ledning. 

3. Otillräckligt hydraultryck 

a. Igensatta filter. 

b. Felaktig manöverventil. 

c. Pumpens bockventil smutsig. 
d. Kärvande reducerventil. 

4. Felaktiga inre komponenter som lordrar isärtag
ning av överväxeln. 

öVERVÄXELN KOPPLAR INTE UR 

OBSI Detta lel måste Atgärdas snarast möjligt. 

Vagnen fAr Icke backas med överväxeln inkopplad 
dA detta kan orsaka skador pA överväxeln. 

l. Felaktigt elektriskt system. 
o. Felaktig solenoid. 
b. Felaktiga strömställare. 

c. Felaktiga ledningar. 
2. Hydrauliska trycket kvarst&.. 

o. Felaktig reducerventil. 
b. Igensatt strypmunstycke. 

3. Kärvande koppling. 
4. Felaktiga inre komponenter, som fordrar isär

tagning aV överväxeln. 
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ÖVERVÄXELN KOPPLAR UR FöR SAKTA 

Trycket sjunker lAngsamt pA grund av: 
•. Delvis igensatt strypmunstycke. 

b. Kärvande reducerventil. 

ÖVERVÄXELN SLIRAR VID INKOPPLING 

t. Otillriickligt med olja. 
2. Otillräckligt hydraultryck. 

a. IgensaIIa filter. 
b. Kärvande reducerventil. 

c. Pumpens back ventil smutsig, kärvar eller 

tätar dåligt. 

d. Fel reducerventil monterad eller felaktig 
manöverventil. 

3. Slitet eller glaserat yllre kopplingsbe lägg. 

4. Antifriktionstillsatser i smörjoljan. 
5. Mekaniska fel pA kopplingen. 

ÖVERVÄXELN SLIRAR I DIREKTVÄXELLÄGE 

t. Direktväxeltrycket för högt pö grund av: 

a. Strypmunstycket delvis igens.II. 

b. Manöverventilen felaktig. 

c. För styv fjäder i reducerventilen. 
2. Slitet eller glaserat inre kopplingsbelägg. 

3. För svaga kopplingsfjiidrar. 
4. LAsringen för solhjulet brusten eller felplacerad . 

EXTREMT HÅRD INKOPPLING 

För högt hydraultryck. 
a. Kärvande reducerventil. 

EXTREMT HÅRD URKOPPLING 

Manövertrycket för reducerventilen sjunker fö, 
snabbt. 

a. Pumpens backventil felaktig. 

• 
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1. Tryckplatta 
2. Kolv 
3, Kolvpackning 
4. Främre hus 

5. Fjäder 
6. Kullager 

7. Tryck lagerhål lare 
8. Tryckplatta 
9. Kolv 

to. Kolvpackning 

11. Kolvlapp 
12. Vevstake 
13. Propp 
14. Fjäder 
IS. Kula 
16. O-ring 
17. Packning 
18. Solenoid 

19. Finfiller 
20. Packning 
21. Propp 
22. Pumpkolv 
23. O -ring 
24. Pumpcylinder 

25. Ventilbricka 
26. Kul. 
27. Fjäder 

28. Propp 
29. O -ring 
30. Sfrypmunslycke 
31. O-ring 
32. Ändslycke 
33. O-ring 
34. Cylinder 

35. O-ring 
36. Ko lv 
37. Bricka 

38. Fjäder 
39. Hållare 
40. Justerb,icka 
41. Fjäder 

42. Skruv 
43. Skruv 
44. Hållare 
45. Bricka 
46. Fjäder 

47. Fjäder 
48. Kolv 
49. Muller 

SO. Propp 
51. O -ring 

52. P ackni"g 
53. Propp 
54. Förfilter 
55. Packning 

56. Oljesump 
57. Magnet 
58. Packning 
59. Bromstrumma 

60. Packning 
61 . Kopplingslamell 

62. Hållare 
63. Tälningsring 
64. Lagerhylsa 

65. Q-ring 
66. Mindre hast ighefs-

mäfarhjul 

67. A:lCel 
68. Nållager 
69. Bricka 
70. Nåll.ger 
71. PI.nelhju l 
72. Bricka 
73. Oljefångare 
74. Oljeledplöl 
75. Frihjulshållare 
76. Rulle för fr ihjul 
77. Kullager 
78. Större hasf ighefs-

mäfarhjul 
79. Dislanshylsa 
80. Bakre hus 
81. Solhjul 
82. Planethjulshålla re 
83. Fjäder 
84. Frihjulsnav 
85. Tryckbricka 

86. Utgående axel 
87. Kullager 
88. Tälningsring 
89. Medbringare 

Plansch A. överväxe l 
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