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Servopump: 

Fabrikat och typ 

Max. tryck .. . . . ... . ........ . ... .. . . . . . . .. . 
Teoretisk kapacitet vid 83 r/s (500 r/min) ........ ... . 

Min. kapacitet 83 r/s (500 r/min) 50 kp/cm 2 800 C ... . . . 

Reglerad kapacitet . . ...... . ...... ... . . ... . .. . 

Drivning .. . ... . ......... . ... ... .. .. . ... . . . 

U!Yäxling motor-pump ...... . . .. ... ...... .... . 

Oljetyp ..... . ......... . ........ .. .. .... .. .. . 
Oljebytesmängd .... .. . . ... _ . . . .. .. .. .. . .. .. . . . 

ÄTDRAGNI NGSMOMENT 

Mutter, motorfäste . .. . .... . ... . . . .......... .. . . 

Mutter, hjulspindel . . . .. . . . .. .. . .. . ..... . ... . .. . 
Skruv, övre länkarmsbussningar .... . .. . . . ... .. ..... . 

Mutter, nedre länkarmsaxel . .... . .... . . ... .. ... .. . 

Skruv, övre länkarmsaxel ....... . ....... . ........ . 

Mutter, övre kulled . . ........... . . .. ...... . . .. . . 

Mutter, nedre kulled .......... . ... . ..... . .. . ... . 

Rattmutter ..... . ... . ........ . ............ . . . 

Skruv, medbringare styrväxel 

Mekan isk styrväxel : 

Skruv, övre lock 
Servostyrväxel : 

Skruv, ventilhus 

Skruv, övre lock 
Mutter, justerskruv .. . ....................... . 

Mutter, pitmanarm .......... . ... ..... . . ..... . . . 

Fästmutter, styrväxel och mellanarmskonsol ........... . 

Låsmutter, parallellstag ..................... . .. . . 
Mutter, kulled i styr- och parallellstag .... _ . .. .. . .. . . . . 

Hjulmutter .... . ... ... . . .. . ............. . . . . . 

ZF, vingpump 

75 ± 5 kp/cm 2 

6,65 dm 3 /min (I/min) 

4,5 dm 3 /min (I/min) 

5-8 dm 3 /min (I/min) 

Med rem 

1 : 1 
ATF typ A eller Dexron 

ca 1,2 liter 

Nm 

21-25 

70 
40-50 

140-180 

55-70 

85-100 

100-120 

28-40 

35-40 

17-21 

34 

31 

25 
170-200 
35-40 

75-90 

48-62 

100-140 

Kpm 

2,1-2,5 

7 
4-5 

14-18 

5,5-7 

8,5-10 
10-12 

2,8-4 

3,5-4 

1 )-2,1 

3,4 
3,1 

2,5 
17-20 

3,5-4 

7,5-9 

4,8-6,2 
10-14 

VERKTYG 
Specialverktygen är märkta 999 eller SVD (t.ex. 999 2699 eller SVD 2699) 

999 (SVO) 

1801 Standardskaft 18x200. 

2294 Pressverktyg, demontering av kulled, parallell
stag. 

2699 Pressverktyg, demontering och montering av 

kulleder samt bussningar, länkarm. 

2700 Hylsa, demontering av nedre kulled. 

2701 Hylsa, demontering och montering av övre 

kulled och bussningar i nedre länkarm samt 

montering av nedre kulled. 
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999 (SVO) 

2703 Dorn, montering av nedre kulled. 

2704 Dorn, montering av övre kulled. 

2705 Dorn, demontering och montering av buss

ningar, nedre länkarm (t.o.m. 1969 års mo

deller). 
2713 Nyckel (5/8") för skruv övre länkarmsaxel. 

2715 Dorn, demontering och montering av fettkap

sel i nav. 
2722 Avdragare, innerring inre framhjulslager. 
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REPARATIONSANVISNINGAR 

ALLMÄNT 

Framvagnens övre och nedre kulleder är plastfodrade. 

De behöver därför ingen underhållssmörjning och 
saknar smörjnippel. Eftersom tätningen är mycket 

viktig när det gäller livslängden för dessa kulleder 

sk~l l .var 10000 km kontrolleras att gummitätningar
na är hela . Är de spruckna eller skadade på annat sätt 

byts de ut. Vid montering fylls gummitätningarna 

med universalfett . 

Länkarmarna får riktas endast i mindre grad och i 

kallt tillstånd. Är avvikelsen för stor vid jämförelse 

med ny detalj skall deformerad detalj bytas. 

För hjulspindiar och styrspindiar är ingen som helst 

riktning tillåten . 

Ätdragningsmoment anges i "Specifikationer". För 
övrigt gäller standardmoment för respektive skruvför

band. 

FRAMVAGN KOMPLETT 

DEMONTERING 

1. Skruva fast lyftplatta 2811 i motorn och an
bringa lyftbygel 2727 tillsammans med förläng

ningsstång 2821 enligt bild 17 . Lyft motorn tills 

främre motorfästena blir avlastade. 

2. Palla upp vagnen under främre domkraftsfästena. 
Tag bort framhjulen . 

3. Demontera styrstagen från styrarmarna med 

verktyg 2294 enligt bild 16. Tryck in verktyget 

ordentligt och se till att gängan på kulleden 

kommer in i försänkningen på verktyget. Skruva 

in skruven tills kul leden lossnar. 

6-12 

2294 

VOLVO 
106957 

Bild 16. Demontering av styrstag 

106958 

Bild 17. Lyftbygel för motor 

4 . Ta bort bromsslangarnas klämmor från kräng

ningshämmarens skruvar och ta bort skruvarna. 

5. Lossa bromsslangarna från konsol vid bärjärn. 

6. Ta bort nedre muttrarna för främre motorfäste
na. 

7. Ta bort framaxelbalkens fästskruvar, sänk ned 
och ta bort framvagnen . 

ISÄRTAGNING OCH HOPSÄTTNING 

Vid arbeten med lös framvagn är det lämpligt att 

använda fixtur 2560 och stativ 2520. Sedan stötdäm
paren demonterats placeras verktyg 2868 enligt bild 

18. Pressa ihop fjädern genom att skruva in spindeln 

tills det blir spel vid övre länkarmens gummibuffert. 

Beträffande övriga anvisningar, se under "Demonte
ring" och "Montering" för de olika komponenterna . 

( l 
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VOLVO 
103138 

Bild 45. Funktionsprincip, neutra lläge 

1. Hus 8 . In/opp 15. M~ngdreg l erventil 
2. Kolv 9. Styrventil 16. Styrsp indel 

3. Returrör för ku lor 10. Styrventil 17. Torsionsstav 

4. Kulor 11 . Inlopp 18. Radialspår 

5. Snäckskruv 12. Servopump 19. Radia lspår 

6. Utloppsspår 13. Oljebehåll are 20. Styraxel 

7. Utloppsspår 14. Säkerhetsventi l 

Styrväxel 

KONSTRUKTION 

Styrväxeln är av typ skruv med kulmutter. Förutom 

den mekaniska de len är även servocylindern och 
styrventilerna inbyggda i styrväxe ln. 

Husets (1 bi ld 45) nedre de l är utformad som en 

cyl inder i vilken kolven (2) är p lacerad. Denna är på 

ena sidan utformad som kuggstång med ingrepp i 

styraxelns (20) kuggsegment. Kolvens axiella rörelse, 

vilken bestämmer hjulvridningen, erhål ls genom 

snäckskruven (5) via kulmuttern. Kulorna (4) ligger i 

spiralskurna spår och bildar gängan i muttern. Snäck
skruvens röre lse kommer från rattaxe ln vid styrspin

de ln (16) och den i denna fästade torsionsstaven (17). 

Lagringen av snäckskruven sker i övre de len av huset 

dels genom ett axialnål lager dels genom ett koniskt 
kullager. Det sistnämndas innerbana utgör samtidigt 

ytterbana för styrspinde lns dubbla nål lager. 

I snäckskruvens övre de l är styrventilerna (9 och 10) 
placerade (på bilderna utdragna) . Dessa påverkas av 

två tappar i styrsp indelns (16) nedre ända . 

6-24 

Styraxeln (20) är lagrad i huset och sidolocket med 

nållager, jämför. bild 47. Tätningen mellan ver'ltilhuset 
och husets överdel samt vid mellanstycke - snäck

skruv sker med O-ringar och plastringar . 

Styrväxelns utväxlingsförhållande är 15,7 :1. 

Styrväxelns konstruktion skiljer sig i vänsterstyrd och 

högerstyrd vagn beträffande styraxe lns placering och 

snäckskruvens gängriktning. Bild 44 visar vänsterstyrd 

styrväxel medan bilderna 45-47 visar högerstyrd. 
Föjande funktionsbeskrivning gäller för båda. 

FUNKTION 

Funktionsbilderna (45, 46 och 47) visar schematiskt 

styrvent ilernas läge samt oljeflödet. För att bättre visa 

ventilernas förbinde lse med den del av huset där 
servokolven verkar är förutom längdsnitt även inlagt 

ett tvärsnitt genom styrventilernas snitt. Dessutom 

har extra kanaler ritats för att sammanbinda de båda 

snitten. 
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Bild 47. Funktionsprincip, högersväng 

Servopump 

Servopumpen (bild 48) är av typ vingpump. Den är 

upphängd i konsol på motorns vänstra sida och drivs 

av motorn med kilrem och med samma varvtal. 

Pumpens rotor är försedd med 10 lösa lamellblad 

(vingar) och roterar i ett ringformat mellanstycke. 

Lamellbladen trycks mot väggen i mellanstycket dels 

av centrifugalkraften dels av oljetrycket. 

Rummet i mellanstycket är ovalt, se principbild 47. 

På grund därav kommer utrymmet mellan rotorn, 

mellanstyckets vägg och två av vingarna att förändras 

6-26 

när rotorn roterar. När ett par vingar förflyttas från 

sugsidan mot trycksidan ökas till en början utrymmet 

mellan dem och olja sugs in. Då förbindelsen med 

sugsidan passerats nås istället förbindelsen med tryck

sidan . Eftersom utrymmet mellan vingarna samtidigt 

minskar kommer trycket att stiga och olja pressas ut i 

tryckledningen. 

Genom att det finns två insugnings- och två utström
ningskanaler får pumpen dubbel kapacitet. 
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REPARATIONSANVISNINGAR 

A LLMÄNT 

Ä tdragn ingsmoment anges i "Specifikationer". För 

övrigt gäller standard moment för respektive skruvför

band. 

Ratt av senare utförande är fabriksmonterad fr .o.m. 

årsrh0deI11972. 

BYTE AV RATT 

Demontering 

1. Skruva ur fästsk ruven (1 bild 51) för övre delen 

av körvisarhuset och lyft bort denna. 

2a. Gäller tidigare utförande . Skruva ur fästs k ruvarna 
(2 och 3) för signalringen. Vrid och lyft upp 

ringen samt dra ur ledningskontakten. 

2b. Gäller senare utförande . Bänd loss stötskyddet (4 
bild 52) . Lossa signal ledningen (3). Skruva ur 

fästskruvarna (2) och lyft fram signalringen (1) . 

Ta vara på fjädrar och brickor. 

3 . Demontera rattmuttern. 

4. Ställ hju len rakt fram . Anbringa rattavdragaren 

2972 enligt bild 53 och dra av ratten. 

5 . Demontera medbringare för körvisaromkoppla

ren (senare utförande) , 

Montering 

1. Se till att hjulen står rakt fram. 

2a . Gäller tidigare utförande. 

Montera släpkontakt och ratt. Dra rattmuttern. 

Anslut ledningskontakten och montera signal-

Bild 51. Rattdetaljer, tid. utf. 

1. Skruv för överdel 

2 och 3. Skruv för signalring 

6-28 

Bild 52. Rattdetaljer, sen . utf. 

1. Signal ring 

2. Skruv 
3 . Elledning 

4 . Stötskydd 

ringen så att hålen kommer mitt för fästskruvar

na. Montera skruvarna (2 och 3 bild 51) . Kontrol

lera signalringens funktion . 

2b. Gäller senare utförande. 

Montera medbringaren på ratten . Sätt ratten på 

sin plats och dra rattmuttern . 

Montera signalringen med fjädrar. Anslut signaI

ledningen. Kontrollera signalringens funktion . 

4 . Montera körvisarhusets båda delar och dess fäst

skruvar. 

Bild 53. Demontering av ratt 
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Bild 64. Montering av bussning 

Nedre snäckskruvslagrets bana dras ut med vinkelmej

sel. 

Mät diametrarna för bussning i hus och lock samt 

styraxel. För nya detaljer är spelet 0,025-0,063 mm. 

Överstiger spelet 0,18 mm byts bussningen enligt 

följande . 

För urpressning av bussning i huset används verktyg 

2720, se bild 62. Hus av tidigare utförande har en 

fläns som stopp för bussningen . Denna fläns, den 

streckade delen av bild 63, skall borras bort vid byte 

av bussning. Använd ett borr med diametern 32 mm. 

Ipressning av den nya bussningen sker med dorn 2716 
och standardskaft 1801 enligt bild 64. Efter ipress

ning brotschas bussningen med hjälp av brotsch 2721 
och styrning 2850 monterad i locket, se bild 65. 

Bild 65. Brotschning 

6-32 

Bild 66. Montering av tätningsring 

Sedan bussningen brotschats och huset rengjorts 

noggrant monteras tätningsringen med dorn 2719 
(bild 66) och med tätningsläppen inåt . 

Bussningen i locket byts tillsammans med locket och 

är färdigbearbetad tillsammans med detta . 

HOPSÄTTNING 

För att möjliggöra hopsättning måste de lösa kulorna 
bestrykas med ett tunnt lager fett. Använd därvid ett 

långtidsfett, dvs samma som i hjullager. 

Bild 67. Kulmutter 

























---
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Bild 101. Montering av rörhalvor 

Kontrollera vilket vridmoment som erfordras för 

att vrida snäckskruven i kolven . Rätta värdet är 
0,2-0,4 Nm (2-4 kpcm) . Mäts momentet med 

snöre (jämför bild 102) skall vågen ge ett utslag 

på 23-46 N (2,3-4,6 kp) . Vid annat värde byts 

samtliga 23 kulor ut. Kulsatserna finns i 5 olika 

dimensioner. 

Efter det rätt värde erhållits demonteras de 23 

kulorna och förvaras omsorgsfullt. 

8. Placera O-ring (26) och kolvring (25) i urtaget på 

hylsan (24) . 

Sätt förmonterade locket (30) med lagerbricka 
(35), lager (36), ring (27) och hylsa (24) på 

snäckskruven, se bild 103. 

Bild 102. Kontroll av moment 

6-44 

VOLVO 
106948 

Bild 103. Detaljer på snäckskruv 

24. Hylsa 36. Nållager 
27. Ringmutter 68. Snäckskruv 
30. Lock 

VOLVO 
_ 1069MI 

För in snäckskruven i kolven under det de 23 

kulorna monteras, se under pos. 7. Montera 
packningen (41), se bild 104. Sätt ihop kolv och 

hylsa och montera pinnen (23) om den varit 
demonterad . Hylsans urtag skall vara på kuggsi

dan, se bild 105. 

Varning! Snäcksk ruven får inte dras så långt ur 

kolven att kulorna ramlar ur (in i kolven) . Dra åt 

r ingen (27) och lås den, se bild 105. 

9. Spänn fast huset (4) med halsen nedåt. Lägg 

brickan (8) i huset. Montera tätningsring (9) med 

tät n ingsläppen vänd uppåt. Använd verktyg 2010 

och 1801,sebild 106. 

41 

Bi Id 104. Packning monterad 

41 . Packning 
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