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140, 164, 1800

ALLMÄNT
SMÖRJOLJA
Smörjolja framstIlIIs genom uppr epad destillation
av råolJ8, vilket tir ef! beniImning på exempelvis
ur Jorden utvunnen petroleum. Den genom destilla·
tlon utvunna smörjoljan Innehåller I ailt ursprung-

liga tillstånd fortfarande Iltt oxiderbam beståndsdelar. som måste BvlAgsnas genom raffinering. Alle

-

",

motoroljor och andra högklassiga am/lrJoIJor solventraffineras. Vidare behandling sker bland annat
med ytterst noggrann filtrering innan 6,mörjoljorna
slutligen blando!! och förses med för vurje kvalitet
speciella tIIlsalser ev olika slag beroende på det

avsedda envllndnlngaområdel

Blid 2.
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Motorolja Ar en gemensam beteckning för smörjolJor avsedda for forbrann ingsmotorer. Dessa oljor
kan dels genom grundegenskaperna hOB basoljan .
dels genom olika tlllsatser uppfylla blend annat
följande fordringar
God ,mörjförmAga
Motoroljans huvuduppgift ar att genom en skyddande. MIIbar film mellan motorns rörliga delar
reducera friktionen och därmad slitaget. S!rskUt
da höga temperaturerna i cylindrar och lager stöller Sfora krav på ol/enlmen.

•

God oJtldatlon,b•• tänd lgnet
Detta Ir nOdvlindlgt för god funktion eftersom
oxidation lätt uppstår vid hoga temperaturar och
akadar bland annal genom hartshknande avsllttnlngar på vitala motordelar.
God renhillning.f6rmigll

Bild I. Princip f6r sm6rjoIJef"m,tlllnlnll

..

Genom att hilla sot och andra förbrllnnlngsresler
losta och svävande r olJan f6rnlndras skadliga av·
18grlngar.
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Korro.lon ukyddand e
Motoroljan skall skydda ytorna på cylinderväggaf,
I lager ocn dylikt från korrosionsangrepp som an-

nars läu uppstår på grund av fukt och syror bildade vid br&nslets forbrilnnlng.
Skummnlnglhämmande

Den I val/huset piskade oljan bildar skummande
luftbubblor, som skulle äventyra smörjningen om
de fick tr.!lnga Irern till smörjställena. De skum-

•

dämpande t1l!88tserne får luftbubblorna alt spricka
når de når oljebade ts yta.
Blid 4.

Oljfl:lrkul.llon, b. kvla • •

LAg te mperllturkinllighet
Samma olja som skall blida en hållbar 111m vid de

hogsia temperaturerna i motorn skall cirkulera
och smOrja ilven vid kallstarter.
Anp'' '8d för varj e driftaförhAllande
Kraven på en bra motorolja växlar med motortyp
och drlftsförhåtlende. Se vidare under "Kvalitet",

litande
Motorn fordrar hög kompression för att ge maximal affekt. Det lir en av motoroljans uppgifter att
bilda tätande film mellan kolvar och cylindrar.
Värmeavledande
Motoroljan skall ta upp och avleda värme f(6n
motorn. Denna egenskap skall oljan bIbehålla när
den blivit varm.

Transmissionsolja
VÄXEllADSOUA
Med vibellådsolja, ilven kallad regularolja, menas
en ren mineralolja. Den snvänds I manuella växellådor dir kuggbelastningen ör relativt låg och darför Inte fordrar speciellt filmförstörkande tillsatser.
Oxldatlons- och rostskyddslnhlbltorer, skumdämpande medel samt tillsatser för sänkning av lAgsta
flyttamparetur bOr dock Ingå fOr att förbAttr1l dessa
oljors sgenskaper,

BAKVÄXELOUA
Hypoidvblarnas konstruktion ställer sådana krav
på oljefilmen mellan kuggarna att dan rena mineraloljan inte ksn tUI fredss talla dessa. Därför har
1,11 smörjoljan för sådana växlar tillfogats kemiska
tillsatser, som har förmåga att åstadkomme lämplig smörjning. Dessa IllIsaiser lir I regel svavel och
fosfor. Oljan lir liven Ullsatt med inhibilorer som
ger oljan god oxldationsbestandlghet, låg stelningspunkt och mindre benligenhet att skumma.
Sådan olJe kalles hypoidolja eller EP-olja C'Extr8me Pressure"). Deasutom kan oljsn vara försedd
med speciella tlllsstser för bakväxlar med dillefsntlalbfoms.
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ATF-QUA

API-system

På olja fOr automatiska va~ellådor och servostyrning stilIs mycket stora fordringsr. Sålunda skall
oljan ha mycket låg tempereturkänsllghet d.v.8.
tempereturvarlatloner skall I minsta mö jlige grad
påverka oljans tjocklek. V idare skall oljan ha gode
renande egenskaper eftersom 8vsllttnlnflO( på el(empelvls ventiler omedelbart kan verka funktionsslörande. Skumning får ej fOrekomme då !funkUonen
kr!lver jämnt oljafiOde. O)(ldetlona- och korrosions-

skyddet skall vara det bösta.
AlF Ir förkortnlllQ av Automatlc Tn:,nsmlsslon
Fluid.

•

MOTORQUQR
AP! (American Petroleum Institut) Indelede Ufsprunglrgen motoroljoma I Regu la(-, Premium- eller
HD-olja . Darvld betecknade Aagulaf en ren mineralolja, Premium att oljan InnehöU en viss mängd
skyddande tillsatser. ssmt HD stt oljan liven vsr
försedd med en viss mängd renhållande tillsatser.
Detta system ar nu föråldrat och ersatt med nya
API. ayatem. De nya systemen evser Inte att gora
någon beskrivning av olika oljetyper utan anger
olika slag av driftsförhållende för såväl förgeser·
motorer som dieselmotorer Darvld har man I första
hand laglt hänsyn till typ av kömlng och motor·
konstruktion.
När en oljas användningsområde anges med Ap!·
systemets bokstavsbeteckning ken denna föregås
av orden "för Service". Om en ol/a är användbar
for flera olika arbetsforhållanden snges den exem·
pelvis ··för Service OG, DM··.
för motoroljor anger den officiella API·texten folJande.

Tidigare system (1960)
Benalnmolorer
ML (MOlor Litta)

•

•

Blid !I.

S....o. tyrnlng

Typisk för bensin· och andra förgassrmotorer som
körs under mycket gynnsamma arbetsförhållanden,
d.!lr motorema ej ställer några speciella krav på
smOr/nlngan och Inte har en konstruktion, som ar
kilnellg för uppkomsten av avaättnlngar.

KVALITET
Allm än.
Ur blide tekniska och ekonomiska eynpunkter a.
det viktigt att vlllja räll olja tJII varja alduell t be·
hov. Kraven på rillt smörjolja !ir Inte (mbart be·
roende på till vil ken fordons del den sksll anviindlls
utan Aven konstruktion och driftsförhållande spe·
lar In. Dan senaste årens snsbbs utveckling hsr
medfört att man tvingats InFora standsrdspeclflks·
tioner för sil kunna ange vilken olja aom (lYses.
I det fölJsnde redogörs för någrs moderne nor·
mer nllr det gIlller krsven på smOrJoljan<a knlitel.
Det lir seden oljetlllverkam a e)Alva SOITI snsvarar
fO r all deras oliks produkter motsvarar respektive
krav. AnvlInd dllrför en das t valkända o ljefabrlkst.

MM (Motor Moderata)
Typisk för bensin. och andra förgasarmotorer som
köra under moderata arbetsförhållsnden, dör evå·
r igheter I fråga om avsättningar och lagerkorroaion
kan uppstå nilr temperaturen på vevhusoljon .!Ir
hög.
MS (Motor Svira)
Typisk för bensin· och andre förgesermolorer d.!lr
det krävs god smörjning för att förhind ra avsAlt·
nlngar, slltsge och korrosion. Vilka krav som stalls
på smörjningen och hur stora de bhr varierar med
oliks marken och modeller, bränslete egensksper
och särskilt arbets· och körförhållandens.
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Dieselmotorer
DC (Diesel Gynnlam m<'l)
Typisk för dieselmotorer med arbetsforhållanden
som ej på grund ev brånslet, smörjmedlet eller
sardrag I motorkonstrukllonen ger upphov till vare
sig silrskllt stort slltag8 eller onormala avsättningar.
OM (Diesel Modera ta )
Typisk för dieselmotorer 80m arbetar under svåra
förhållaoden eller 80m drive med bränsle aven
typ 80m normelt bidrar till avsilttnlngaf och slitage
o s (Dlelel Svåra)

TypIsk för dieselmotorer 80m arbetar under mycket
svåra lorhållanden och vars konstruktion eller
bronsie kan ge upphov till stort slil8ge eller onormeta avsllttnlngar.

S enare system (1970)
Bensinmotorer

SA
Typisk för motorer som arbetar under så gynnsamma förhållanden att speciellt skydd genom 1111satser I oljan ulte ar n5dvandigt. Denna klass saknar speciella kvalitetsfordringar.

Oljor som moter kraven I denna serviceklass ger
bättre skydd mot avsättningar vid höga och låga
temperaturer. slltege och korrosion I bensinmotorer, än oljor som hänfors till ktess
och kan
darför anvandes even då denna ar rekommenderad.

se

SE
Typisk för bensinmotorer , ,.modell 1911 och !lenare och som erbetar under motortiltve,-1(arnas
garentlvlUkor. Oljorna under denna stH'Viceklass
ger bättre skydd mol oXidation. höglemperaturavse.ttnlngar och korrosion I bensinmotorer An oljor
i klass SO och se och kan alltså användas även
där dessa rekommenderats.
Dieselmotorer

CA
Typisk fOr dieselmotorer som arbetar under gynrl'samma Ull medelsvåra förhållanden med bränslen
av hög kvalitet Kan även Innefatta bensinmotorer
I gynnsam drift. Dessa oljor ger skydd mot lagerkorrOSIon och högtemperaturavsöttnlngar I sugmotorer vid användning av sådant brånsle som
.nIe ställer särskilda krsv på skydd mot slitage
och avsättningar.

es
Typisk för dIeselmotorer 80m arbetar under gynn-

SS
Typisk för motorer som erbeter under så gynnsamma förhållanden att endast ett ringa skydd
fordras genom tlUsatser I oljan. Oljor som möter
kraven 1 denne serviceklass gsr endast ett visst
skydd mot slitage semt "kydd mot lager"orrosion
och oxidation ev oljan.

se
Typisk för bensinmotorer av 1964 till 1961 åre mode ller som arbetar under förhållanden som faller
under motortlllverkamas anVisnIngar fOr dessa årsmodeller. Oljor som möter kroven i denna servIceklass motverkar bildandet av avsättningar vid höga
och låga temperaturer, slitage och korrosion I bensinmotorer

samme till medelsvilrs förhållanden men med lägre
kvalitet på bränslet. vilket ställer stör re krav pli
skydd mot slllage och avsättningar. Kan även innefatta bensinmotorer I gynnsam drift Dessa oljor
ger nödvändigt skydd mot lagerkorroSion och mot
högtempersturavsättnll'lgar I sugmotorer vid användning av brilnsle med högre svavelhal t.

CC
Typisk lör sugmotorer med hög litereffekt och lätt
overladdade dIeselmotorer. som arbetar under medejsvAra Ull svAra förhållanden. Innefattar även en·
staka bensinmotorer med extra hoga speCIella
krav. Dessa oljor ger skydd mot högtemperaturavsöttnlngar J ovennömnd;) motorer men Ave n
skydd mot korrosion och Jågtempera turavslittnlngar I bensinmotorer.

so

CD

Typisk för bensinmotorer av 1968 till 1910 A,. modaller som arbetsr under forhållanden .8om godkanns I motortlllverkernes garontivllJkor, Ken ocksii
gillla 1911 och senere åJ1l modeller enligt fabrikantens rekommendationer.

Typisk för högvarviga, överladdade dieselmotorer
med höga effektuttag, som kräver effektIvt skydd
mol slllage och avsättningar. Dessa oljor ger skydd
mot 1age,-1(0((oslon och mot högtemperaturavsilttnlngar oavsett bränslets kvalite.
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Systemjämförelser, motoroljor
Tidigare
API,s)o1Ilem

ML
MM
MS (19&4)
MS (1968)

•

OG
DM
DM
OS

l

Se!1erll
API-.y,tem

JAmfOrbera ncmner

SA
SB

Ren mirwalolJII
Olja med UlIaa1:smedet
Ford - M 2 C 101-Ä
Ford - M 2 C 101-8
Ford _ M 2 C 101--c
GM - 6041 M (1970)
MIL - L.--46Hi2
MIL _ l_ 21001 A
Supplement I
MIL - l-21O-I e
Mil _ L--45 ,9Q B

se
SO
SE
CA
CB
CC
CD

Caterplller sen" 3
MIL _ L-210<l C

TRANSMISSIONSOUQR

AP! har I sin Publicetlon 1560 utgiven januari 1966
uppställt ett kl8Sslficeringssystem för transmls510080ljor med löl/ande klassindelning beroende
på oljornas dnftsbetingelser.

het/lågt vridmoment och låg hastighet/högt vrid·
moment.

A PI·GL·5
avser oljor för växlar, speciellt hypoldvblar l for·
don som körs under betingelser av höy hastighetI
stötbe.lastning. hög hastighet/högt vridmoment.

API·GL-8
avser oljor för hypoidväxlar, med slor axelförskjut·
nlng (över 50 mm: S förskjUlnlng eller nära 25 %
ev kronhjulsdiametern) i personbiler och andra for·
donstyper som körs under betingelser av hög has·
tighet/härd drift.
Om ett smörjmedel är lämpligt för mer än en av
ovanstående klasser anges detta. Klassificeringen
omfattar ej oljor för automatiska vä~ellådor. mo·
mentomv8ndlare, differentIalbromsar etc. vilka krä·
ver speciella amörjmedel.

API-GL·'
avser oljor för motorfordon med koniskei spiralkuggvlxlar, skruwiixlaf och manuella växellådor
som körs under sådena betingelser av låga yt_
tryck och glidh8stfgheter att ren mineralolja kan
ttnvändss med tIllfredssIllIande resultat. Oltidatlons- och roslJnnlbitorer, skumd6mpande, medel
ocn tillsatser fOr sänkning ev IAgste flytt.ampere.
turen anvilnds ofta för att förbättra dess,a oljors
egenskaper,

•
•

API·GL-2
avser oljor lör motorfordon med skruvvaxlar som
körs under sådana betingelser av belastning, tern.
peretur ocn gUdnastigneter att oljor enligt API·
GL·' ej Ar tlUfredSSllllande.
AP1-GL-3
avser oljor för manuella växellådor och bakaxlar
med koniska splr81kuggvAxlar som kors under
mättligt svåra förnällanden av varvtsi ocn belast.
ning. Dessa driftsbetIngelser fordrar smörjmedel
med bättre flImblirignet iin oljor enligl APl.GL.l
men 80m ligger under fordringarna för APl.GL-4
nedan.

Amerikansk militär specifikation
MOTO ROUOR
APl,s ursprungliga klassificering blev I längden
otillrAckllg varför amenkanska armen utformade
egna specifikationer. l detta system specificeras
oljans kvante dels I allmlinna ordalag, dels I mo·
tortester och krav på oljans kemiska egenskaper,
MIL· L·2104A
för desss specifikationer testas oljorna l specIella
motorer med ett diese!bränsle med minst 0,35 %
svavelhalt. De skall dlrvld uppfylla vissa normer
betr&ffande oxldstlon, korrOSion, avlagringar och
dylikt. Vidare fordrar specifikatIonen vissa normer
beträffande kemiska analysverden.
MIL·l·21048
Denna specifikation ersatta under 196()..lalel MIL.
L-2104A.. Skillnaden Ir framförallt att den nya ape'
clflkationan har större krav på oljans renhållsnde
förmåga ,

API·GL-4

MIL· L· 21004C

avser oljor för växlar, specIellt nypoldv6xlar I
fordon som körs under betingelser av hög nasllg.

Denna spsclfikatlon ersätter under 1970-talet MIL.
L-2104B och har bl. s. större krav på rostskyddet.
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Mll· L· <4S199B

VISKOSITET

Amerikansk m,lIls' lpec" ,kal,on for " Serie 3-oljor"

En vDIskaa Vllkosltet ar ett uttryck lor dess Inre
I"kt,on och utgor ett mAtt på dess motstånd mot
rörelse. Ju mer trogflylande en v!!ltska ar, deslo
högle lir dess viskOSItet. For smörjoljor or VIskoSIteten en av de mest betydelsefulla anal yIUppgIfterna och anvands ofta lor klassi ficering
Många olika system fonns for angIvande aven
oljas vlskoaltet Den venligas te er kinematlsk V18kOSltOl, som kan' beraknes efter miltnlng av atrOm-

dar olJoma Bilen tosla, , en benSInmalar
Caterpillar l erla 3

Caterpillar Tractor Company nar speciella ford·
nnger pi d. ,morJolJor 80m fAr onvandes I deras
motorer, SpeCLf,kelJon sene 3 kom Iram under
1956 och betecknar oljor lom sva,ar mot de OOga
krav 80m for8lknvs for Ca terpillars dieselmotorer.

för ""SBB andra h€lrt belastade högvarviga diesel·
motorer, kOmpressormatede (turbo) dieselmotorer
samt dllr dleselbrsnslet har 110g SII8v81hall
TRAN SM 1SSl0 NSOU O R

MIL· L· 210S
För att en 0lJ8 skall motsvara denna speCifikation
skaU den V8ra en produkt som har lastats och
uppfyllt vissa klart angivna kr8\1. baserade på full skaleprov. Under proven kontrollefa8 bl a sepa renng, skumning, korrOSion. OXidation barlormAga
och blandbarhet SpeCifikatIonen galler framst bakvixelolja.
Mll-l -210SB
Inom bIlindustrIn har utvecklingen medlort att allt
storre kraft skall overloras genom bakv8xern. For
att mota detta mås te fordrlngarn8 höjlls även på
sl'l"lOfjmedlel. 1962 utkom darlor speCIfikationen
Mll-l·2tOSB enligt VIlken oljorna genomgår I stOrt
sett "mmII prov lom Mll· l·2105 men med skärpta
krav

Ovri ga kvalitets normer
AlF·QUQR
Den fOrsta mera allmänt anv8nda kvalttetsnormen
for denna olja var General Motors " AutomatIC
lransmlS!lIOn FlUid. Type A" av år 1951 Denna
norm "lir aenore modIfIerats och bio tIllkom 1957
"SufflJ; A '" Olia enligt denna norm belecknllr v i
I vAre rekommendalloner AlF typ A
1967 utkom Ganarai Motors nya norm " Dexron ' ,
VIlken 10rutaatter modernare och mera omfattanda
prov med n6go1 skerpta krav
Ford hl' egna normer varav den leneste, M2 C33F, bland Mnat !OreskfIver hell annan fnkUonskaHllc.tenstlk an ov"ga oljor lor automatiska vaxel·
lådor. Olja lom uppfyller dennl norm har I våra
r ekommenda tioner beteckningen AlF typ F

1---6

nlngshastlghet och t!!ltheL Den klnema hSka VISkosIte ten anges i cent,stok (cst). D essutom förekommer e.JIempelvls empIriska enheter 80m Englergrader (E). VIlket er ett mått på hur mycket snabbare
an den aktuella oljan vatten nnner ur en VI88 behåll.re Saybolt Universe l Seconds (SUS) lir tiden
l sekunder under VIlken 60 mi 0lJ8 strOmmar genom
ett kort kaplUarrOr En liknande me tod ar Aedwood
(R)
De olika månenheterna för VIsk0811e t Ir ej sinsemellan proponloneUa men kan med hJlllp al' ta·
beUer overforas I v'T8ndra

SAE-systemet
Den mest kanda Indelningen av motor· och IransmlaBlonsolJor ar SAE-sys temet. Detta system grun·
dar IIg på vIsk081te len och tar ej hänsyn tIll kva' ,tet eller sammansettnlng
SAE·aySlemel utarbeledes I USA och feststiilldes
1926 av SocIety of Automotrle Eng,neers (SAE)
De olike SAE-numren anger elt vlskoSl tetsområde
onom VIlket respektIve olja kan grupperas. V'S98
av SAE-numren efterfoljs liV boke \aven W, som
anger att oljan ar liimptlg för vInterbruk.
Det fonns två serIer SAE-nummer för SmOrjolJor
Den ena be tecknar motoroljor och består 8V folJlill'lde nummer SW, 10W. 2fYoN. 20. 30. 40 och 50
Den andra senen betecknar tren,mllslonloljor och
de mest lorekommande lir BO. 90, 140 och 250.
FolJande tabeller visar SAE-normern6 for dess!!
serier.
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Vi,koslte ter tör motorol}or enligt SAE
Vid O· F (-18')

Vid 21(1' F (99' F)

SAE·m

5W
,OW
20W

min.

max.

,"'"

'JOO
2600

""" ""'"

.

20
JO

SO

~"

m..

5.'
9.6

12.9

12,9
16,8

2V

9.'

16,8

Vid 210' F (99 ' C

...

SAE·nr

min.

...,
"

m"

m••

14,2

25,0

25.'

43,0

'250

60

21700

2SO

43.0

Sjunkande tempe ra tur. M ineralol jor klin därvid
vera av mycke t ollkll karaktlIr batr!Hfande tern·
peraturkilnallgheten Denna agenskap anges med
viskositetsindex (VI). Detta ar ett arfarenhetavilr.
de, som ertl!~II& gel'lOm beetämnlng BV oljans vlsko·
sltet vid två temperaturer och darefter Jilmforelse
med referenatabeller. Ju mindre vlskOs ltetsändnng,
Ju hOgre vllkositetalndeiC

I e!t lemperatur-vIskoslletsdlagram får en olja med
högt VI en flackare !lnje 6n en olja med lågt VI
Nedanståenda dlegram anger med heldragna linjer
två vanliga oljor med VI cirka 100 Om en olja
enligt SAE 10W har VI cirka 140, den str eckade
hnJen, kommer dan vid 99* C att he så hög visko·
sltet att den dar uppfyller fordringarnll för SAE 30
En sådan olja kalles mulligl'lldeolJfI och betecknas
SAE lOW-3Q
Högklassiga ba&olJor, fOrbattrade rafflnenngsme_
toder och speciella tillsatser har gett mÖJlogheter
all for vissa smörjoljor erh!lIa sA höga viskoSltetsIndeiC, att de uppfyller kraven för mer iin ett SAEnummer. Allm llnt vedertagna tekniska benämOlngar
I detta sammanhang .r:
Slnglegrade.olja, som täcker endast en SAE·
grad

Som framgAr liV tabellerna ör Inte SAE·numren
for tronamlssionsolJornll någon fortsllttnlng pi motoroljorna8 En direkt jämfdrelse kan goras endalt
mellan oljor roormcrade vid samma temper.:ltur.
Bild 6 ger en uppfattning om den Inbördes plec8flngen av 01/orn3a vllkollltetsområde t~nder fOr.
utsättning att vlakosltetsmdeiC ilr Cirka 100

Doublegrflde·olja. flom HiCkar två närliggande
SAE-grader
Multigrade-oIJa, lom tacker tre SAE·grader.
Supermulhgrade-oIJa, 80m tlicker mer an tre
SAE· greder.

Viskositets index
Alla vätskore viskositet varierar med temperaluren Den minskar med stigande och ökar med

M otoroljor
~....

10W

lD W

20

lO'OM

..

"
Tren.mi .. lon.ojjor

i;

.,,,,,

.,!,,---_ _ _ _
Or

-181:

--:;;~TEMP

21G r
99 't

B,ld s. VI.kolit"'...m.'den
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FABRIKAT
AB Volvo har. liksom övriga fabrikanter, vissa kvsIrletaknlv på smbrjoljorna for Sina produkter Kra ven anges på respektive smöfjschema och dess
betydelse framgår under "Kvali tet" Vidare ansluter kraven till de allmanna, standardiserade specifikationerna och någon speclall mark.. rakommen.
dation förekommer ej. Nedanstående tabeller ger
dock en uppfattnIng om Vil ka produkter de mest

Motoroljor

kända oljebolagen vid verksladshandbokens tryckning saluför for respektlve krav. Variationer förekommer givatvi. på olika marknader.

Vi vill påpeka att det i r olj.tillverka",a ,)11'1' lom
antvarar för all dera. olik, produklIr motivarar
re, pektlve norm. AB Volvo fritager I lg IrAn var]a
an,vl( belräffande detta liklom de följder aven·
luall, än dringar av produktbeteckningen kln med·
föra.

(OBS! Följande tabell är ej någon märkesrekommendation)

Flb"ket
~

FOr ••,voc.

so (MS )

•

FÖf le""lee SE

BP

Energol HD
SAE IOW, 2OW-30, 40.!iO
Super Visco, Stotic
SAE 5W-20, tOW-40, ~'OW-SO

Super Visco-S ta! lc
SAE 5W-20, IOW---4 0, 20W-SO

ealtrol

Castrol GTX 2OW-5Q
Castrol GTZ (Sverige)
Castrol Super IOW--40 (C)anmllrk)
ClIslfohte 10W-3Q (Nor!}:I)

Castrol GTX 2OW-50
Castrol GTZ (Svenge)
Caclrol Supar IOW--40 (Danmark)
Ca:llrohte IOW-JO (Norge)

Chel/ron

Special Motor 0,1
SAE I OW, 20120W, 30, 41), 50
Supreme Motor 011
SAE IOW-JO, 2OW-40, 2OW-SO

Golden Motor Oil
Multigrade ( I OW-40)

Uniflo SAE lOW-40
Edra Motor 011 SAE 5W-:20,

(Ny kvalitet Umflo In.roduceras
under 1972)

IOW- 30, 2OW-40

ello

Motor 0,1 SAE 10W, 2CW--JO. 40-5(1
ES80lube 0 -3 SAE lQW, 2fNoJ, 30W
Gull MuIU-G
Gu lf Mu lt,·G
Gull Un,-G

Gult

---

Mobil

Nynil
OK
Shell
Tellaeo

Vall/oline

Veedol

l- B

•

---

Mob,loil Super
Moblloil Spee ,nl

SAE IOW-30
SAE 2QW-SO
SAE 10W, 20/20W 30 -:0

SAE tOW-50
SAE 5W-20, 10W-JO. 2OW-50

AJcol A
SAE 10W-30

I OK
I
I
I

Ajcol SE
SAE tOW-30

I OK
I

HD Special Motorolja
SAE \OW-30

I

Superex MotorolJa
SAE tOW--40

Shell Super MOlor 0 11

SAE 10W-50

Havoline Motor 011
Super All Chmate
Super HPO-HDM PLUS
HP Racing O"

Veedoi HD plus S-I
SAE IOW-30, 20W--40

SAE IOW-JO, 2OW-50
SAE IOW, 2OW / 20, JO. 40
SAE 20W / 20, JO, 40, 50
Veedoi Super
SAE lOW--4Q, 2OW-50

- --
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Transmissionsoljor (OBS! Följande tabell är ej någon märkesrekommendation)

~
BP

Clltro'

, II

Vaxell6dlolJI
SIBndard

Veixelt6dsolJ8 80/90
SAE 8'J/OO

, SAE 00/90
D SAE 140

Hypogear

::JAE SO/SO

Hypoy B 00/90
SAE 80/90

Chevron

Gear 011
SAE 80, 90. 140

Universal Gear
Lubncant
SAE SO, 90. 140

Ello

Gear 0,1 ST
SAE 8l, 8:>/90.

Geer O" ex
SAE 80. 80/90,

90,140

' T,,",m
Gulf

Mobil

Nynia

,..

D"

SAE 80. 8O{OO,
90.140

MobUube C
SAE 80 90

VaxetiAdsolp

SAE 80. SO. '40

90, 140

ATF·ol]!

MIL·L-2105B

,

.,

;:,~

Gea, 011

TY6e:,':P
~;,,;;'!'" A

I

Typ F

Autr," B

DX

Hypoy LS 90
Hypoy L$G

, ,

~g De)(ron

TOF

"" '>'V" A·€S

ATF Special

AT'
ATf Oexron

SAE 80, 90

"

Gllde

MP Geer Lubrl.

~!~',Type A

cenl
SAE 80, 80 /90,

ATF Oexron

ATFType F

90.140
Mob,lube HD

,.Q

SAE 80. 00.

HYPoIdolJa HP
SAE 80, 90, 14()

OK

VlIxelllld30lJo
SAE 8O(9:!. 140

HypoidolJa MP
SAE SO/90

Sh.U

Denl, x
SAE 80. 90. 140

Tealco

Thuban
SAE 8J. 90

Mulligear
Lubrieant EP
SAE 80. 90. 80/90

V.lvoline

TRA SpoCloll.2
SAE 80. 90

X- IB MO
SAE 80/90

Yeedol

Mulllgesr
SAE 80. 80/90.
90

MulllglUlr
SAE 80/90

SPIrax HD
SAE 8J. 90. 140

,

HD Plus
Slip

•SAE"; LS

ro

Geer O I LS
SAC 80/90

1183
'"<~ I ~

,
HP Goor Lube
5AE 80/90

Muitigear HD

80.90

:~;~

ATF 210

~C:: ~~"52
""

ATF·33 F

ATF Type A
ATF Type DOlIron

ATF Type F

DoIl~ K

T6
ATF OellrOIl

,
FlUid 6673

VeivomotiC

i~:-~ Oeuon
ATFTyp A
ATF DeMon

DOMX T 7

TexaffiallC Type r

VeivomaUe
Type FA

ATF Typ F
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SMÖRJFETT
Etl smoqfett utgo,. IV en blandning IV olja och
en eller flera tvAlar fettetl k'f,klllr och anvindbertlet beror dels på den Ingående mineraloljan,
dels på typen ev den I tvålen Ingående meta llen

80mt deseulom på I,US8lserna. De många typerna
ev smörjfett kan indela, dels efter fremstiiUnings.

stlltet (metel!beeer) del. efter användningsområdet

•

I prinCIp tillverkas smoqfeu genom att en fenvAl.
bar komponent (fett) under vppvarmnlng blandas
med en förtvålande komponent (metallhydrOJCld)
1,IIe tvAI bildas. DlIrefter tlllsBtts under omröring
mineralolja toll, Onskad konsistens erhålls. THIs8tser rör IIU förballrs fettets egenskaper tillförs

Slutligen genomgår fettet en homogenlserlngs- och
',Itrerlngson läggning.

TYPINDELNING EFTER
FRAMSTÄLLNINGSSÄTT
Aluminiumfett
Detta fett Ir transparent och har en slill, smör·
liknsnde struktur. Ftberllngden Ar mycket liten
och fettet beteckna, dartör som "kort", Fettet lir
vatten/nit och olösligt I vallen Köldbeständigheten
lir god och fettet kan anvandas ned mot ---000 C,
Droppunkten lir cirka 80° C och övre grins för
drlftstemperatur cirka 40° C Korrosionsskydds·
egenskaperns er Inte de bästa.

Kalciumfett

BUd 8.

Princip 16r I,ttfnrnlllllnl""

Natriumfett
Natriumfett 6r el transparent och har en fIbrig
eller trlltdlg struktur, TanJberheten lir Slor och fiber·
langden cirka l mm. Fellet betecknas dlrlör som
långt. Det lir vottenfnlt men relatiVt losllgt i vatten.
Natrtumfetts mest utmiirkande egenakop iir vä,·
0

mebesUlndlgheten. Droppunkulfl iir cirka 160 C
och fetteta normala anvilndnlngaomrAde är mellan

-20 och

+ tOO° C.

Kalctum/ett ar halvtransparent och har en siat,
amörhknende struktur. TllnJbarheten ar hten, ftber·
l angden mindre än 0,00 1 mm. vortor fettet beteck·
nu kort. FeUet Innehåller cirka 2 % vallen och ar
vattenfes l. Droppunkten lIgger på cirka 95~ C och
fettets normala anvdndningaområde lir mellan
_20° och + 50° C.

Blyfett
BI)'fett InneMller vanligen oljor med hog viekosl tet,
Det ilr 16ngflbrlgt, ol öslig t I vallen och relativt
vilrmebesliindlgt. Blyfenet her god så kalled EP·
egenskilp och använde för emörjning ev lungt be.
lastade kuggväxlar och dylikt. Som regel I komblflatlon med kalCium· eller Ittiumfett

litiumfett
Detta fen lir transperent och har en siat struktur

Silikonfett

Till fargen oftast gulbrunt 1111 VIolett Tänjbarheten

Detta fett ar tIllverkat IV IIlltkonolja. som är en
syntetlsk produkt. Viskositeten för sAdan olja lir
relativt oberoende IV temperaturen varför silikon-

liten varlor fellet betecknas kort LItIum/ett lir
valleo· och vllrmebestlindlgt Det har god köld·
beSlandlghet och kan anvandas ned mot cirka
--60° C_ Droppunkten ilr cirka lSOo C och ovre
gr808 for dnftstemperatur ar Cirka 100· C.

1-10

lett i regel kan anvllfldas Inom ett stort tempera·
turomrlde, De8lutom har det stor besti1ndlghet
mot kemIkalier.
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Molybdendisulfidfett och pasti:li

Universalfett

Molybdendisulfjd Ar ett modernt tlllsat~lmedel med
mycket goda smörjningsegenskaper. Fett innehållande sådana tillsatser benämna molybdendisulfidfett och ar ändemålsenlig t bland ennf,t vid I"Iöga
temperaturer. Ren, finpulvris erad molybdendisulfld
tillsammans med ett förtiockningsmedl~1 benämns
molybdendisulfidpasta, Denna pasta anvands for
speciella andamål exempelvis som .montenngs·
pasta.

I så kallade universallett eller multlpurposefett
har man genom noggranna urval av Ingående
grundkomponenter semt genom hogklassiga tillsatser fOrsökt så gott som möjligt tillgodose de
olika fordringarna på ett motorfordons smörjleu
På så sAtt kan unlversalfelt tllt stor del ersätta
olika speclalfell. I allmänhet ar dock specialfallen
hogklasslgare Inom sina respektive omr6den.

Grafitfett

Ovriga fett

Grafit är en benamnmg på en form av ren kol,
som kännetecknas ev alt mlkrokrlstllller under
ringa fflktion avskiljs efter bestiimde klyvytor. An·
vänds bland annal som tillsats I smörjmedel Ett
fell med stor tillsats av grafit benamns grafitfett.

For ellv lastvagnar och aldre personvagnar anvands chilISiIett for smorjfllng av vissa delar av
fordonets chassi såsom kardanaxlar, IJäderbultar.
spindeltappar, kulleder och dylikt. Utmär kande
egenskeper ar seghet och hög vidhäftningsförmåga.
Värmebe.tindlgt koUagerfett är avsett för smörj·
nlng av kullager och rullager, exempelvis kopphngslager och spIndeltappslager, semt I kylvä tske·
pumpar. Fettet skall ha hOg droppunkt och oxida·
tlonsbesl ändighet. I våra smbrjrekommendationer
lir detta fett numerll ersatt av universalfett.

TYPINDELNING EFTER
ANVÄNDNINGSOMRADE
Långlidsfett för hjullager
långtidsfett ar framförallt evsett för smörjning sv
hjullager. En av anledningarna till att det stalls
så höga krav på sådant fett ilr, alt man vill hEl så
långa byteSlfllervaller som molllgt Hel!~t skall fettet räcka legrets hele livsliingd.

.,

PROVNING
Egenskaperna hos smörjfett bestäms genom noggrant standardiserade förfarande. Desss kan In_
delas I dels IElboratoneprovnlng, dels riggprovning

Laboratorieprovning
SYRATAl OCH BASTAL
Dessa bestams for alt utröna om och I vilken
mängd fria syror eller fria bsser finns I provet.
Det möjliggör en karakteristik av fe ttet eller en
bedömning av dess renhetsgrad.

VATIENHALT
Med vattenhalt förstås den rellltiva mängd vatten
som fellet innehåller.

OROPPUNKT
_

UnOlldsfen

Bild 9

U,"versallell

Fettyper

Droppunkten ar den temperatur Vid vilken den
forst!.! droppen av ett fett faller från nippeln I en
speCiell provningsapparat dA uppvarmnlllgshastlg.
heten ar Cirka 10 C per minut.
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under statiskt tillstånd vid den temperalur och
under den tid som engel I databladet för respek
live smorJfett. Darefter berl!Jknas uIseparerad elJa
i vlklsprocenl

Riggprovning
För att utrOna elt lelll dnflsegenskaper imns en
mangd nggprovnlngsmeloder, som I slörsIa möjhga grad efterh~nar praktiska forhållanden Sä·
dant! metoder har utarbetats av e)(empelv,s ASTM
(American Society for Taillng Materials) och SKF
(Svenska KuJlagerfabflken). Följande egenskaper
hOI alt fen brukar regilIreras
S ild 10.

Mi lning av perMI lrall""

SMORJNING

PENETRATION
Med penetratIon hos smerJfett forll69 det dJup
tJlI vilket en kon med feststelId d,mension vId ISO
grtms belastning intrtinger i fettet på 5 sekunder
Intrsngnlngsdjupet anges I tiondels mm och fettet
klassas efter sm konsistens enligt NlGI·skalon

Penetration

NLGI·tlIl

44s,-.175

000
00
O

<00--430

355-3B5

,
•
I

310-340
265-295

3

220-250
175-205

130-160

S
6

Med delta avses fettets förmåga ell bloohAJla
lin konsistens och atruktur und.,. lAng tids bear·
betning I exempelvis lager Det finns en mlngd
provningsapparater for all utröna denna egenskap
1.11 exempel ASTM D217 och SKF WBG Eller prov .
nlngen undersöks fettlackaget och fettets tl!lslAnd.

PUMPBARHET

Bestämning ey korrosion !Ivacr bedomning 8V elt
smorJmedel. benägenhet illt kemiskt angnpa en
mlllaU Provet sker genom granskning 8" en kap-

parrImS(! 80m forvarats i fettet under 24 ummilr
en temperatur

MEKANISK HAllFASTHET

85-115

KORROSION

VId

Denna egenskap kan utronlls i e)(empelvlo SKF
teswgg R2F dllr vid körprov 2 fettet provet Vid
rumstemperatur under 667 limmar med 25CO varv
per minut och med konstant radiell leger belast·
nlng sv 850 kg. Efter körningen underllöks lagren
betraffand3 förslitning och fettet granskas betr'ffande kons,stens. oKldallon och avslUtningar.
Korprov nr 4 A utfOr. v id en temperatur av 120125- C under 600 limmar med 500 varv per minut
och 850 kg belastning. Genom denna provning
utklassas fett med otillröckllg smörjförmägo, ekjuv.
nlngsstabilllet o:::h oKidatlonsslabilitet.

liV

'00 0 C

PlJmpbarhet hoa ett lett ar av intresse eftersom
det ofta gilller 1111 pressa fell et genom trånga kanaler med eKempelvis smörjspruta. Egenskapen
kan anges med hjlllp av exempelVIS Certer·meloden, enligt Vilken man I en slandardlserad fettpress moter lelleta ftythastlghel Vid konstant tryck
och ohka temperaturer.

STABILITET l VÄRME

KORROSIONSSKYDD

Detta prov avser att bestämma tandansen hos
+ngAellde 01)8" 1 ett smoqfen elt separelll ut vid
forh0Jd lemperatur Metoden glIr ut pA ett uppvanno en on9<ven provmangd I en metllltrAdskon

M€lnga provningsmetoder har utarbeta ts fOr all
undersoka den korrosionsskyddande egenskepen
hos siTlOrjfett. Gemensamt fOr metoderna ;!ir att
lettinpackat reger körs I perioder tillsammans med
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valten. Provningen mOJliggor varderin!~ av fettets
förmäga att hindra korrOSion r norvaro av vallen
både under drift och stillestånd.

4

EXTREMTRYCKSMORJNING
Provning av ett fettt; så kellede EP.. egenskaper
avser au utrona om fettet bibehålIar Illn smorjande formåga även Vid höga belastnlnl~ar. Ett sådant prov kan ske bland annat I Tll1lkens teslmsskin vsrvld en härdad sl ålflng rotE,rar mOl eu
provblock av slål. Därefter målS angreppet på
provblocket.

•
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C

6

~~~~~,
Il

II

5

I

Bild 11 . Princip fÖr TImkens IU lmaskin

5 H!ivst'ng for miln,"ll
liv friklion
6 VftltenpUI

Provblock
AOle<"lInde 8lål .. ng

,.,
fOr belnt• Hllvstång
mng
2
3

NORMER
På de fett AB Volvo rekommenderar till de olika
användningsområdena ställs loljande krav hämtade ur koncernstandarden. Dessa norlTler är våra
mlnimlfordringer for produktionen och hindrar gi _
vetvis IOle att högklassigare fell använda.

AB Volvos kO<l<:ernbeIKkn,"ll: Smörjfelt 9'1815
Lllium/HI~

mllx.

+ t 2O

DrOPPlJnkt, ·C. m,n.

'"o

min.

-30

Pene1nIUon vid 25" C, bearb.

280

Penetrat,onuvv,kelse,

:t:

------------

•

rtI{IX.

·~---I Dr,ftSlemperatUl', "C
Konsistens vid +20" C

15
Homogenilet

NlCI nr

2

1------------1
VBHenhsl!. %, max
O
1------------1

Kortfibrigt. IImidigl,
",di>ah,nde
Fel1et får ej Innehålla klumpllr liv i>tlrda perl,kler SIImt
,kaU ej svakilJI nlimnvlrd
mangd olja Vid legrmg.

SllIbllllell varmel). 100 h/SO" C

I) Provningsmetod '1910, 3002

Särskilda fordringar
Fettet skall fylls fordringarna vid provning I "SKF Wheel Bearing Grease Tesling Ring" och enligt SIS
155130 (Emcor-metoden) samt vid lån~lt ldsprovnlng i "SKF Grease Tesung Machine, A2F". Detta innebär
att fettet skell vara så beska ffat alt d'9t sllkersliiller smörjning såväl vid vibration som mycke t hårda belastningar, dvs. del får ej slungas ut ur lagret med dålig eller Ingen smörjning 80m följd. Det fåf ej heller
vekna så att r isk för läckage uppstår eller ge IJpphov till korroalon på lagrets olika deler.
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Universalfett
AB Volvo" kOrlCembeteckn ng

SmOrtfell 97870

Tv"

Ln,um

Oroppunkt · C. ITIIn

,OJ

o..,ftatemperalur. ' C

P_trl\.Ofl vod 2S ' C. bearb

Penetra',ons8w'Kel,,,. mu
NLCI nr
mc~

Vattenhlllt. .",

..

Stab,htetl vlrme'), SO h/lOO· C

, p,ev

"

,

-

,OJ

mm

-JO

v>~fratlde

-

Homog.-AI1el

+>.,

Kortf,b"gt, ,m.d'gt,

Kon .. ,te", vid +20' C

,"

m"

Fettet f'r ei InnehAII, kJumha/da partlktor ,aMI
skall
_"..x,II· nem.wald

." " .,

O.,

m8n<;jd olJII ..Id 180"n;

OI188"lk,I",,"g 5 "1.

ngsme od 9 O. 3002

Sirakilda fordringar
Fettet skall fylla fordnngarna Vid provning enhgt SIS 155130 (Emcor-metoden) samt ha god mekanisk

81a~

b,htat, dyS. det får ej vekna .å att r,Sk for lackage upp,,"
Fettet får ej Innehålla fyllnpdslimnen av något stag. så80m kalk, lera, krIta. asbesl elc.

Molybdendisulfidfett
AB VOivOl kone..nbelllckn,ng

SmOrjfett 91865

TvAI

litium

Droppunkt. · C. mill.

170

+ 3% mo-

-------,-------+"'''''::::·~'"d"''"""If"Id'-----1
, •-. -

d 'S- C b•• b

Drlftltempenl ... r,

·C

~I+>"
m,n

-25

"""

Kortflb"" . ,od metlll-

NLOI nr

2

lI"uflnh"a %. mOl.

O.,

per Iv hirde Plrtlkllr l_t
Iklll ej _k"11 ... mn....rd
mMgd Olj" v>d Ilg"ng

•• •
1-:--"--'--'
"-----'-·--f--<---------I Kane,ltonl Vid + 20- C Vldh'ftn,ng
PenOtra!tOnl"""',i<eIIO mi.
IS
-,---------1-::---".'------,-,--,---1
Flttel 16r Ij Innen'1I1 Idum1-,---,:----------+,--------1 Hon>ogenotlt

'l

Provn.ng,metO<! 4910. 3002

Sär.kilda fordringar
Fellet skall fylla fordnngllmll Vid provning enhgt SIS 155130 (Emcor-me toden).
Fettet fAr ej InnehAlla fyllnad!lamnen av något slag, .hom ka lk, leta, knia, asbest e tc Del Ikall vll ra li mphgt for Imotjlti!Jllen dar noga temperaturer råder och dir krav på hOgsl3 "imstyrka slall •.
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FABRIKAT
AB Volvo har, liksom öVriga fabriksme r, viSSII kV/lIItetskrav på smörjfett for sina produkt.!r Vilken
fellyp som ska!! anvåndas framgår av smOrJschema. Be tydelsen av de olika typerna samt normer
lor dessa framgår 8Y texten på foregåerlde sidor
Krallsn ensluter ult allmanno normer och n6gon
speciell märkesrekommend alion förekommer ej.
FalJande tebell ger dock en uppfattning om vilka
produkter de mest kända feUIllverkarna Yld verk-

•

Smörjfett

~

Linglid6feu
for l'IJuUager

BP

Chevron
Easo

Gulf

Nynäs
OK

ValvoUne
Velldol

AB Volvo fritager 51g från varja ansvsr

I

Castrol
LM

Dura-Uth
Grease EP 2
MuIU-Motiv!! Grease l

MP Grease
Hjullegerfett EP

I
I

MP Grease

Gulfcrown
Greaae HFF 2 EP

Universal
G,ease

Mobllgresse 77
Mobllgrease MS

I
I
I

Unifett HFF

HJulllllVsfett

IMerfek HD 2

I

Wheel Beenng
Greese EP 2

U W Medium

Cestrol
MS3

-

I
I
I

Moly Greast 2

MP Grease Moly

Gult Moly
Greese

MobUgreese SpeCial
Mobllgrease Super

longterm 2

I

Umfeu

I

Prem,um Bllfen

Retll'eK A

I

Energrease
L21 M

I

CaSlrol
APS 2

1I
I

Mo(ybdendl.
sulf/dlen

Energrease
L2
Energrease
lS-EP 2

I

Shell

Tellaco

t ive norm.

beträffande den a IIk,om de följder eventuella lind.
ringa..r av produktbeteckningen kan medfora.

Un,versallell

Grease XRB 2

M obil

Molykote

Vi vill p6peka stt det iir feltHlverkarna själviI som
a nsvarar för att deral produkter motsvarar res pek-

(OBS! Följande tabell är ej någon märkesrekommendation)

Fabokat

Caltrol

stadshandbokens tryckning salufOr for respektive
krav Vanationer forekommer g,vetvls på ollks
marknader

I

Marfak All
Purpose

I

X-S Mult, Purpose Grease

I

AU PUrpOS8

I
I

Unlfelt MOS
Moly Grease

I

R";o,, AM

Molytell Grease 2

I
I

SpeCial Moly
Grease EP

Moly Chass,s
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SERVICEOLJA
BROMSVÄTSKA
Ursprungligen bestod bromS\liltskan 8V ett lösningsmedel och ricinolja. Nackdelar med denna
enkla form av bromsviltska ver att den hede lAg
kokpunkt samt stelningspunkt redan vid omkring
-15- C. Utvecklingen sIlIIde snart betydligt större
krav på bromsviltske och vl888 normer utarbeta-

des. De mest kanda av sådana normer Ar de som
her utarbetat s av $AE (Society of Automatlve
Engineers) och som kontinuerligt överses och publiceras I "SAE Handbok" Den forsta antagna $AE
iO Al publicerades förste gången 1946. 1958 tillkom SAE 10 R3 med skärpta fordringar. 1968 publicerades i J 1703 70 B) någolllndrade normer.
Dagens bromsvätska beSlår aven blandning av
olike glykoler vars smöqförmåga förbättrats genom
tillsatser av ricinoljedenvet eller syntetIsks smörjmedel. Dessutom har korrosions- och oÄidatronsskyddet förbättrats genom olika Ullsataer. TIllverksrna har en stor va riationsmöjlighet VId samman·
sattnlngen och kan därigenom passa In egenskaperna s6 alt de motsvarar norman. BromsvätskatIllverkarna ansvarar för dette och bruksr på etiketten ange VIlken norm vä tskan up/yller. AB Volvo
föreskriver tIll sina produkter bromsvatska som
uppfyller fordringarna anligt SAE J 1703 Bromsvatsko med den tIdIgare betecknlflgen SAE 70 R 3
kan även användas.

ej

UVRI GT
Har löljer def,nit,oner för några av de mångs vätskor som forekommer på bilar.
Frostskyddsvätska består I allmanhet av etylenglykol med korrosionsskyddanda somt skumdämpande
tillsatser. Vätskan blandas lämpligen med 50 % vatten varv id den ger ett frostskydd ned till -35 0 C
och gott rostakydd VId anvllndnlng I motorns kylsystem.
Spolarvätska blandas med vlltten och anvands I
VIndrutespolare. De Iles\a typer sv spolarvatska
är dels smutslosande, dels frostSkyddsmedel ,
Rostskydd_välSka Innehåller fIlmbIldare, kemIska
tillsatser och 10SOlngsmedel. Efter det vatsken sprutets eller målats på skyddsforemålets yta avdunstar
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lösningsmedlet och kvarlämnar en tunn, Icke torkande hinna av basen och tillsatserno. HInmin kon
vara olJig, fetthknsnde eller vaxliknande beroende
på för vilket användningsområde den avpassats

KonserverlngsolJ,! ar en ros Iskyddsolja för InvändIgt skydd av eÄv. motorer vid längra tids stillestånd. Oljan neutraliserar kvarvarande förbrän_
nIngsprodukter och ger en smörjande men Inte
torkande skyddshlllna.

lholje sprutas In I låskolvar varvid den dels löser
upp redan frusna lAs dela motverkar frysning.

Lhvä t.ka ar en plaStprodukt som förbllr flytande
så lange den hsr konlakt med luftens syre. När
den evstllngs från syre, eÄv. I ett skruvförband.
stelnar den och bildar en pållt!lg låsning. HlIrdnlngstiden kan förkortas med en speciell aktivenngsvlltsk e

Ro.tolja anvands för kärvande skruvar, gångjärn,
lås etc. Den har en rastlösande verken samtidigt
som den ger en viss smörjning.

Stötdämparvät.ka smörjer glidytor och dämpar rörelserna I stötdämparna. Den har högt viskositetsIndeÄ och låg lägsta flytpu nkI. Eftersom personvagnarnas stötdämpare är underhållsfrIa och ej
Isärtagbara ar vIltskan ej aktuell ur servicesynpunkt.

Sköljolja var en speCIellt renande olja som förr
användes I samband med oljebyte I motor och
transmiSSIon. För våra vagnar avråder Vi bestllmt
från anvandandet av sådan oljs eftersom kvarstannande mängder ve rkar nedbrytande pil den
ordinarie oljan. Eventuell sköljning skall ske med
samma slags olja som senare fylls på.

Hydraulol ja !ir en mineralolja eHer syntetisk olja,
som exv. anvanda aom smörJmedel och trycköverfönngsmedel Ilastapparater och tippsystem. Får
ej anvandas för personvsgnar
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ORDLISTA
Vissa for verks!adsbruk akllJella begrepp och termer Inom smorjmedelområdel.

Ce ntral·

A
Absolut
Ylskolitet
Addll1v

•

Mått på vätskas trognutenhet. Be-

smörjning

Smörjning av flera sn'IOfJställen Irån
en apparat på vagnsn

räkrms efter mätning av strömnIngs-

Clrkula-

SmörJlling med oljepump I slutet

hastighet och kraft.

tionlsmör[ning

system.

Chassifett

SmOfJfett for fordonsbruk . Ulmarkande egenskap seghet och hög
vldhiiftnmgslormågll

Cleveland

Apparat for betaamning av Ilampunkt

Tdls9tsmedel av olika slag rned vilka
vissa egenskaper hos basoljan kan
förbattras.

Adhesio n

Vidhäftning

AluminIum-

Smörjfeu på elumlnlumbas.

fett

AP'

American Petroleum Institute.

API'lystem

Klassificeringssystem för smörjoljor
eher dnftsförnållanden.

Areomller

Appara t for mätnIng av tätn,~1.

A.khalt

Procentuell andel av Icke brännbart
matenaI.

ASTM

American Society for Testing Materials.

Automatolja

Skilrolja för metaltbearbet"lngsmaskiner.

Open Cup

(eoc)

D
DEF

Defence SpeCi fikatIOn (England).

DemuIgering

Separation av olja från vatten.

Densitet

Ta thet.

Destillation

Forångning genom kokn,ng
kondensenng genom kylnlflg.

Detergent

T,tlsatsmedel som har en renande
eFfekt och medverkar till att hålla
slampartiklar svl:ivande

DieteIbrännolja

Dnvmedel for dieselmotorer

B

samt

Bariumiett

Smörjfett på barIumbas_

Butal

Halten fria baser I smörjmedlet

Bergolja

Petrolaum, råolja.

Diestersmörjol ja

Syntetisk smörjolja.

Blandbas_

f,n

Smoqfetl uppbyggt på två eUer flera
metalltvålar.

Dispergera

All finfördela fosta partiklar eller
droppar t vätska.

Blandbasolja

Mineralolja bestående av nHftenbasolja och parafflnba8olja.

Double gradeolja

SmOrJolJa som töeker työ niirliggan·
de SAE-grader.

Blyna ftenal

Blysåpa, anvands exv. I EP-smOrj·
medel.

Driftstemperatur

Bly/ett

SmorJlett på blybas.

Brä nnolja

Se dieselbrännolja.

Smörjställets temperatur. Min. och
mall. anger de gränser inom vilka
ett smorjfe tt med sakerhet kan fylla
sin uppgi ft.

Dynamisk
viskositet

Se absolut viskositet

c
Centlpols
(cP)

Enhet for absolut viskositet.

CentiSlok
(eSt)

Enhet for k!OematlSk VISkositet.

E
Emulgerbarhet

Förmåga att bilda
vatten.

emulSion med
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Emul.lon

En finfordelad blandnmg av en vat·
ska I en annan .

Engler.
grader

V'skositetsmån

EP

Extreme Pressure

EP·,möri·
medel

Smörjmedel med speciella tlUsatser
for all oka förmågan alt motstå höga
yttryck.

Ester·
llmörjolja

Syntet isk smörjolja

F

F,.

Urspr ungligen nalUrllg kem,sk förening av fettsyror och gl)l<=erin. Kan
vara av animalisk eller vegetabihskt ursprung eller syntetiskt fram ställt

Gränsskiktssmörjning

En form ov smörjning mellan metall·
ytor vid eÄtremt små avstånd od
som vanligen förekommer vid eÄtre
ma tryck. I dessa sammanhang an
vänds EP-smofjmedel.

H
HO

Heavy Out y "Hård drift"

HO·olja

Aldre API-klasSl ficering av motor smörjolla avsedd för hårdare driftsförhållande.

Hydrsulolja

En mineralolja eller ayntetisk olja.
som anvAnds som hydraulvätska.

Hydraul_

TrycköverföfIIIgsmedel I hydraulsystem.

vätska
Hydrodynamisk
smörjning

Typ ev smorjnlng vid Vilken rörelsen
hos de glidande ytoma ås tadkommer en vil tsk efllm med tillräckligt
tryck for att åtskilja ytorna.

Fet olja

Olja av animaliskt eller vegetabl'
liskt ursprung.

Fllm'lyrka

Ett smörjmedels förmåga att bilda
och bibehålla ell skikt, som förhindrar metallisk kontakt.

Hydrostatisk
smörjning

Flampunkt

Den lags ta temperatur Vid vilken en
brännbar witska forångas I såden
utstracknmg att ångoma kM anten-

Typ av smöqnlng. Vi d vilken smörj·
medlet tillföres under tillräckligt
tryck for att åtskilja mot varandra
vilande ytor.

Hypoidolja

Smörjolja speCiell t avsedd for hypoidvblar.

Inhlbltor

Tillsatsmedel som fördröjer eller för_
hindrar en VIS8 kemIsk reaktion

d"
Förtvålning

SPJillknlng av feU med en bas.

FÖrtvålning.-

Anger halten förtvålbara ämnen.

,,'

,p

G
G"

Gelbildare

E" flytartOe eller fast kropp Innehållande en finfördelad komponent.
som bildar en mre struktur i krop _
pen. SmorJfett ar ell exempel på
en gel
Ett amne som svaller , en vätska så
att en gel bildas

Grafit

En form av rent kol.

GrafitfeU

Ett smo rJfett med stOr tillsats av
gra',t

Grumlings·
punkt

Den tempera tur Vid Vi lken en olja
\11(; nedkylnong boq ar bU grumlig på
grund av utfaUrllng
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K
Kalciumfett

Sm(\rJfett på kalciumbas

Kinematisk
vilkositet

Milott for våtskas trögflutenhet Beraknas efter mAtning av strömningshastighet och täthet. Anges I cen·
tlSlOk.

Klorerad
olja

En olja som Innehåller klor.

Kohesion

Egenskap hos ett smÖrjmedel att
motstå makanisk sönderdelning

140, 164, 1800
Kobtal

Aterstod efter fbrgasning av petroleumprodukt

Kompounderad

BetecknIng for mlneraloljlJ som Innehåller fett , fet olja eller vax

Kompoun _

Fett, fet olja eller vax sc,m Inblandas I mineralolja.

deringImedei
Konsisteni

Fo r smör/fett avses harmed styvhet.
vldhåftningsförmåga o dyl

Korrosion

Angrepp på metall genol11 kemisk
elier elektrokemisk reaktion med
omgivning

N
Naftenbasolja

Mineralolja som overvägande 'nnehåller eller karakte"seras av naften_
kalva ten.

Natriumfetl

SmOfjfett på
aven soda fett.

Neutralisationltal

Gemensam benlimnltlg
och syrata!.

NLOJ

Natoanal Lubncating Grease Institute, USA. Har utarbetat system for
klassIficering av smorjfall med hansyn till penetrat,on_

n8triumbas

Kallas

på

bastal

o
L

Oxidation

Kemisk reak ti on under syreupptag·
nltlg
Tillsatsmedel for att förh indra eller
fordroja oXIda tion.

Lanolin

Raffinera t ullFett,

O~idations ·

Lardolja

Animalisk fet oljll.

Inhlbitor

litiumfett

Smörjfett på htiumblls.

UnglIdsfett

Hogklasslgt smörjfett spe'cicllt ovsett för hlvlloger.

lägsta flyttemperatur

Den lagsta temperatvr Vid vilken en
petroleumprodukt annv flyter. Brukar anges till 3 ~ C över ,stelnings.
punkten.

p
Paraffinbasolja

Mineralolja som huvudsakligen Innehåller eller karakteriseras all parafflnkolllaten,

Penetration

Mån på konsistens hos smörjfett

PenskyApparat för be5llimlllng 811 flemMartens (PM) punkt
Petroleum

M
MIL

Gemensam betecknmg for av Ame rikanska forSIIaret vppstellda speCIf,kationer.

Mineralolja

Olja framstatld ur naturlig ,~lIer syntetisk petroleum.

Motorolja

5mbrjolja flvsedd for cylindrar och
lager I forbrannlngsmotorer .

Motor_
brännolja

Se d,eselbrtlnnolja

Multigradeolja

SmofJolla som ttlcker tre SAE-grader.

MulUpur·
posefetl
MultipurponolJa

En I jorden förekommande substans
som huvudsakligen består aven
blandning 8V olika typer kolvaten

Pois

Enhet för absolut viskoSitet.

Premium olja

Aldre API.kloss,ficering av molorsmorjolje vars anlländnltlgsområde
ligger mellan regularolja och HOolja

Pyknometer

Appara t for bestämning av tllthet

R
Raffinering

FramståtinIngsprocess

SmofJlett som allses erst,lla flera
ohka typer

Redwood

Engelsk måttenhet for ang'vande all
vIskOSitet

Smor/oljfl som avses erS~ltta fl ara
olika typer

Regularolja

Aldre API-klaSSlficenng av motorsmOTjolja utan tillsatsmedel
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Roat·

Ett ulls8tsmedel 80m forhindra r eller

inhibitor

lordrojer rostbildning.

RAolJa

Benamnmg på ur jorden utvunnen
pe troleum

s
SAE

Socie ty of Au tomotlve Englncers,

USA,
SAE·klasser

Ett av SAE Ms,vet system for kissslflcerlng av smoqoljor efter vlsko-

s,tel.
Sar boll vi,kositel

Amenkansk måuenhet for angivan-

Sel -olja

BakvsxelolJa med tillsats av svavel.

de ev viskositet.

Stänk.mörjnlng

SmOrjsystem. \larvid roterande maskindelar kastar olja 1111 smör/stallena.

Supermultlgrade-olja

Smdqolja som tllcker mer lin tre
SAE-grader.

Syntetiska
smörjoljor

Kemiska föreningar som Framstllllls
på syntetisk \I.1g.

Syraraffinering

Framställningsprocess.

Syr atal

Haiten fria syror i smörjmedle t.

I
T
Temphärdad
olja

Olja med högt \liskosltetsindeK.

Tillsatsmedel

Ingrediens vid framställning a... petroleumprodukter för att ge dessa
...Issa egenskaper.

Ti~otlop i

När cH materiel mjuknar Vid bear-

klor och bly.
Sediment

Fasta panlklsr som samlas på bot-

betning och återgår till Sin ursprungliga konSistens \lid vila lir det IlllOtropt.

ten aven vSlska.
Silikoner

Organiska derivat av polysl1ollaner
Finns bl. a. som SilIkonfett och s1llkonolJ8.

vilken

kannetecknas

av

högt viskositelsiodcl( och god sta bilitet \lId hoga temperaturer.
SIS

S\lenges
11tOn.

Standardisoringskommla-

SkiHerrAolja

Råolja framstalId genom pyrolys a...

Slam

I samband med ex .... motOfsmorjolja bentimntng på a\lsllttnlngar upp·
komna genom o:w;idahon.

Smörjfelt

Plastiskt smoqmedel som framstaIles genom att en smoqolja fortjockas med hjälp BV geiblidare.

Soda'ett

SmorJfett på natnumbas

Solventraffinering

Framstalln,ngsprocess

Spillolja

Begagnad smorjOIJa.

SSU (SUS)

Sayboll Seconds UnIversal.

Stabilitet i

Ett smorJfetts benagenhet att avskilja olja under \lISS8 betingelser

StOlcger1al

Ett uttryck for en oljas ollldatlonsbeslandlghet

Slelnlng8punkt

Se lagsta flyttemperalur.

Stok

Enhet for k,nematlsk ""skosltet.
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Smörjolja för kraflöverförtngsenheter såsom vlillellåda och bakaKel

Tryck smörjning

Smörjningsmetod varvid smörJmedlet tUIfOrs smörjstället under tryck.

Tvål

Kemiska före ningar mellan fellsyror
och metaller. Tvlllar anvands som
golblldare v,d Framstallning av

oljeskiffer.

Ett måH på on oljas ollida tlOnsbestandighet.

värme

Transml,,;onlolja

smoqfett.
Täthet

Vikt per vo!ymsenhet

u
Ubbelohdea
vlskoslmeter

Apporat for bestammng av klOemotisk Viskositet.

Ullfett

Ett fetlloknande amne som erhålls
Vid avfettning av fårull

&. •

v
Vattenhalt

Relativ mangd vatten hos ett smorjfett.

t

Viskosi tet

Trogflutenhet Ju mer trosflytande
en vatska ar. desto högre ar dess
vlskosltat.

l

Vi5k05itetsinde~ (VI)

Mått på en olJes vlskosltetsandflng
med temperaturen Ju mmdre viskasltets<lndrmg. ju hogre vlsko5ltetslOdelI.
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ANVISNINGAR FÖR NIVÄKONTROLL OCH
OLJEBYTE
SmofJschemat anger himpUg Intervall för nlvAkontroll och oljebyte samt oljena typ, kvahto, Viskositet och bytasmängd. Betydelsen av betllckmngarna framgår under "Allmänt"

MOTOA
Oljenlvån kontrolleras med hjälp !IV miltstickan.
se bild 57.
Urtappning av oljan bOr ske omedelbslrt efter
körning medan motorn annu ar varm. For oljans
avtappning flOn~ en propp, se bild 12. SEIdan all
olja runnit ur kontrolleras packningen och proppen
skruvas fast. Påfyllning sker genom ven'llIkåpan
sedan påfyllningslockeI demonterats

Förgasare
Vid varje oljebyte i mo torn skall kontroll~!ras att
olJenlvAn I förgasarens centrumspJndel når upp 1111
cirka 6 mm fran spindelns kant. Är sA ej falltll efter.
fylls till denna nivå med AlF-olJa.

VÄXELLADA (UTAN OVEAVÄ XEL)
V,d oljen.våkontroll demonteres påfyllnln!~sprop 
pen (1 bild 14) varefter kontroller!!, eu olJan når
!,Ipp t,lI hålet fOf proppen.
Urtappning av oljan bor ske omedelbart efter körnmg. då oljan imnu ör varm, V,d avtappningen av
oljan demonteras propp l och 2. bild 14

Bild 13.

....

Iliontroll l y oljenl vA I cent rum' plndel

Vid skolJnmg fylls växellådsolJ8 på genom pAfyllningshålet (1, bild 14) sedan avlappnmgsproppen
skruvats fast. Motorn får d~relter gå någon minut
med vlixel ilagd och bakhjulen upplyfta, varefter

motorn stannas, bakhjulen sdnks ned och oljan
tappas ur
VARNING1 p,t vagnar försedda med differential.

brom. får under Ing8 om.tändigheter bara det ena
hjulet lyftas upp, då brom sen överför det vri dande
momentet till d el hjul tom t tår på marken och
vagnen kan falla ner från uppallningen.

fyll på ny olla sedan avlappnlngsproppen (2) skru.
vats fasl. Ollan skall nå upp tlU päfylllllngsh/ifet
(1). Skruva fast påfylln,ngsproppen

III"

Blid 12.

Avt a ppn ing . propp p6 ol jo"ig

\. Påfylln'ngspropp

2. Avtappningsptopp

1- 21

140 , 164, 1800

AUTOMATISK VÄXELLADA

Bli d 15.

O~ .

-

' ''I_

.... I ••1. lid. ulf.

Oljebyte behöver normalt goras endas! då välIel Iådan renoverats. DAremot bor regelbunden kon·
troll av oljenlvån utföras.
Vid mvåkon troll placeras vagnen planl PåfyllnIngsröret med oljema tstlCkan ar placer ad framför mel·
lanbrädan på mOl orns högra sida. Vid avtorkning
liV mötstickan används nylondUk. pllpper eller
samskskinn. Trasor som luddar f6r inte anvandas.
Skillnaden mellan. '· Mln" och Mall"·milrket ar ci rka
0,5 liler, Behover Olja fyllas på ofta tyder della på
läckage, .... Iket omedelbart måste avhjälpas_
Forfarendet i övrigt Vid nivåkontrollen blir bero·
ende på utförande enligt följande.

VÄXEL LADA M ED OVER VÄX EL
Vid olJenlVåkontroll demonte,as påFyllmngsproppen (1 bild 14) varefter kontrolleras alt oljan når
upp till hålet for proppen

Den gamla oljen bor lappas ur efter körning då
ol)an annu ar VBrm Försiktighet måste dock Iakttagas så alt IOte he t olja orSilksf brilnnskador på
huden Vid tomning demonteras dels propparna 1
och 2 bild 14. dels overva>telns avtappning. På
vagnar med B IS-motorer hef Qvervsxcln avl appnlngspropp (bild 15) medan på vegnaf med B 20eller B -30-mOlor locket (blid 16) måste demonteras.
I samband med oljebytet rengors olJ8solen, respektive oljefil tren , se Sid. 28
Fyll på olja sedan ovtElppmngsproppefntl och locket skruvats fast Fyll på Slikta så att oljan hinner
nnna över 1,11 över\lbeln. Ol,an skall nå upp till
pafyllnlngshålel (1 blid (4) Skruva fast påfyllningsproppen.

TIDIGARE UTFöRANDE
(8 l8-mol or)
Vid kontrollen skall v1bellådan ha normal drIftste mperatur, vilken erhålls vid kör ning 8-10 km.
För valjarspaken l ill läge P och låt motorn gå på
tomgång. Torka mätstickan, Slick ned och dra
upp den och avläs oljemvån. Om sil erfordres
fylls olja på 1111 nivån ligger Vid ··Mall·m3rket"".
Fyll dock Inte over maJ(market, ty då kan v8l1el·
lådan bli överhetta d. Om olja I.ell. efler reparation
behöver fyllas på i en kall v!i.l(ellåda skall följande
iakn agas. OIJenlvAn får mte vara högre ön till 10
mm under ··Max··-märket på olJemäts tickan Efter
ol]epåfyllnlngen kors vagnen hits växe llådan fall
normal d nftstemperatur (100-I1S" e). Därefter
kon trolleras och eventuellt Juateras oljenlvån enhgt envlsnmgarne oven.

SEN ARE UTFöRANDE (B 20. ell er 8 JO. moto r)

'l'"

Bild 16. O vervini, .en 1/11,

1-22

For valjarspaken t.11 lage P och låt motorn gå på
tomgång. Stick ned den av torkade mätstickan. dra
upp den och avlas oljeOll/ån, sa bild 17. Obser\lera
Olika nivåmarken gåller om vöxellådan lir varm
eller kall. Vid dnNsvarm vöxellåda. vilken erhålls
alter kornmg 8-10 km. giiller det övre området
(3 och <1 bild 17) Vid kall vbellåds gIlller det nedre
området (1 OCh 2). Tex ten på sllckan ger dessulom
påmInneisa om dett a.

•
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"Ut~

BUd 17.

"utom.Il, k Ylx. llllda.

" n. utf.

I Mu ol)erllvll. kall 118lCellAdll
2 Mlf" oIJenlv6. klll vbell6da

3 MalC oIJen,vll. dnft,v,rm vaxe!l.d•
Min, oI,enivll. d"fwvillm vaull'da

•

BAKVÄXEL
Vid 0lJenlv6kontroU demonteras pAfy llnlr~spropp.n
(1 b,ld \8) varefter kontrolleras all ol,an nAr upp t,1I
hålet för proppen.
Oljebyte sker lampflgaet omedelbart eft,.r kOmlng.
da oljan ännu är varm. Avtappning sller genom
proppe'l (2. bild 18) varv,d pAfyllningsproppen (')
skruvas ur, Saknar bakvo1l)(eln avtopp"lngspropp
kan oljan augel upp genom påfyUnlngshålel Tom.
nlng kan lven ske genom att locket demonteras
men darvld erfordras den allre största mntighet al
att smUlS ,nte kommer ,n I vil)(e l", Kontrollera att
Jocket, packn,ng lir oskadad. I annat fall byts den.

Vid sköljning lyJls ny olja på genom påfyllnings.
hålet Motom får dllrefter gå någon mlflul med
va)(eln Ilagd och bakhjulen upplyfta Sänk härefter
ned vagnen och tappa ur ol!an, O BSI Vamlngen
under aVlni tt " Vh eUllde utan averväxel" gliller
även vid ,köljnlng av bakvheln.
Fyll pA ny oljil Oljen skilll nA upp 1111 påfylln,ngshAlet

MEKANISK STYRVÄXEL
Oljan I styrviuo:eln behöver aom regel ej bytaa utom
v,d renov8f1ng Skulle oljan av någon anledning
bytas pA monterad slyrva xel kon den gamlo oljan
sugas upp med en lämplig anordning. t. e)(. en olje·
spruta. som Slicks ned genom påfyllningshålet
eller också kan styrvlbeln demonteras och tömmas

SERVOSTYRNING
KO NTROll AV O U ENIVA

""~

Bild 18. Pifyllnlng.pn>pp P' b.kYl..!
Pi'yUlIIflglll'OOlP
2 AVlapp",,'g5p rOPil

Forst kontrollera s olvAn vid stillastående mOlor
för undersokning av eventuell oljeforrust OIJenlvån
skall därvid ligga Cirka 5-10 mm Over nlv6märket
Ar nivån lagra fylls olja pi vid shllaslående motor.
volket el,m,nerar nsken all luft sugs in Starta
motorn och kontrollera Ater olrenlvån. som nu skall
Slunka hll mvåmarket. se bild 20 Nar motom
Sloppas skall mvån 6Ilga Cirka 5-10 mm over
market.
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Bild 20.

Ollenlv.

8ild 22.

OUEBYTE
Oljebyte behöver normalt endast utfaras i samband
med utbyte av komponenter, servostyrnlogen, se
avd 6 I samband !larmad byts oven ',ltre t I oljebehållaren.

KONTROl l AV
BROMSVATSKENIVA

Broms.. itl kebe"AUare. 14(1 Ud. utI.

BoId 22 och 23 v,ser behållare för 2·krets bromssys tem. Nivåkontroll kan på behållare enligt bild 23
ske utan att demontera locket Sker kontrollen I
samband med verkstadsbes6k bör nivån justerlIS
om den är lägre än max·värdet. Nivån får Vid Inget
t.lI/älle understiga mm·mllrket Rengör behållarens
lock innan demontering och Iaktta största renlighe t
vid pålyllnlnge'l UndIlIk att spilla bromsvbtsko på
lackeringen då denna skadas darev

Olika utförande av bcMllore för bromsvätska forekommer.
Bild 21 \lIsar behållarna på 1800 B 18 for '-krets
bromssystem och hydraulisk kopplmgsmanovre_
ring. På dessa demonteras locken och kontrolleras
att valsken,vån gOr upp hll 15-20 mm under pålyUrllngskclnten

'll';:l'
8ild 21 .

1 Broms

1-24

'l:~

V't.hbehAUa,e
2 Koppling

Bild 23.

Broms..,ltlkeb,,""lare
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ANVISNINGAR FÖR SMÖRJNING OCH
F~ENGÖRING
SMORJOUERENARE
SmörjolJ8renoren ilr av fullflOdestyp d\'8. ell ol)e
pssserar remlren under cirkulationen, Härvid uppSlIml88 föroreningar I oljan, vilka efter Itand sätter
Igen renarens fl!ter lnsals. Darlor skall renarinsat-

sen normalt bytu var 10000 kM. V.d ny eller renovarIld motor dessutom efter 5 000 km ~lörsträck8
Byte av renare sker enligt f OlJande. Arwlind endast
Volvo orlglnsldelaljer
,. Demontera den gamla renaren med hJalp

8'0'

verktyg 2903 enligt bild 24.
2. Stryk 0lJ8 på den nya renarens gumOllpacknlng
(1 blid 25) OCh ae 1111 att anhggnln\jsytan for
oljerenaren ör fri från 8mulO. Packningen glider
genom olJebcstryknlngen bättre mot tlllnlngsytan. Skruva pi renaren för hand IllhJ den jU8t

berör blocket.
3. Skruva 61 olJeremlren ytterligare ett halvt varv
för hand. Verktyget ,kall el anvinda. vid mon·
tering.
4. Om tnsatsbyte gOrs utan samtidigt oljebyte på
motorn enerlylls 0.5 hter olja. Starta motorn och
kontrollera alt skarven tir lill

Bild 25. R.ner. lirdig .It monter.
l PaekMlQ (Ino!iu)
2 Renare

VEVHUSVENTI LATION , B IS-molor
For att vevhu6ventllaUonen skall fungera tlllfreds -

st!lllande bör var <la 000 km. Vid dsmmigt v6glag
oftare. filtret I oljep6fyllnlngslocket demonteras
och rengOras regelbundet. Därvid demonteras lock.
el. de tre skruvarna (bild 26) loasas och huven
lyfts av. Filtret rengors i IVAttnana. torkas samt
fuktas med tunn olja. Innan locket monteras kontrolleras och byts packningen.
På motor med så kallad POSltlV vevhusventilation
(blid 27) skall ventilen (6) utbytas.

'II'J.~

Bild le.

OI;'pllfyl'nln,lloc:k, B t8
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Bild 21 .

Po.lti" vevhunenUlallon,

S"
\ . M,lIandel

,

Gumm"leng

2. Gummislang
3. Nippel

6 Vent,l

4. Oljep'fyn.
nlngllock

6 Olte' llIa

Gummislang

Blid 28.

POlltl" ve'/hu ' ....ntll.llon.

,

•

-

Po,h;y vevhunenliletlon,

Bild 29.

S20
, . N.ppel
2. Gum",tslang
3. O\lm''''818ng
FlamBkydd

SJO
N'ppel

2 O\lmmlslang

,.•

3 0"mm'118n 9

6 O llefil!:1

Flamakydd

Skyddsplåt

LU FTRENARE
Samtidigt demonteras oljehillan (8), slangarna, n lp,
peln (3) och mellllndelen (1) 60ml rengors om·
sorgsfull t. Är slangarna skadade byts de ut

VE VHUSVENTlLAT10N , B 20- och
B 30-motor
Var 40000 km skall nippeln (1 blid 28 resp. 29),
slangarna (2 och 3) samt flamskyddet (4) demon·
teras och rengoras Ar slangarna I dålig kondition
byts de ut

For rått funktion skall luftr enaren re ngöras resp.
bytas med regelbundni,l Intervaller. Olika utforande forekommer och därmed olike arlVlsnlngar be·
.rllftande arbetsgång och ,ntervallernas längd.
Det bör observeras att vid körning j dammigt väglag kan intervallernas langd behova förkortas.
Onormel bransla forbruknlng ellor svag motor kan
vara tecken på igensatt luftrenare. Ar så fallot
rengörs respektIVe byts Insatsen oberoende av
kÖrstriicka.

'1Mf>
Blid 30.
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Luftre na re, typ 1

(~öge .. tyrd)

Blid 31.

Lultrenare, typ 2

BIld 32.

Luftrena re, typ 3 (1800 E)

•

140. 164. 1800

Bild 33.

""'"

LIIII •• nan. typ" (184 El

~::t

Bild 34.

Luft,enare,

t~p

5 (8 11 Bl

Slid 35. lul1rana.a, ''lP Il (S 18 S)

Med utb ~'tbar inua (typ 1-4)

Med ,kumptnthötje (t yp 9)

Typ 1 byls var 20 000 km, OVfI911 Vllf 40 000 km
Insl:1I50,nll ar åtkomliga sedDfl overdelen demon-

På vagnar avsedda for speciellt dammiga k6rfor·

terats Pli 1800 E mOsle forst kylarmaskerIngen tas
bon Rengor renarens ins,dll med fukllg trsslI Se
till at t anliggningsytorna f Of Insal sen ar renn mon
Villr IOr61kl'9 d att Ingen amuts kommer In i luft·
,ntaget eller på ulSldan av Insatsen,

OBSI Pa pperllnntnn fAr abaolut el fukta, eller
inolja.,

hållande ar luftrenaren lorsedd med skumplesthölJe.
Detta hoJle skall normalt rengores eller bytas var

20 COO km. Var 80 000 km skaU deosul om pappers·
!duet bytas.
Vid rengormg av skumplasthoije t tss det bort IrAn
luftrenaren Vllre/ter 10sa parIIklar skakIIs ur. HOIJet
Itlggs I ell bad med något liV foltellde fyra 10snlngar Varmt såpvatten, varmt vetten med ell låg.
löddrande eller Icke löddrande tvtlttmedel. fotogen
eller brltnnolja HolJet kramas I tosn,ngen 1,1180 det

Med ej utbytbar inaatt (typ 5--8)

ar rent varefter det skolJs I rent vallen och torkas.

Typ S byts var 20 000 km. ovrigil ver 40000 km.

dock ,nte under dlrekl värme Innan monUtrlngen

I dessa tYper ar "'ter o<:h hohe tillverkade 80m en
enhet verfor hela reneren k88seras och k:astas Vid
byte Luftrenare och papper,intall f'r _j tvittll
eller Inoljat. Kontrollera vid montenngen ot! IOt-

kramas sA att oljan fördelas 18mni. Eventuell överakol1801la avlllgsnas g8!"1Om att holJet rullas i en
duk Monteringen på !"Iret aker på sådant satt

ningen mot förgasaren ar felfn. Gäller det utförande for dubbla !orgasare kontrolleras att vent Ila·

Indranka holJel med ca 15 cm} 0lJ8 SAE 30 och

stt pappersvecken Inte berora. HolJets fasade
kanter akall hgga over ftlterkanterna runt om hala
omkretsen

tianshålen overensstömmer med mo tsvarsnde hål
på !orgasaren for att denna skall fungera på ov-

Pappersftltret bytS enligt föragtiende anVISningar .

oett tillit.

Det fAr el tvätta, eller Inollaa.

Sild 37.

Lult,.",.a, typ a (140 EJ

Sild 38. Luhra nlra. ''lP Il
(mad ,kumplal'hCllja)
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Bi ld 39,

L Smo<jVeke för tAnd-

lorlllllningamekanlam

F6rdela.e
3. Smorjkopp fOr fördelarexetn

2. Kamm",1UI penfer.yta

FORDELARE

BUd

.a.

Ov,"v a. el da"
t 0l~. 1I
4
2 . Magne18a18
5.
3. Packning för oIjeall
6.

.

~
')••, lid. utf.
Packning 10' lock
Lock
SlIruver

1. Tappa ur oljen genom ett demontera locket
(bild 16) och förflltret. Varning. Om vegnen nyligen tir körd ken oljan vara het och orsaka
brdnnskador om den kommer på huden.

Var 10000 km skall fördell'lrllxel. kam och tlind·
fbrställnlngsmekanism
smöqas.
fördelaraxeln
smorts genom 81t fylla oljekoppen (3. blid 39) med
motorolja. SUlng koppen efter pafyUnlng. Kam-

2. Skruvs ur proppen (4 bild 41) och ta ut packning {3J och linfilter (2).

s luvans penfenyta (2) smÖrjS med ett tunt lager

3. Rengör ssmtllga detaljer i tvätlnafta. Blås dem

fett Bosch Fl II 4 eHer motsvarande. TlindförstAIInlngsmekanismen smörjs genom 811 hIllla 2-3
droppar tunn motorolja (SAE 10 W) på veken (I) l
fördelaraxeln ,

torra med tryckluft.

4. Montera linfiltret, ny packning (3) samt proppen. Dra proppen med 22 Nm (2,2 kpm).

5. Montera förflltret och locket med ny packning (7). Se till att magneten (6) sitter på sin

OVERVAXELNS OUESIL (B 18)

plats I locket. Fyll på ol/a, se sid. 22.

OJjeaUen skall rengöras vid varJS oljebyte. Sedan
oljan tappats ur genom avtappningshålet (b ild 15)
sker rengOringen på följande sitt.

1. Ta bort locket (5. bild 40). Te ut olJesiien (I)
och magnetsatsen (2). se bild 40. Rengör oljeSilen i tvättnafta Blås torrt med tryckluft.
2. Kontrollera ett packningen (3) är i gott sk,ck.

Vand den stålklildde sidan mol huset och pla·
cere packningen på sin pla ts.

3. LAgg sammen de tre magnetbrickorna (sen.
ulf.) så, att de häftar Vid varand ra liV magnetkraften.

<I Montera olJesllen (I). magnetsatsen (2). ny
packning (4) och locket (5). Fyll på olja, se
sid. 22
Ove,yJuldetalfer, n n. uti.
t. Hua
5. FörfiUar
2. fln/iller
6. Magnet

Bli d 4t .

OVERVAXELNS FILTER, (B 20, B 30)
Forfllter och finfilter skall rengClflle vid vsrje olJebyte.
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3. Packning
4. Propp

1 Packning

6. Loek
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HJULLAGER
I samband med sAdana verkstadsarbeten som
blottlagger hjullagren skall dessa demonteras och
rengoras samt därefter memorjal) med ell hogklassig! långt/dsfet! enngl nedenstående anvIsningar. Någon efterfyllnmQ eller byte av fett u!over delta skall ej ske
Demontering sker enligt anvisning
handboken avd. 7, resp. 4.

•

Smlirjnlng av genar.tor (8 115 A)

Bild 42.

GENERATOR
Generatorn på B 18 A af forsedd med bussning
vll~en Vllr 10 OCO km 011 .. 11 smörjes !lef'lOm att
fylla smörjkoppen med tunn moloroljfl, se bild
42. Arwllnd vanlig oljekanna ej oljehyckkanoll.
Slang koppen efter påfyllning.

KULLEDER
Framvagnens övre och nedre kulleder samt paral lell- och styrstagens kulleder ar plastfodrade. De

behOver dörfor ingen

underhllllssmörini~l

och sak.

nar smörjnippel. Eftersom tätningen tir mycket
vikti g nilr det gäller livsliingden för dessa kulleder
skall Vllf 10000 km kontrolleras alt gummltätnlngarns lir hela. Är de spruckne ello," skadade
på annat sett byts de ut. se !Iydelnlng 6. Vid montering fylla gummitätningsrne med universalfett.

Bild 43.

Fr~"'lIJul.llg.tIr

I

...erkstads-

Sedan lager och tätningsnng tagits bort rengors
nav och fettkapsel noggrant Se dlirvid till at! allt
gammalt fett aven inuti navet avlägsnas, För gro... rengormg av lagren är det lampligt att använda
tryckluft, Därefter tvättas legerdetaljerne i tvIi ttnafta varpå de får torkil. Torknmg med tryckluft
bor undVikas. då denna ofta Innehåller vatten och
dammpartiklar. Atkomllga lagerdelar torkas med
linna_ eller bomullstrasa (ej trassel). Ett nytt lager I
obruten forpackning bör ej rengöras.
Efter rengöringen inspekteras delarna. Upptacks
skador, rOst eller biåanlöpning på lagerbanor eller
rultar byts lagret Om ytter- slter Innerring glappar I altt läge provaa med ny ring . FÖrs...!nner ej
glappet måBte nav resp. exel bytas. Tätningsringerna byts om de ör slitna elter skadade.
Vid smörjning a... hjultagren anvlinds endast ett
högldessigt långtidsfett for h/ullagar. Lagren bakas
In med så mycket fett aem ö ... erhu\fUdtaget få r
plats mellan rullhållare och Innerbana. Smörj ävan
fett på utsidan av rullar och behållare. M ellenrummen l naven mellan yt tre och inre lagret fyJfs
med fett enligt blid 43 och 44. Montering aker
enligt an ...isnfngarna i e... d. 7. resp. 4.
Hjulnavens filtringer skall före monteringen Inoljes
rikligt med eltempefvis tunn motorolja.

Blid...

B,khJIII.'eger
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KAROSSERI
Dessutom bor under vin terhalvåret ddrmandtElgens och bagageluckans låskolvsr SmÖrja8 med
lä mplig 16801la 80m hindrar desss att frysa Igen.

För att undviks gnissel och onod'91 sli ta ge bbr
karosseriet smörjas enligt nedanstående anvisning.
Dörrhendtagens låsknllppaf bör smörJ<II!' ca vaf

10000 km och karossenei I övrigt en gång per år.
2

•

3

9

\O

1

Smö.j'tlille
MolorhweM

3

gånllJiro
Ventilrutans Illa och g6ngJ8ro

POl.

, Motorhuven. ".

•5

L6sbleek

6

Dörrllandlllgota

,

Beg~eluekans

•

Dombet! yttre glidytor ...
NycIo:ell"lAI
Beg8geluckene
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14~knaPPDr

.

g6ngJ6m

"

s

10
Slid 45.

•

6.

11
12
\O
Smörjatiilen h ro...rt. 140

Smllrjmedel
Peraff,n
Olja

POl .

Olja
Paraff,n

""
"

9

Paraffin
Paratfln

LAsol)"
Olja
0lJ8

Bild 47.

s

6

7

10

9

Sm6rjl tliUe
NyckelhAl

Smllrjmfl!lel

Dörralaop

Paraffin

DOrrg4nglllm

Olja

Uaol/a

Framatolaroas glIdikanor och
ap'rranort!nlngef
Fönaterhlae

LAunordnlng
(Atkomlige sedan c!Orram88
kl6dselpaneler bo,tllIglts.)

U.bkoek

Bild 4$. C'ngJ i'n
1 C6ngJlm (tunn olla)

Inre ghdylor IDm·1 flider och pinne

2 Dörr,tOpp (paraffin)

Imö'18 med

mol\.t:ld.ndl,~I"dlett

,

Blid 48.

Paraffin 0, olja

Olja o. fett
SIlIkonlen

Döm" med . tyrlk, na

Smo'll med PlIraff;n

140, 164, 1800
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'",
2
3

•S

,,
,

Sme.j, till,

....

Sn'6rjmedel

..
Motorhuven•
Motorhuven. g'n gj.m
VIIInI,lrvtan. I" och g'ngJ8m
Nyckeln'•

OlJa
0 1._
Per,ff,n

U.bleck
Döni611111ts yttra glidytor .

Pa raff in
LAlIOI)1

s.g.gelUCkanl gAngjIm ..•....
a.g.~luclul", IIb
Ny<:kllh'l

011'
01/1
Unol!_

Par,ff,n

'",
•

"
"
II

Sm6<~line

S rn&irntlllel

Dorra.opp

P'reftin

Dorrg6ngJarn
From.talarn.. gHdskenor och

OIJ.

.p&rr.nOtdnlng.r

FOn""hlslI
Unoordnlng
(Atkomllga ,edan dör' ...." ..
kl6dnlpan"l,r bontagltt)

.'.

-~
Bild 51. Stol,k, nor, 1800
I och 2 GlidlIkenor (plr.ff'n)
3 . Sp6rT.oordnlng (tunn 0111)

. Por,ff;" o olja
01/. o. f' It
S,lIkon/1l1t

and 52.. Tlnklock. 1800
I. CangJ'm (tunn 01).)
'2 L'..nonln 'ng (I"'oljll)
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Bild 53.

,

SmorJltillen karo...ri, 1800

SmiSri·läll~

Smilrjmedel

Po •.

,

Motorhuvens

gångjarn
Motorhuvens lås80Ofdn,ng
V~ntlI8tlonsrulorn8' 16$ och

OIJs
Paraff'n

"

,

G6"9Jllrn
Dorrhendtagets knapp

Olja

Par,..I',n

ÄV8tåndskontroll, d,oglllnk, lå, o
fonlterhilS (tId utI) (AtkomlIga
leden !lOttornas kladseTpanel de-

Nyckelhål

lIIsol).

monterats)

Oorrlh
Lbbleek

Sa bIld 56

Parerfm

Aom

Bagagoluckans g6rogJarn
Bagageluckans knepp
Nyckelh61
Dör'gångjarn

OIJII
Peroffln

(med vajer) är smOrJnlngsfrl.

Po •.
2

5

•,
8
9

Blid 54.

8ag8geluo;k.nl

g'"~Jiim

"

L6soljo

Se bild

5~

"

S mörj,tille
F,smslitena9 ghdskenor och

SmiSrjmedel

splrrunordn'ng.r

Se bIld 51

,,'

'"

fonstemillI I övrigt olJe

Beos,npåfylin,ngslockel5

9'1I911rn •
Låsanordning

Bild 55. D6rrgingj l rn
, och 2. GA"I:Jj8rn (tunn olja)
2 DörTstopp (paraffm)
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Silikon/ett för

skenor och trissor.

0lJ8
Lholje

Bild 56. 06.rI'.
I SmorjhAI (tunn olja)
2 D6rmliaa (pa.affm)
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KONTROLLER I SAMBAND MED TANKNING
Vid varje tankning bör följande utföras
1. Kontrollera an oljenivån i motorn lig!~er mellan
malt.- och mln.-slfecket på mätstickan (bild 57).
2. Kontrollera. uta,., att demontera lock,et, att nIvån I bromsvölskebehållsren overst iger min.-

märket (bild 56). Gäller genomskinlig behllllore.
3 Kontrollera all kylvätskenivån ligger mellan
ma)( ,- och mln.-strecket på BlI:pansionstanken

"

(bild 59).

•

4. Kontrollera alt viitskebehållaren för vindrutespolaren af fylld (blid 60).
Blid 57.

O lj emi •• tlc k_

••
Bli d 58.

•
•

8 rcmlvJtl kebellJoUare

Bild 59.

Blid 60. VJ I. hb eh'lIare

E_pan , lonllank

Ungefär varannan vecka bör följ ande
utföras
1. Kontrollera att batteriets syrMivå slår ca 5 mm
över plaltorna (blid 61) Påfyll vid behov destillerat vatten. I<ontrollera liven all batteri och
kabelskor sitter fast.

2. Kontrollera aU lufttrycket i däcken mOlsvarcr
de I respekt.ve Instruktlonsbc\cker IHlglvna vardena

.~

•..L!-"

.~~~"""" .

.t

..~

Bild 61.

--- -

Ballen

1-33

d

140, 164, 1800
TIll servoStyrning anv8nds ATF·oIJa lyp A eltsr
[)exron

ANVISNINGAR FOR SMORJSCHEMA
Tec kenförklarin g

D
[]

MotorolJa
Kvalitet : För service SO (MS) eller SE
Vj,ko'ttel : MullIgrede SAE lO W·30
Se hen anm 9.
Bakvhelolja
Kvalilet; MIL·L· 2105 B
VIskosItel ' over _10 6 C SAE 90
under -lO" C SAE 80
For bokvl~el med differentlelbroms. 8e enm 10.

Anm

3. Kontrollers bromllvlIlsl<enivån, ae eid. 24 An·
vand forllk lass.g bfomsv8tska SAE J 1703
BromsvlltSka med den tidigara betocknll'lgen
SAE 70 A 3 kan hen anvlndat.

Anm

4. Smorj fördelsren enligl anvl.nlngar pA sid. 28

Anm.

5. Konlrollera var 10000 km all oljan når upp tiJl
pafylll'tlngsproppen Efter var 4(1000 km skall
ollOn bytoa 1 mDnueU vhellådD. Vtd ny eller
nyrenoverad ddan va~ellida bor oljebyte och
IIkOllnl"ll dessutom ske efter de fbrala 2500

km

•
•

OBSI V"'ellidstyJ)8n a"{IOr vIIkan typ
smOfjmedel som IAr andndae. se nedan

Smörjmedel. le relp anm.
. . . Tlinn mOlofOlta
Bromsvataka
Kvalitel SAE J 1703. Bromevllilaka med den tld l·
gere beteckningen SAE 70 R 3 kon Iven använ·

•

".

Aulom31fsk vbeIIida;
ATF·aIJa typ F.

""

"
"
"
"

"

"

3.25 dm'
3,75 dm' (I)
0,75 dmJ (I)
' ,6 dm' (I)
6,3 dm' (I)
',3 dm' (I)
0,25 dmJ (I)

Olje bytesm ängd , 164
Motor, oljebytesmillngd . .
Inkl. OIJl'lrenare •.
Vhellåda . Ulan överv'"el
med överv6~el
IIl1\Omallak
BakvlI>:fll
Mekenåek atyrvill" el
Servo$tyrn ing

ca 5.2 dm'
l
" 6 dm
ca 0.6 dm'
ca 1.'1 dm]
8.'1 dm'
1.6 dm]
0,6 dml
1.2 dm'

"
""

"

(I)
(I)
(J)
(I)
(I)
(I)
(I)

('I

Ovriga smörjställen
Utövar vldtthnclo amOqachema bor chossfet amörjas
nag(ln gang pe t Ar I alla leder for gasreglage. p8rl1erlng8'
broms, pcdell6nker och dyl.kt. Desautom bör vid varlfl
tankning viln kontroller utföres. el' sid. 33

Anm ärkning ar
Anm.

Anm

over

Manuell vaxelIIdII med oveNexel
Motofoljs SAE 30 Aret om

Olje byte s mängder, 140
Molor. 01)8byleam6ngd
inkl oljerenare
Vbell6de , litan överv6~el
med overv6xel
automati,k
Bakvbel
Styrvlixel

•
•

Manuell vilxellida utell 6vervhe!:
140 V~~eIlAdsolia SAE 80 Areiom .
Vid stadigvarande tuhtempe.s rur
+30 " C anvands dock SAE 90.
164 VlIxo llAdsolja SAE 90 åra! om.

av

1. I aambend med sådana verhladnrbeten som
blonlagger hJullagr9<\ akall dena demonleru
och rengores saml dArefter InamorJ8S med Sil
hogklssalgl "ngUdslett enligt anvisningar p6
Sid 29 NAgon elteffyllnlng eller byts av fett
utOvsr ovanstående skall ej eke

2 Kontrollsra olJenivån. se sid 23. Till mokanlsk
a!yrdxsl anvlmda hypoidolja SAE 80 Arelom

Anm

6 Fyll smö"koppen, dJlr slIdon finn •• med lunn
motorOlla SmorJkoppen oppnn genom an den
yttre kapseln v"ds . AnvDnd vanlig ol)ekanlla
(bil d 42) ej oljetryekkannaJ

Anm

7. Kontrollera oljeol"6n I fblgaulren vid verje
oljel)yte I mOlor. aa ald. 21

Anm.

8. Byt renaren komolett enligt envlsnlngsr pa sid.
25

Allm

9. KOlIIrollera ollenlvtm I eembend med tankning,
Vid ny eller renoverad motor akall olJan bytas
flftflr dfl fOrata 2500 km Ollirflfter sker byte
normalt ver 10000 km. Anvlnda alng legrede·
olja bor ol;ebyto ake vor 5000 km. Qovscu
kor'trllcke bor ot)8byte ske mlnlt tvA 9'nger
per ir
Anvlind mOlOfOlj8 med kvallte SO (MS) eller
SE
BeIriffende viskOllIteten rekommenderas I förs·
l a hand tnlJhlgradeolja SAE 10 W·30 Vid
mycket tiga temparsturer (undor -W" C) eller
d6 kallstartsv6rlgheter kan ,,!Inlas rekommen.
deras multlgr~deolJa SAE 5 W·lO. Allv6nds
Inte multlgradeOIJII skall viskolitslen vSrS SAE
10 W under -lO " C. SAE 20/20 W mellan
-lO" och +30" C saml SAE 30 ovar 30" C.
alll aVIeende 118dlgvllraooe lulttemperalUr$f'

Anm lO Kontrollera all oljan nAr upp Ull pMyllnlngs.
proppen.
I bakvlxel utl\lllad med dlffertnllalbroml lin·
vJlnda bakvllixfllolJB enlrgr MIL·l·210S B fOrledd
med tllIs&tsmedel för bakvblar med dilleien·
tIa ibrOITIG.
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BILDFÖRKLARINGAR TILL SMÖRJSCHEMA.
1800 t. o. m. chassinr 16499

•

-~
H"~
Bild

n . F,l m,.

hrdanknut

Bild 63. M,lIe"" e brdanknul
l

SpIIrl,s~~1II1

2. Knut

Bild &5.

Sm&jnlll9.v ....Jer

••

Bild 68. Kult,de,
I Ov" kulled
2 Nedr. kulled

•
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ANVISNINGAR FÖR SMÖRJSCHEMA
Teckenförklaring

D

Motorolja
K~ohlel för service SO (MS) eller SE

ViakoIHet: Multlg,.de SA!; 10 W-30

Anm

3 Kontrollerll 8t! ullrAcklIgt med brof!\ll"al8ke
linl'lll I behallaren. ee eld. 24.

Anm

4

Se övell 8nm. S.

c

SKoflIrollera oljenl"an I Barnband med tankning
Vid ny ellor rtnO\le.ed motor ,kell oljan bytas
efter de rorato 2 SOO km. D'fltlter sker byte
normo!! "ar 10000:0 km . An"Anda alngleg.adeolja bor oljebyte ske ",ar S 000 km. Oavsett
kOlltr,cka bOr oljebyte Ike mInst tv' ganger
per 6r.
An"ftn<j motorolja med Iwahte 50 (MS) eller

Bakdnlolja
Kv.!oIet · MIL-L·210S B
VI~kosltet;

over -'0· C SAE 90
under -10· C SAE 60

För bakväxel med dlfferentlalbrom8, 68 8nm . II

•
•

S,.

, . . ChaSSI/en

~

Batrllffande viakoalteten "kommenderas I Ielrata hand multigradeolja SAE lO W-3fJ. Vid
mycket låga temperaturer (under - 20· e) eller
dA kallatarta"lIrlgtleter kan vAnlas rekommender88 mult igradeo lja SAE 5 W-20. Anvlnde
Inte m..,ttgradeolje skall vI,koslteten va ... SAE
10 W under -10· e. SAE 20/20W mellen
-10· och +30" e samt SAE 30 övcr 30" e.
allt avseende 8tadlgvarande lufttamperatur.

Smorl"'cdel , se reap Bnm

. . Tunn mOloroiiII

•

Bromavlllako
Kvalitet J 1703. Brom,v'tsk. med den tldlg.r.
beteckn ingen SAE 70 R 3 kan avell anvandas

Anm

Oljebytes mängder
MOlor,

ol~byteamiingd

Inld.

ca 3.25 dm' (I)

olJa,enar.

8akvbel

ca 3,7S dm'
ce 0,15 dm'
ca 1,6 dm'
ca 6.2 dm'
CII 1.3 dm'

Styrv6xet

ca 0.25 dm'

Vbell~d8

ulan överväxel

med övervlxel
ItUI000allak

•
•

••

(I)
(I)

Mm

6. VaJern bor smörjas ett par ganger Pilr år. VId
smOrJnlng Iossa8 f,limre (XII bakre Ihle lör
Ikydd.ho!j8 och detta fel,. fram och tillbaka
uflder det lit! grefitlen stryk. pfl vuJem. se
bild 65.

,. Finns

(I)
(I)
(I)

Utöver vidstående smörjschema bor chaB8iet smörjaa någon gång per år I ella leder för gasreglage.
parkerIngsbroms. pedalIlInkar och dylikt

Anmärkningar
I. KO<1lro!lere att oljen nar upp tU! p4fyllnlng e-

proppen {bUd 19). Atlv8nd Met om hypoidolja
5AE 60.
Anm. 2. I ,ambend med ,ad ana v'ritaladaarbet'n 80m
blottlAgger hjullagran skall duu demontern
och .engöru aamt dArefter InlmOrju enligt
11'I"laninga. pi eld. 29. NlgO<1 efterfy!lnlng eller
byte liV fett utOver o"lInstlende skall Int, ,ke
und,r lörutalnnlng att ett högklasalgt !ingUdsrett an"Anda.

smörjnIppel .id mallanarmen (bild
amOf!S d.~
5000 km.
vagnar som
"kner smOrjnlppel ellordrar mellanarmen
Ingen smörjning.

'"

OJ

Uvriga smörjställen

Anm.

5mbrj lordoleren enligt an"'801ng8' p' tid 28

Aom

,

Mm

,.

"

'"

Vid varJo oljebyta skall oljenlvAn I IlIrganrna
komrollenl8. Be eld. 21.

,,

Renaren komplctt akall bytas enllgl anvisning,
arna på sId. 25.

Anm . 10. l(onlroller8 var S 000 ~m att oljan når upp till
pMyllnlngeproppen Eftar var 40000 km skall
oljen bytes.
08S1 VilJlellådstypen avgllr vilken typ av
smOrjmedel 110m IAr ,"v'ndas. se nedan
Manuell vllxel16da ulan övervAxel;
Vä><ellådsolJa SAE BO året om.
Vid sladlgver8nde tuftlemperatur over
+30'
env'nda dock SAE 90.
Manuell "bellåda med 6vervllKel;
Motorol}B SAE 30 årat om.
Automatisk vbell6da:
AlF-olJa typ F.

e

Anm 11 . Kontrollera aU oljan nir upp till pifylltllng'·
proppen.
I bakvbel ut",stad med dllfer8f1tTalbroml aflo
vind, b.kvbelolja anllgt MIL·L-210S B lörsedd
med tillsatsmedel lor bakv.~lar med dilleren.
tJaibroms.
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ANVISNINGAR FÖR SMÖRJSCHEMA
Teckenförklaring

O

c

Anm

MotorolJ'
K"lIlItel , FOr eervlce SO (MS) eller SE
Vlskosllel : Mullfgrllde SAE 10 W.....:JO
Se Aven 110m. 5.
BIokvlulo'J.
Kv.litet : MIL-L-2IOS B
ViskOSItet: Over _lO· C SAE 90
Vrekosllet , under _10 0 C SAE eo
FOr b~.1 med dlfferanUalbroml,

Anm . 3 . KontroM9fiI BU 1,lIrackllgt med
fmna I beh611Dren, se sid. 24.

I' IInm 10.

•

~

Smörjmedel.

SIt

rasp

4. SmOrj rOrdel.ren 11<11191 anvlsnlnga. pA sid 28.

""m.

5. Kontrollara oljan,v'n 1 IImb.nd mad tankning.
Vid ny eller renoverad motor .ksll oljan byt.s
efter de första 2500 km. D6.efter eker byte
normalt vlr 10000 km. Anv,nds alngl8grade.
olja bOr oljebyte ske var 5000 km . Oavsett
kOflltrlcka bo)( oljebyte ske ml.,.t två ganger
per år.
•

"m

Använd motorolja med kvahte SO (MS) eller
SE. Betr"lande v iskositeten rekommenderas I
fOfllta IIsnd mUfl.'9 •• deolja SAE lO W---;JO.
Vid mycket "ga temperaturer {undef" _20 0 Cl
eller da kallatalUva.lghete. kan vAntas re kom·
menderaa mulllgradeol]. SAE 5 W-20. AnVlnds
Inte multlg.lldeoljs skall viskositeten vera SAE
10 W under -'O~ C, SAE 20/20 W mallan
-10' och +30· C samt SAE 30 ÖVet 30· C.
allt svseende stadigvarMde lufttemperaturer.

Brom'''ttak,
KYlltitel SA[ J 1703. Bromsvätska med den
tidigar. beteckningen SA,[ 70 R 3 kan Iven

•

anvtindas.

Oljebytes mängder
Motor, olJ.byteemiingd
Inkl. ol)e.ena.e
Vax,IIAd • . ute" övervbel
med Ov..vbel

aUlomelisk
Bakv'~el

Styrvix,'

•
•

ca 3.25 dm] (I)
ca 3.75 dm' «()

ee

0,75

ca \ ,6
ca 6.2

dm'

(I)

dm] (I)

Anm . 6. SmorJ vajern med grafltfetl etl pDr gånger om
aret. le blid 65 Oena galler Inte 1800 med
sklYbromaar bak.

dm] (I)

CII 1.3 dm' (Il
ce 0.25 dmJ (I)

Ovri ga smörjställen
Utöver v!dst6er.de IIm6fjschema bar- ch'nlet smOJ; ••
"6gon ging per 'r I .lle I.der för gllS.oglege , parkeringabromi , pedllUlinkllf och dylikt.

Anmärkninga r
I Vldet6ende amo'jacllema lI'r kolumnen för 5000 km
tagits bort som anpallnlng till anVIsningar f{)( l 000m,I"l<VIce. Vid varje tenknlng bor V'IU kontroller ut·
fOr .., le .Id 33.
Anm.

brom.vlu,ka

Anm.

" , TUlVl mOlo,oIja

•

2. l 88mband m&d IAd.na verkatadsarbetan .om
bloul'gger hjullagren skall dess. demonteras
och rengoraa saml derener Insm()rjn med
ett hogkl.nigt " ngtld.fen enligt anvIsnings.
på l id. 29. Någon eftertyllnlng aller byte IV
fetl Ulöver OVlnllhnde Ikall Inte Ike.

I. Kontrollera alt oljen n6r upp 1111 p6fyllnlng ••
proppen (blid 19). AnvAnd 'rel om hypoldolJ'
SAE SO.

Anm

7 Kontrollera oljenlvAn I fc<gIlSllm8 vid varre
oljebyle I motorn, ae .Id. 21.

Anm.

8. Byt rfl<lar8f1 komplett enllgl anvlanlngar~ pA
ald. 25.

Anm.

9. Kontrollera 81t 0118'1 nAr upp till påfyllnIng •.
proppen. Efter var <10 000 km skall oljen byl8S.
OBSI Vlxell'datypan avgör vilke n lYfI av
smOrjmedel 80m fAr anvllndllt. se nad-en.
Manuell vbell6da utan Overv6l<el:
Vlxe11Ad1lO1J' SAl; 80 åte! om.
Vid lIadJgverende lufttemperalur ovar
+30° C anv'nds dock SAE 90.
Manuell vbell'da mad övervAl<el:
Motorolja SAE 30 året om .
Aulomel1ak vixellAds :
AlF·oIJa typ f .

Anm lO. KC<lIroller. att oljan når upp till p'fyllnlngs·
proppen.
I bakvbel UINstod med differantlalbroms an·
vinds bskvlxelolja enligt MIL·L·2105 B rör·
eedd med tllllelBmedal fOr bskvada. med dlffe·
rentlalbrome.
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