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Værkstedsinformation

5/1

1.0-2
Side 1 af 2

Dato

910420

Signatur

LBC

Erstatter

Model:
Emne

Demontering og justering af rat og
hornkontakt

5/1-1.0-1

Fra stel nr.

2001

Til stel nr.

2565

Beskrivelse
Rattet er fastgjort til den øverste rataksel med
en mangenot og sikret med skive og møtrik.
Stillingen på rattets eger ved ligeudkørsel justeres ved at placere rattet ned over de korrekte
noter. Denne justering er normalt påkrævet,
hvis styretøjets spidshjul har været afmonteret.
Afviserkontakten bliver neutralstillet af en
stift, som går op i ratnavet. De elektriske forbindelser til den centermonterede hornkontakt
bliver overført til ratkontakten via to slæberinge i ratnavet.

Forudsætninger
Da rattets stilling kan blive ændret ved af- og
påmontering, skal køretøjet være køreklart,
således at justeringen kan kontrolleres.
Værktøj: Topnøgle
24 mm
Momentnøgle
20 Nm
Lille skruetrækker
Rataftrækker ET nr. 801.172

Demontering af rat med rataftrækker
B og C: møtrik og skive, G: skrue, H skive, L: spadetunge, M: rataftrækker

Demontering af rat
1.

2.
3.
4.
5.

Dæksel A løsnes forsigtigt med en lille
skruetrækker. Dækslet klemmer om
skruehovederne G.
Demonter møtrik B og skive C.
Demonter 2 fladstik D fra hornkontakten.
Demonter 3 skruer G fra rattets nav.
Monter rataftrækker M under ratnavet og
træk ratnavet af.
Rattet er nu demonteret.

Montering af rat
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Adskillelse af rat og hornkontakt
A: dæksel med hornkontakt, B og C: møtrik og skive,
D: fladstik til hornkontakt, E: børster til slæberinge, F:
stift til neutralisering af afviserkontakt, G: skruehoveder

Monter rat og ratnav med 3 skruer G, 2
skiver H og spadetunge L.
Kontroller, at forhjulet står ret frem.
Afviserkontaktens stift F drejes, så den
peger ned mod køretøjets bund.
Monter rattet i korrekt stilling ned over
ratakslens mangenot, og styr på samme tid
stift F op i hullet i ratnavet.
Monter skive C og møtrik B.
Tilspændingsmoment 20 Nm
Læg ledningerne til hornkontakten rundt i
dækslet, og tryk dækslet ned over skruehovederne G.

Værkstedsinformation

5/1

1.0-2
Side 2 af 2

Dato

910420

Signatur

Erstatter

Model:
Emne

LBC

Demontering og justering af rat og
hornkontakt

Udskiftning af hornkontakt
Hornkontakten er indbygget i ratnavets dæksel
A og kan kun udskiftes som en samlet enhed.
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stikkontakt 220VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter batteriets polsko
3. Demonter dæksel A med en lille skruetrækker.
4. Demonter fladstik D på henholdsvis rat og
dæksel.
5. Monter fladstik D med et nyt dæksel.
6. Læg lednigerne til hornkontakten rundt i
dækslet, og tryk dækslet ned over skruehovederne G.
Bemærk: Begge forbindelser fra hornkontakten bliver overført til
ratkontakten via slæberinge.
7. Monter batteriets polsko.

Kontrol
1.
2.
3.

Kontroller på en prøvetur, at rattets eger
står korrekt ved ligeudkørsel.
Kontroller, at afviserkontakten bliver
neutralstilet af rattets bevægelser.
Kontroller hornets funktion.

5/1-1.0-1

Fra stel nr.

2001

Til stel nr.

2565

Værkstedsinformation

5/1

2.0-0
Side 1 af 2

Dato

910321

Signatur

LBC

Erstatter

Model:
Emne

Fra stel nr.

Demontering og justering af rat og
hornkontakt

2566

Til stel nr.

Beskrivelse

Forudsætninger

Rattet er fastgjort til den øverste rataksel med
en mangenot og sikret med skive og møtrik.
Stillingen på rattets eger ved ligeudkørsel justeres ved at placere rattet ned over de korrekte
noter. Denne justering er normalt påkrævet,
hvis styretøjets spidshjul har været afmonteret.
Afviserkontakten bliver neutralstillet af en
stift, som går op i ratnavet. De elektriske forbindelser til den centermonterede hornkontakt
bliver overført til ratkontakten via to slæberinge i ratnavet.

Da rattets stiling kan bllive ændret ved af- og
påmontering, skal køretøjet være køreklart,
således at justeringen kan kontrolleres.
Værktøj: Topnøgle
24 mm
Momentnøgle
20 Nm
Unbrakonøgle
3m
Lille skruetrækker
Trebenet aftrækker
Fint sandpapir

Demontering af rat
1.
2.
3.
4.

Dæksel A, som er presset i ratnavet, løsnes forsigtigt med en lille skruetrækker.
Demonter møtrik B og skive C.
Demonter rat fra ratakslen med en trebenet
aftrækker.
Rat og ratnav kan adskilles ved at demontere skruerne G. Dette er kun nødvendigt såfremt enten rat eller ratnav skal udskiftes.

Montering af rat
1.

2.
3.
Adskillelse af rat og hornkontakt
A: dæksel med hornkontakt, B og C: møtrik og skive,
D: fladstik til hornkontakt, E: børster til slæberinge, F:
stift til neutralstilling af afviserkontakt, G: skrue, H:
ratnav

Kontroller ratnavets slæberinge for korrosion.
Bemærk: Hornkontaktens ene forbindelse ledes via ratnavets stel.
Begge forbindelser fra hornkontakten bliver overført til
ratkontakten via slæberinge.
Såfremt hornets funktion er periodisk ustabil på grund af anløbne slæberinge, kan disse
renses med fint sandpapir.
Sørg for, at forhjulet står ret frem.
Afviserkontaktens stift F drejes, så den
peger ned mod køretøjets bund.

Værkstedsinformation

5/1

2.0-0
Side 2 af 2

Dato

910321

Signatur

4.

5.
6.

Erstatter

Model:
Emne

LBC

Fra stel nr.

Demontering og justering af rat og
hornkontakt

Monter rattet i korrekt stilling over
ratakslens mangenot, og styr på same tid
stift F op i hullet i ratnavet.
Monter skive C og møtrik B.
Tilspændingsmoment 20 Nm.
Læg ledningern til hornkontakten rundt i
ratnavet og tryk dækslet fast i ratnavet.

Udskiftning af hornkontakt
Hornkontakten er indbygget i ratnavets dæksel
A og kan kun dskiftes som en samlet enhed.
1. Afmonter batteriets polsko.
2. Demonter dæksel A med en lille skruetrækker.
3. Demonter fladstik D fra dækssel A.
4. Monter fladstik D på et nyt dæksel.
5. Læg ledningerne til hornkontakten rundt i
ratnavet og tryk dækslet ned i ratnavet.
6. Monter batteriets polsko.

Kontrol
1.
2.
3.

Kontroller på en prøvetur, at rattets eger
står korrekt ved ligeudkørsel.
Kontroller, at afviserkontakten bliver
neutralstillet af rattets bevægelser.
Kontroller hornets funktion.

Til stel nr.

2566

Værkstedsinformation

5/1

2.0-0
Side 1 af 2

Dato

900930

Erstatter

Model:
Emne

Fra stel nr.

Ratkontaktenhed
Signatur

LBC

2001

Til stel nr.

Beskrivelse
Ratkontaktenheden indeholder kontakter for
lys, visker/vasker og afviser og er monteret på
det øverste ratakselleje.
Ratkontakten er forbundet til køretøjets øvrige
elektriske system via tre multistik.
Afviserkontakten bliver automatisk neutralstillet, når rattet drejes. Denne funktion varetages af en kamskive, der følger rattets bevægelser.
Forbindelser til rattets hornkontakt overføres
via to børster.

Forudsætninger
Ratkontaktenheden kan ikke repareres. Før
ratkontakten kan demonteres skal rattet være
afmonteret ifølge instuktion 5/1 nr. 1.0.
Værktøj: Ringgaffelnøgle 8 mm
Stjerneskruetrækker
Kabelbinder
Vaseline

Montering af ratkontaktenhed
A: spændebånd, B: skrue til beskyttelseskappe, C: stift
på kamskive til neutralstiling af afviserkontakt, D:
ledninger fra ratkontaktenhed

2.
3.

Demontering af ratkontakt
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Afmonter batteriets polsko.
Spændebåndets skrue A løsnes nogle få
omgange.
Multistikkene på ratkontaktens ledning
adskilles fra det øvrige ledningsnet.
Ratkontakten løftes af rataksellejet.
Da stikkene ikke kan gå igennem ved instrumentbrættets udskæring ved ratakslen,
fjernes instrumentbrættets skrue i højre side. Instrumentbrættets forkant kan da løftes.
Afmonter skrue B, og løft beskyttelseskappen af ratkontakten.

Montering af ratkontakt
1.

Monter beskyttelseskappen under ratkontakten med skrue B. Før ledningen D ud til
højre som vist.

4.
5.

6.
7.

Før stikkene ind ved instrumentbrættets
udskæring i højre side.
Skub ratkontakten i bund på rataksellejet,
og juster kontakten, således at betjeningsarmene er vandrette.
Spænd skrue A.
Smør multistik og børster med vaseline.
Monter multistikkene og bind ledningen
fra ratkontakten fast til hovedledningsnettet med en kabelbinder. Ledningen bindes
fast med overdelen lukket helt op.
Kontroller, at ledningen ikke bliver strakt
eller klemt, når overdelen lukkes.
Monter skruerne i instrumentbrættets forkant.
Monter batteriets polsko.

Kontrol
1.

Ovedelen på køretøjet løftes op og ned, og
det påses, at ledningerne ikke på noget
sted bliver klemt eller strakt.

Værkstedsinformation

5/1

2.0-0
Side 2 af 2

Dato

900930

Erstatter

Model:
Emne

Fra stel nr.

Ratkontaktenhed
Signatur

2.

3.

4.

LBC

Kontoller de elektriske funktioner af
nær/fjernlyskontakt, overhalingsblink, visker/vaskerkontakt samt afviserkontakt.
Ved at dreje den øverste kamskive med
stiften C kontrolleres neutralstilling af afviserfunktionen.
Rattet monteres ifølge instruktion 5/1 nr.
1.0.

Til stel nr.

2001

Værkstedsinformation

5/1

3.0-0
Side 1 af 1

Dato

900702

Erstatter

Model:
Emne

Fra stel nr.

Demontering af rataksler
Signatur

LBC

Beskrivelse
Selve ratakslen består af to dele, som indbyrdes er forskydelige i længderetningen. Dette er
nødvendigt for at overdelen kan åbnes, men
samtidig er udformningen en del af køretøjets
kollisionssikkerhed.
Den nederste rataksel er via et kardanled forbundet til styretøjets spidshjul.
Den øverste rataksel er lejret under rattet. For
at optage bevægelserne når overdelen øbnes
kan lejet dreje op og ned. Den kombinerede
start- og ratlås er monteret i det øverste ratakselleje.

4.
5.

2001

Til stel nr.

Afmonter ratkontakt ifølge instruktion 5/1
nr. 2.0.
Afmonter spadeskoene fra startlåsens ledninger til hovedledningsnettet.
Afmonter skrue C og møtrik D i øverste
ratakselleje E.
Tag leje E med aksel ned.

Forudsætninger
Den nederste rataksel kanuden videre demonteres. Før den øverste rataksel kan fjernes, skal
rat og ratkontakt samt ledningerne til startlåsen
afmonteres. Hvis en ratakseldel er defekt, skal
begge ratakseldele udskiftes samtidigt, da de
skal passe nøjagtigt sammen uden slør.
Værktøj: 2 ringgaffelnøgler10 mm
2 ringgaffelnøgler 13 mm

Demontering af nederste rataksel
1.

2.
3.

Da akslerne kan vendes på 4 forskellige
måder i forhold til hinanden, mærkes de
med en spritpen, før de adskilles.
Mærkerne G placeres på de flader, der
vender mod køretøjets bund, når forhjulet
peger ret frem Mærkerne G kan da også
anvendes til at placere ratakslen korrekt
ved montage, således at ratlåsen låser styretøjet, når forhjulet peger frem.
Afmonter skrue A og møtrik B i gaflen F
over kardanled.
Træk akslen nedenud af øverste rataksel.

Rataksler
A: skrue, B: selvlåsende møtrik, C: skrue, D: selvlåsende møtrik, E: øverste ratakselleje, F: gaffel over
kardanled, G: mærkning af rataksler

Kontrol
Se afsnit 5/1 nr. 4.0 til montering og kontrol.

Værkstedsinformation

5/1

4.0-0
Side 1 af 2

Dato

901115

Erstatter

Model:
Emne

Fra stel nr.

Eftersyn og montering af rataksler
Signatur

LBC

Beskrivelse
Akslernes funktion er beskrevet i instruktion
5/1 nr. 3.0. Denne instruktion beskriver eftersyn, justering og montage af rataksler og lejer.

Forudsætninger

3.
4.

Værktøj: 2 ringgaffelnøgler10 mm
2 ringgaffelnøgler13 mm
Låseringstang
A1
Optimoly pasta
Syrefrit fedt

2001

Til stel nr.

Bemærk: Der skal være mindst 1 passkive under låseringene A, ellers
beskadiges lejeplasten af låseringene.
Smør lejet med syrefrit fedt.
Monter lejet i hængselrammens gaffel.
Påse at gummbøsningerne C sidder korrekt i lejets recesser.

Kontrol af akslernes glidepasning
1.
2.

3.

4.

Spænd gaflen på nederste rataksel fast i en
skruestik med bløde kæber.
Skub akselne helt sammen efter mærkerne
på de to aksler. Monter rat på øverste rataksel.
Kontroller, at slør ikke overstiger 5 m målt
på ydersiden af ratkrans. Forny om nødvendigt begge rataksler.
Smør de to aksler med Optimoly pasta.

Øverste ratakselleje
1.
2.

Lejet må ikke have slør i radiel retning.
Slør i længderetningen kan fjernes ved at
ændre antallet af passkiver B. Ved montering skal lejet vende korrekt.

Montering af øverste ratakselleje
E: skrue, F: møtrik, C: gummibøsninger

5.

Spænd skrue E så hårdt, at leje og aksel
drejer trægt omkring skrue E. Spænd kontra med ny selvlåsende møtrik F.

Nederste rataksel
1.
2.

3.
4.
5.

Skub akslen op i øverste rataksel efter
mærkerne og aktiver ratlåsen.
Drej forhjulet, så det står fremad Monter
skruen i gaflen over spidshjulets kardanled.
Monter ratkontakt ifølge instruktion 5/1
nr. 2.0.
Monter rat ifølge instruktion 5/1 nr 1.0.
Monter batteriernes polsko.

Kontrol
1.
Samling af øverste ratakselleje
A: låseringe, B: passkiver, C: gummibøsninger, D:
rataksel

Kontroller, at ratakslerne glider frit, når
overdelen åbnes og lukkes.

Værkstedsinformation

5/1

4.0-0
Side 2 af 2

Dato

901115

Erstatter

Model:
Emne

Fra stel nr.

Eftersyn og montering af rataksler
Signatur

2.

3.
4.

LBC

Kontroller slør i ratsksler med lukket
overdel. Hold med en polygribtang omkring gaflen på nederste rataksel, således
at denne del er fastholdt, og drej frem og
tilbagei rattet. Der må maksimalt være 5 m
slør målt på ydersiden af ratkransen
Kontroller funktion af ratlås.
Foretag prøvekørsel og juster om nødvendigt rattets stilling.

Til stel nr.

2001

Værkstedsinformation

5/1

5.0-0
Side 1 af 1

Dato

900420

Erstatter

Model:
Emne

Fra stel nr.

Udskiftning og justering af spidshjulsenhed
Signatur

LBC

Beskrivelse
Spidshjulsenheden er bindeleddet mellem
ratakslen og kronrøret. Rattets drejende bevægelse overføres via spidshjulet til kronhjuldelens tandsegment. Tandsegmentet er fastmonteret på kronrøret, og den drejende bevægelse
overføres derfor direkte til forhjulsophænget.
De to komponenter, spidshjul og kronhjul, er
derfor af væsentlig betydning for styretøjets
sikkerhed. De må ikke være beskadiget, og
indgrebet skal være korrekt justeret af hensyn
til ratslør. Indgrebet justeres i de skruer, hvor
spidshjulsenheden er monteret.

Forudsætninger

2.

3.
4.

5.

6.

Spidshjulsenhedens udskiftning og justering
kræver, at forhjulet er løftet fri af jorden.
Værktøj: Topnøgle
10 mm
Momentnøgle
10 Nm
Universalfedt

Operationer
1.

Afmonter møtrik B og skrue A, der sammenføjer ratakslens mellemled og spidshjulsenheden.

7.

8.

9.

2001

Til stel nr.

Afmonter de tre skruer C, der fastholder
spidshjulsenheden i keglehuset. Skrue D
må ikke løsnes, da den fastholder et
møtrikbeslag inde i keglehuset.
Udtag spidshjulsenheden.
Gennem hullet i keglehuset kontrolleres
kronhjulsdelens tandsegmenter for skader
og slid ved at dreje forhjulet fra side til side. Fjern gammelt fedt og snavs. Smør
tandsegmentet med universalfedt.
Smør spidshjulets tænder og leje med universalfedt og monter enheden med 3 skruer/skiver C, men spænd ikke skruerne helt
til.
Løft forhjulet fri af jorden.
Spidshjulets indgreb justeres ved at dreje
hele enheden i de tre aflange huller.
Ved justering skal man netop mærke hver
tand, når spidshjulet drejes. Denne indstilling sikrer, at man har udelukket slør og
strammet indgrebet så meget, at styretøjet
ikke er uroligt under kørsel.
Justeringen kontrolleres ved at dreje styretøjet ud til begge yderstillinger.
Spænd skruerne C.
Tilspændingsmoment 10 Nm.
Kontroller justeringen ved at dreje styretøjet til begge yderstillinger og korriger
om nødvendigt.
Monter ratakslens mellemled med skrue A
og ny møtrik B.
Tilspændingsmoment 10 Nm.
Sæt køretøjet på jorden.

Kontrol

Adskillelse og justering af spidshjulsenhed
A og B: skruer og møtrik til mellemled, C: skruer, der
fastholder spidshjulsenhed, D: skrue, der fastholder
møtrikbeslag (må ikke fjernes)

Prøvekør, og juster om nødvendigt rattets stilling ifølge instruktion 5/1 nr. 1.0.
Hvis køretøjet er meget levende og ustabilt i
ratbevægelsen, kan årsagen være slør i spidshjulets indgreb.

Værkstedsinformation

5/1

6.0-0
Side 1 af 1

Dato

900930

Erstatter

Model:
Emne

Fra stel nr.

Start- og ratlås
Signatur

LBC

Beskrivelse
Den kombinerede start- og ratlås er monteret i
øverste ratakselleje. Ratlåsen aktiverer en pal,
der går aksielt ud af låsen og ind i en notgang i
øverste rataksel. Når nøglen drejes i start,
trækkes palen samtidigt ind i låsen. Nøglen har
to stillinger, som begge aktiverer samme elektriske kontakt, som er en 2-polet sluttefnktion.
Kontakten er forbundet med hovedledningsnettet via et 2-polet stik J25. Ratlåsen er tyverisikret mod demontage med en stift, der går i
indgreb i et hul i rataksellejet. Stiften kan kun
trykkes ind, når startnøglen er monteret i låsen.

5.
6.

7.

Til stel nr.

Monter skrue E og skive F.
Smør stik J25 med vaseline og monter stik
J25 i stikket fra hovedledningsnettet. Stikket er monteret med GN-WS og RT ledninger.
Monter kabelbinder D umiddelbart under
stikket, således at termineringerne i stikket
er aflastet, når rataksellejet drejes.
Start- og ratlåsen er nu monteret.

Kontrol
1.
2.

Forudsætninger
Værktøj Kærvskruetrækker
Dorn
Vaseline
Skævbider
Kabelbinder

2001

3.

Udtag startnøglen og kontroller, at ratlåsfunktionen låser, når rattet drejes.
Isæt og drej startnøglen og kontroller, at
rattet kan dreje frit.
Kontroller, at startkontakten aktiveres, når
startnøglen tændes (lys i instrument).
Kontroller, at startkontakten afbrydes, når
startnøglen drejes fra (slukket instrument).

Demontering af start- og ratlås
1.
2.
3.
4.

Udtag startnøglen.
Klip kabelbinder D over og demonter stik
J25.
Demonter skrue E.
Isæt og drej startnøglen og tryk med en
dorn stift C ind Låsen kan nu demonteres
fra øverste ratakselleje.

Montering af start- og ratlås
Bemærk: Før montage kontrolleres, at låsens
pal drejes helt ind i låsehuset, når
startnøglen drejes.
1. Isæt og drej startnøglen.
2. Før ledning med stik J25 gennem udskæringen i øverste ratakselleje.
3. Tryk stift C ind og monter låsen i øverste
ratakselleje.
4. Kontroller, at stift C går i indgreb i hullet i
øverste ratakselleje.

Start- og ratlås
C: stift, der sikrer låsen i rataksellejet, E: skrue, F:
skive, D: kabelbinder, J25: stik
GN-WS grøn-hvid, RT: rød

Værkstedsinformation

5/2

1.0-0
Side 1 af 1

Dato

900930

Erstatter

Model:
Emne

Fra stel nr.

Demontering af forhjulsarrangement
Signatur

LBC

2001

Til stel nr.

Beskrivelse
Denne operation er en forberedelse til reparationer på kronrør og svingarm, så det efterfølgende arbejde kan udføres i en bekvem arbejdsstilling. Forhjulsarrangementet afmonteres som en komplet enhed. Bremsesystemet
forbliver samlet, da ankerpladen afmonters
uden at adskille de hydrauliske system.

Forudsætninger
Køretøjet skal på lift.
Værktøj: Topnøgle
13 mm
Lang forlænger til topnøgle
Ringgaffelnøgle
13 mm
2 ringgaffelnøgler 17 mm
Ringgaffelnøgle
24 mm

Operationer
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Løft køretøjet til arbejdshøjde
Demonter forhjul.
Demonter nederste rataksel ved spidshjulets kardanled.. Se instruktion 5/1 nr. 5.0.
Forbremsens ankerplade D frigøres ved at
demontere reaktionsarmens forreste skrue
A og møtrik B.
Den komplette ankerplade D trækkes af
forakslen.
Afstandsbøsning C følger med ud (bredde
9.5 mm). Husk denne ved senere montage.
Demonter 8 møtrikker og skiver E og F.
Hold igen på arrangementet, når de sidste
møtrikker fjernes.
Da bremsevæskebeholderen er monteret
på den øverste flangerang H, skal denne
blive siddende. Lad 2 af skruerne G blive
siddende løst ikarraosseriets huller til fastholdelse af flangeringen.

Efterfølgende montering er beskrevet i instruktion 5/2 nr 2.0.

Demontering af forhjulsarrangement.
A og B: skrue og møtrik til reaktionsarm, C: afstandsbøsning til forhjulsleje, D: ankerplade, E, F og G: møtrik, skive og skrue til keglehus, H: flangering

Værkstedsinformation
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Montering af forhjulsarrangement
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2001

Til stel nr.

Beskrivelse
Forhjulsarrangementet monteres som en samlet
enhed, hvor kun bremsens ankerplade mangler.
For at aflaste gummiophænget i bremsens reaktionsarm, justeres armens stilling, før forhjulsrrangementet bliver endeligt samlet. Har
bremsen været adskilt, samles den ifølge instrukton 5/3 nr. 2.0.

Forudsætninger
Køretøjet skal på lift.
Værktøj: Ringgaffelnøgle 13 mm
Ringgaffelnøgle 17 mm
Ringgaffelnøgle 24 mm
Topnøgle
13 mm
Topnøgle
17 mm
Lang forlænger til topnøgle
Momentnøgle
8 Nm
Momentnøgle
48 nM
Afstandsværktøj ET nr. 801.125

Operationer
1.
2.

3.

4.

Rengør karrosseriet omkring hullet til forhjulsarrangementet.
Monter forhjulsarrangement og flangering
på hver sin side af karrosseriet med 8
skruer, skiver og nye selvlåsende møtrikker i hullerne A.
Skruerne spændes diagonalt og ad flere
gange.
Tilspændingsmoment 8 Nm.
Sæt ankerpladen på forakslen og monter
skrue G og ny selvlåsende møtrik F i reaktionsarmen.
Møtrikken spændes ikke til, da reaktionsarmens bummibøsninger senere skal
fastspændes i nominel stilling, hvilket vil
sige den stilling, som svinggaflen indtager, når køretøjet er lastet med en vægt af
75 kg og står på jorden.

Montering af forhjulsarrangement.
F og G: møtrik og skrue, D og E: møtrik og skive til
fjederben, B og C: gevindender til speciaværktøj

5.

6.

7.

8.

Demonter derfor fjederbenet ved svingarmen ved at fjerne møtrik D og skive E.
Vrik fjederbenet af forakslens gevindtap
og træk den lidt frem som vist på illustrationen.
Svingarmen fastholdes i nominel stilling
ved hjælp af afstandsværktøjet, der sættes
løst ind over gevindenderne ved B og C.
Begge møtrikker F løsnes, så gummiet i
reaktionsarmen er helt aflastet. Spænd
herefter igen møtrikker F.
Tilspændingsmoment 48 Nm.
Fjern afstandsværktøjet og monter fjederbenet med skive E og ny selvlåsende møtrik D.
Tilspændingsmoment 48 Nm.
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Montering af forhjulsarrangement
Signatur
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9.

Skyd afstandsbøsning H (9.5 mm) ind
over akslen og monter hjul med skive og
ny selvlåsende hjulmøtrik.
Tilspændingsmoment 100 Nm.
10. Monter ratakslens kardanled i spidshjulet
ifølge instruktion 5/1 nr. 5.0.

Kontrol
1.

2.

Påse, at bremserne ikke hænger og kontroller, at bremseslangen ikke klemmes
under forhjulets bevægelser.
Prøvekør, og juster om nødvendigt rattets
stilling ifølge instruktion 5/1 nr. 1.0.

Til stel nr.

2001
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Demontering af svingarm
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Beskrivelse

Operationer

Svingarmen indgår som et element i forhjulets
affjedring. I den ene ende er svingarmen lejret
med en aksel i bunden af kronrøret, og i den
anden ende er forhjulet monteret på svingarmens akseltap. Hjulets bevægelser op og ned
er derfor styret af svingarmen, som også overfører kræfterne til affjedringssystemets dæmperben.
Ved kronrøsenden har svingarmen lejebøsninger, som kan udskiftes Svingarmens akseltap
er presset i svingarmen og kan ikke udskiftes.

1.
2.

3.

4.

5.

Forudsætninger
Alt arbejde på svingarmen kræver specialværktøj, og køretøjet skal på lift. Før arbejde
på svingarmen kan foretages, udtages forhjulsarrangementet ifølge instruktion 5/2 nr.
1.0.
Værktøj: Ø3 Dorn
Ringgaffelnøgle 17 mm
Specialaftrækker ET nr. 801.124
Ved genmontering kan det være nødvendigt at
udskifte O-ringe og passkiver.

2001

Til stel nr.

Demonter forhjulsenhed ifølge instruktion
5/2 nr. 1.0.
Sæt arrangementet fast i en skruestik med
bløde kæber ved at spænde på kronrøret,
så arbejdet er bekvemt.
Afmonter møtrikken, der holder dæmperbenet på svingarmens akseltap, og vrik
dæmperen af tappen.
Slå spændstiften, der sikrer kronrørets
akseltap, ud med en dorn, og fjern plastpropperne i svingarmen.
Kronrørets akseltap kan nu trækkes ud
med specialaftrækker.
Drej aftrækkerens gevindspindel mindst
10 omgange ind i akseltappens gevindhul.
Træk akseltappen ud af kronrøret ved at
dreje håndtaget.

Udtrækning af kronrørets akseltap
Uddrivning af spændstift ved kronrørets akseltap

6.

Svingarmen er løs og kan nu fjernes. Undgå at beskadige O-ringe og passkiver, som
kan anvendes igen, hvis de er intakte.

Værkstedsinformation
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Svingarmen kan forsynes med nye lejebøsninger ifølge instruktion 5/2 nr. 5.0.
Svingarmen genmonteres ifølge instruktion 5/2 nr. 4.0.

Kontrol
1.

2.

3.

For at kunne mærke slør i svingarmens
lejebøsninger, afmonteres dæmperen fra
svingarmen, så alle kræfter fjernes fra forhjulsophænget. Svingarmen stilles herefter
i nominel stilling med afstandsværktøj
som beskrevet i instruktion 5/2 nr. 2.0.
Man kan herefter mærke, om der er slør.
Træk i dæmperens gevindtap ved G, således at slør i afstandsværktøjet er fjernet.
Mærk samtidigt slør ved at rykke op og
ned i forhjulsakslen i retningerne D.
Med en lineal B som placeres i kronrørets
pinolhul, kontrolleres slør til maksimalt
0.6 mm målt på enden af forhjulsakslen.

Kontrol af slør i svingarm

Til stel nr.

2001

276
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Beskrivelse
Denne instruktion beskriver svingarmens
montage på kronrøret. Ved operationen skal
man være opmærksom på slør i svingarmslejet
og sikre, at samlingen er udført korrekt for at
bevare køretøjets sikkerhed. Til samlingen
anvendes specialværktøj.

Forudsætninger
Lejerne i svingarmen skal være intakte eller
udskiftede som beskrevet ifølge instruktion 5/2
nr. 5.0.
Værktøj og dele:
Specialaftrækker ET nr. 801.124
Spændstift
O-ringe
Passkiver
Plastpropper
Universalfedt

Operationer
1.

2.

Undersøg de afmonterede O-ringe og passkiver og erstat dem om nødvendigt med
nye dele.
Kræng en O-ring A ned over hver svingarmsgaffel som vist på billedet.

Montering af svingarm på kronrør
Kronrør og svinggaffel er vist delvist gennemskåret.
A: O-ring, B: passkiver, C: monteringskonus, D: akseltap, E: hul til spændstift.

2001

Til stel nr.

3.

Ved forsøg og målinger findes frem til,
hvor mange passkiver B, der skal anvendes mellem svingarmsgaffel og kronrør.
Passkiverne skal så vidt muligt fordeles ligeligt mellem de to sider. O-ringene A
ligger oven på passkiverne. Mellemrummet skal fyldes helt ud med passkiver med
et slør på maksimalt 0.2 mm.
4. Skru monteringskonus C fra specialaftrækkeren helt ind i kornrørsakslens gevindhul D, men spænd ikke. Konussen
sikrer, at passkiverne ikke klemmes under
montering.
5. Smør alle dele med universalfedt og
monter dem løseligt samtidig med, at
monteringskonussen med akseltap skubbes på plads i den en ene gaffel. Med
håndkraft presses konussen så langt ind
som muligt.
6. Aftrækkerens gevindspindel skrues mindst
10 omgange ind i konussen. Træk akseltappen på plads ved at dreje håndtaget på
værktøjet. Kig samtidigt igennem kronrørets hul E til spændstiften for at se, hvornår akseltappens neddrejning sidder præcist ud for hullet.
7. Fjern værktøj og monteringskonus C.
8. Slå ny spændstift i kronrørets hul E.
9. Smør universalfedt på passkiverne og i
svingarments akselhuller. Kræng Oringene A på plads.
10. Tryk nye plastpropper i akselhullerne.
11. Forhjulsarrangementet monteres ifølge
instruktion 5/2 nr. 2.0.

Kontrol
Svingarmen skal kunne drejes let omkring akseltappene uden slør. Der tillades maksimalt
0.2 mm sideværts slør.
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Beskrivelse
Lejebøsningerne, der sidder, hvor kronrørerts
akseltap går igennem svingarmen, kan udskiftes. Lejerne er udformet som en tyndvægget
glidelejebøsning.

Forudsætninger
Svingarmen skal være demonteret fra kronrøret
ifølge instruktion 5/2 nr. 3.0. Nye lejebøsninger monteres med specialværktøj.
Værktøj: Specialaftrækker ET nr. 801.124
Universalfedt

Operationer
1.

Med en skruetrækker vippes de gamle
lejebøsninger ud. Pas på ikke at skade
overfladerne i svingarmen. Eventuelle
grater skrabes væk, før nye lejebøsninger
monteres. Fjern også løstsiddende rust og
snavs, der vil kunne beskadige nye lejebøsninger.

Isætning af lejebøsninger med specialaftrækker
A: lejebøsning, B: træktap

2.

Nye lejebøsninger trækkes ind ved hjælp
af specialaftrækkeren.
Sæt en ny lejebøsning A på værktøjets
træktap B og sæt den for indersiden af en
gaffel som vist. Smør lejebøsningen indog udvendigt med fedt.

2001

Til stel nr.

Trækkeværktøjet gevind spindel skrues
mindst 10 omgange ind i træktappen.
Ved at dreje håndtaget trækkes den nye
lejebøsning på plads. Styr bøsningen på
plads med den frie hånd som vist på billedet. Træktappen skal trækkes helt ind, så
træktappens bryst ligger an mod svingarmen.
3. Adskil værktøjet og foretag samme operation i svingarmens anden gaffel.

Kontrol
Kontroller med en omhyggeligt rengjort kronrørsakseltap, at lejebøsningern ikke er beskadiget. Den specielle overflade i lejebøsninger
kræver ikke eftersmøring, når svingarmen er
endeligt monteret. Lejebøsningerne må derfor
aldrig rives op eller skrabes.
Svingarmen monteres ifølge instruktion 5/2 nr.
4.0.
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Reaktionsarm
Signatur
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Beskrivelse
Reaktionsarmen indgår i forhjulets affjedringssystem. Den overfører den drejende kraft fra
bremsens ankerplade til kronrøret. Reaktionsarmen indeholder ikke lejer, men gummibøsninger, som kan overføre bevægelserne og
afbøde stødpåvirkninger ved bremsning. For at
aflaste gummibøsningerne monteres reaktionsarmen i den stilling, affjedringssystemet vil
have, når køretøjet er lastet nominelt med en
vægt på 75 kb.

8.

2001

Til stel nr.

Monter hjul med skive og ny selvlåsende
hjulmøtrik.
Tilspændingsmoment 100 Nm.

Forudsætninger
Køretøjet skal på lift. Reaktionsarmen leveres
som en komplet enhed med gummibøsninger.
Værktøj: 2 ringgaffelnøgler
17 mm
Ringgaffelnøgle
24 mm
Topnøgle
17 mm
Momentnøgle
48 Nm
Afstandværktøj ET nr. 801.125

Operationer
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Løft køretøjet til arbejdshøjde.
Afmonter forhjul.
Afmonter møtrikker F og skiver G, og
afmonter reaktionsarmen R.
Monter ny reaktionsarm R med skiver G
og nye selvlåsende motrikker F, men
spænd ikke.
Afmonter fjederbenet fra svingarmens
akseltap I, og sæt afstandsværktøjet løst
ind over gevindenderne ved I og J. Svingarmen står nu i nominel stilling.
Spænd reaktionsarmen fast med møtrikkerne F i begge ender.
Tilspændingsmoment 48 Nm.
Fjern afstandsværktøjet. Genmonter fjederbenet med skiver E og ny selvlåsende
møtrik D.
Tilspændingsmoment 48 Nm.

Udskiftning af reaktionsarm
F og G: skive og møtrik, der holder reaktionsarmen R,
I og J: gevindender til placering af afstandsværktøj, D
og E: møtrik og skive til fjederben.

Kontrol
Gummiet i reaktionsarmens bøsninger skal
være helt og uden revner. Vulkaniseringen på
bøsningernes indvendige og udvendige rør skal
overalt være intakt.
Foretag prøvekørsel.
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3005

Beskrivelse

Adskillelse af keglehus og øverste leje

Kronrøret er lejret i top og bund af keglehuset
med kuglelejer. Keglehuset består af to pladedele, en flad underpart og selve keglen. Mellem de to lejer er styretøjets kronhjul monteret
i to noter på kronrøret. Kronhjulets tandsegment drejes af spidshjulet, som er monteret på
siden af keglen. Kronhjulets og dermed styretøjets udslag til begge sider er begrænset af to
stop i keglehusets underpart. Ved udskiftning
af dele skal der anvendes passkiver til udligning af slør.

1.

2.
3.

Udtag forhjulsarrangementet ifølge instruktion 5/2 nr. 1. Anbring det i en skruestik med bløde kæber. Spænd på kronrøret.
Udtag spidshjulsenhed ifølge instruktion
5/1 nr. 5.
Afmonter plastprop A og låsering B i toppen af keglehuset.

Forudsætninger
Forhjulsenheden skal være udtaget ifølge instruktion 5/2 nr. 1. Der skal anvendes en hydraulisk presse til adskillelse og samling af
keglehuset.
Værktøj: Hydraulisk presse
10 tons
Plastikhammer
Løseringstang
A1
Monteringsværktøj ET nr. 801.129
(værktøjet består af to dele)
Bemærk: Man skal generelt være opmærksom på at få de her omtalte dele
vendt korrekt ved montage

Adskillelse af keglehus
A: plastprop, B: låsering

4.

5.

Drej under- og overpart lidt for hinanden.
Ved at slå nedefra og op igennem hullerne
i underparten med dorn og plasthammer
adskilles keglehuset. Skift fra side til side,
så intet deformeres.
Slå det øverste leje ud med en dorn og
plasthammer.
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Demontering af kronhjul og underpart
1.

4.

Fjern låsering A og passkiver B.

Fra stel nr.

2001

Til stel nr.

3005

Ved hjælp af specialværktøjets rørdel D
presses underpartens leje helt mod bryst.

Udpresning af kronhjul og underpart
A: låsering, B: passkiver, C: understøtning, E: pinolplade

2.

3.
4.

Anbring kronrøret i en hydraulisk presse,
således at underparten er understøttet helt
inde ved lejet med nogle klodser C. Selve
kronrøret må ikke være understøttet.
For at undgå beskadigelser af låseringsrillen i kronrørets top anbringes specialværktøjets pinolplade i pinolhullet.
I én arbejdsgang presses kronrøret nedenud af kronhjul og underpart.
Slå underpartens leje ud med en dorn og
plasthammer.

Montering af underpart
1.
2.

3.

Smør samlefalderne på alle dele med universalfedt.
Anbring kronrøret i en presse stående på
pinolpladen E som vist på illustration 1.
Kronrøret er forsynet med et pinolhul under akseltappen.
Anbring keglehusets underpart med leje
monteret på kronrørsakslen. Påse, at den
vender korrekt med stopklodserne opad.

Montering i presse af underpart og tandsegment
D: monteringsværktøjets rørdel, E: pinolplade, F:
stopklodser, G: udsparinger i kronhjul

Montering af kronhjul
1.

Kronhjulet sættes ned over akseltappen
som vist på illustration 2.
Bemærk: Kronhjulet skal pege ind mellem
stopklodserne F, og udsparingerne G skal pege nedad.
Kronrørets ben skal pege i
samme retning som kronhjulet.
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2.
3.
4.

5.

LBC

Kronrøret sættes i pressen på pinolpladen
E.
Med monteringsværktøjets rørdel D presses kronhjulet mod bryst.
Forsyn akseltappen med passkiver over
kronhjulet og monter låseringen. Vælg
antallet af passkiver således, at låseringen
lige netop kan monteres med minimalt
slør.
Kontroller, at kronrøret drejer frit mellem
de to stopul og tandsegment for skader,
der kan være opstået under montage.

Montering af keglehus
1.
2.

3.

4.

Det øverste leje monteres på akseltappen
og sikres med låsering.
Keglehuset placeres over underparten.
Bemærk: Keglens hul for spidshjulet skal
sidde midt mellem de to stopklodser i underparten.
Tryk keglehuset på plads over underparten
og monter en skrue i et af hullerne i flangen, så delene ikke drejer for hinanden.
Monter den øverste prop.

Slutmontage
Forhjulsarrangementet monteres på køretøjet
ifølge nedenstående instruktioner.
Montage af spidshjul: 5/1 nr. 5.
Montage i køretøj:
5/2 nr. 2.
Justering af rat:
5/1 nr. 1.

Fra stel nr.

2001

Til stel nr.

3005

Kontrol
1.

2.

3.

Kontroller, at kronrøret kan bevæges frit
uden træghed for fuldt styreudslag. Ved
fuldt styreudslag må forhjulet ikke gå på
siderne i forhjulshuset.
Undersøg kronrøret for slør.
Lejesløret undersøges ved at bevæge kronrøret med små bevægelser frem og tilbage
og fra side til side.
Konstateres ’kliklyde’ i lejerne, skal de
evt. skiftes.
Ved drejebevægelser af kronrøret må der
ikke føles ’huller’ i lejebanerne.
Foretag prøvekørsel.
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Fra stel nr.
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Beskrivelse

Adskillelse af keglehus og øverste leje

Kronrøret er lejret i top og bund af keglehuset
med kuglelejer. Keglehuset består af to pladedele, en flad underpart og selve keglen. Mellem de to lejer er styretøjets kronhjul monteret
i to noter på kronrøret. Kronhjulets tandsegment drejes af spidshjulet, som er monteret på
siden af keglen. Kronhjulets og dermed styretøjets udslag til begge sider er begrænset af to
stop i keglehusets underpart. Ved udskiftning
af dele skal der anvendes passkiver til udligning af slør.

1.

2.
3.

Udtag forhjulsarrangementet ifølge instruktion 5/2 nr. 1. Anbring det i en skruestik med bløde kæber. Spænd på kronrøret.
Udtag spidshjulsenhed ifølge instruktion
5/1 nr. 5.
Afmonter plastprop A og låsering B i toppen af keglehuset.

Forudsætninger
Forhjulsenheden skal være udtaget ifølge instruktion 5/2 nr. 1. Der skal anvendes en hydraulisk presse til adskillelse og samling af
keglehuset.
Værktøj: Hydraulisk presse
10 tons
Plastikhammer
Løseringstang
A1
Monteringsværktøj ET nr. 801.129
(værktøjet består af to dele)
Bemærk: Man skal generelt være opmærksom på at få de her omtalte dele
vendt korrekt ved montage

Adskillelse af keglehus
A: plastprop, B: låsering

4.

5.

Drej under- og overpart lidt for hinanden.
Ved at slå nedefra og op igennem hullerne
i underparten med dorn og plasthammer
adskilles keglehuset. Skift fra side til side,
så intet deformeres.
Slå det øverste leje ud med en dorn og
plasthammer.
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LBC

Demontering af kronhjul og underpart
1.

4.

Fjern låsering A og passkiver B.

Fra stel nr.

2001

Til stel nr.

3005

Ved hjælp af specialværktøjets rørdel D
presses underpartens leje helt mod bryst.

Udpresning af kronhjul og underpart
A: låsering, B: passkiver, C: understøtning, E: pinolplade

2.

3.
4.

Anbring kronrøret i en hydraulisk presse,
således at underparten er understøttet helt
inde ved lejet med nogle klodser C. Selve
kronrøret må ikke være understøttet.
For at undgå beskadigelser af låseringsrillen i kronrørets top anbringes specialværktøjets pinolplade i pinolhullet.
I én arbejdsgang presses kronrøret nedenud af kronhjul og underpart.
Slå underpartens leje ud med en dorn og
plasthammer.

Montering af underpart
1.
2.

3.

Smør samlefalderne på alle dele med universalfedt.
Anbring kronrøret i en presse stående på
pinolpladen E som vist på illustration 1.
Kronrøret er forsynet med et pinolhul under akseltappen.
Anbring keglehusets underpart med leje
monteret på kronrørsakslen. Påse, at den
vender korrekt med stopklodserne opad.

Montering i presse af underpart og tandsegment
D: monteringsværktøjets rørdel, E: pinolplade, F:
stopklodser, G: udsparinger i kronhjul

Montering af kronhjul
1.

Kronhjulet sættes ned over akseltappen
som vist på illustration 2.
Bemærk: Kronhjulet skal pege ind mellem
stopklodserne F, og udsparingerne G skal pege nedad.
Kronrørets ben skal pege i
samme retning som kronhjulet.
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Udskiftning af kronhjul og kronrørslejer
Signatur

6.
7.
8.

9.

LBC

Kronrøret sættes i pressen på pinolpladen
E.
Med monteringsværktøjets rørdel D presses kronhjulet mod bryst.
Forsyn akseltappen med passkiver over
kronhjulet og monter låseringen. Vælg
antallet af passkiver således, at låseringen
lige netop kan monteres med minimalt
slør.
Kontroller, at kronrøret drejer frit mellem
de to stopul og tandsegment for skader,
der kan være opstået under montage.

Montering af keglehus
5.
6.

7.

8.

Det øverste leje monteres på akseltappen
og sikres med låsering.
Keglehuset placeres over underparten.
Bemærk: Keglens hul for spidshjulet skal
sidde midt mellem de to stopklodser i underparten.
Tryk keglehuset på plads over underparten
og monter en skrue i et af hullerne i flangen, så delene ikke drejer for hinanden.
Monter den øverste prop.

Slutmontage
Forhjulsarrangementet monteres på køretøjet
ifølge nedenstående instruktioner.
Montage af spidshjul: 5/1 nr. 5.
Montage i køretøj:
5/2 nr. 2.
Justering af rat:
5/1 nr. 1.

Fra stel nr.

2001

Til stel nr.

3005

Kontrol
4.

5.

6.

Kontroller, at kronrøret kan bevæges frit
uden træghed for fuldt styreudslag. Ved
fuldt styreudslag må forhjulet ikke gå på
siderne i forhjulshuset.
Undersøg kronrøret for slør.
Lejesløret undersøges ved at bevæge kronrøret med små bevægelser frem og tilbage
og fra side til side.
Konstateres ’kliklyde’ i lejerne, skal de
evt. skiftes.
Ved drejebevægelser af kronrøret må der
ikke føles ’huller’ i lejebanerne.
Foretag prøvekørsel.
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Fra stel nr.

Udskiftning af bremsebakker
Forhjulsarrangement

Beskrivelse
Forhjulets tromlebremse kan ikke justeres. Når
pedalvandringen er for stor (se instruktion 4/3
nr. 1.0), udskiftes bremsebakkerne på alle hjul.
Samtidigt med udskiftning af bremsebakker
kontrolmåles bremsetromlen.

Forudsætninger
Køretøjet skal på lift.
Værktøj: Låseringstang
A0
Ringgaffelnøgle
24 mm
Universalfedt
Ø150 trepunktsmål (evt. skydelære).

Operationer
1.
2.
3.

Løft køretøjet til arbejdshøjde
Afmonter forhjul og rens hjulets bremsetromle.
Bremsebakkernes returfjeder M udtages
ved pr. håndkraft at trække den af den ene
bakkes tap som vist.

2001

Til stel nr.

4.

Demonter låseringe K og forbindelsesled
L. Pas på ikke at deformere forbindelsesleddet, når det trækkes forbi låseringsrillerne.
5. Aftag bremsebakker.
6. Smør akseltapperne med universalfedt og
påsæt nye bakker.
7. Monter forbindelsesled L og låseringe K.
Udskift om nødvendigt med nye dele.
8. Kontroller, at bremsecylinderens stifter N
går korrekt ind i bakkernes huller.
9. Monter returfjeder.
10. Kontroller bremsetromlens maksimale
diameter med et trepunktsmål.
Maksimal tilladelig diameter Ø137 mm.
Udskift om nødvendigt hjul med bremsetromle.
11. Monter hjul med skive og ny selvlåsende
hjulmøtrik.
Tilspændingsmoment 100 Nm.
12. Udskift bremsebakker i baghjul ifølge
instruktion 6/5 nr. 1.0.

Kontrol
1.

2.

3.

Udskiftning af bremsebakker
M: returfjeder, K: låseringe, L: forbindelsesled, N:
stifter

Kontroller med løftet hjul, at bremsen ikke
på noget punkt slæber på bremsetromlen.
Hvis bremsen slæber efter udskiftning af
bakker, kan årsagen være hængende
stempler i bremsecylinderen. Dette afhjælpes ifølge instruktion 5/3 nr. 2.0.
Kontroller vandringen på bremsepedalen
ifølge instruktion 4/3 nr. 1.0. Instruktionen
foreskriver maksimalt 10 mm vandring af
hovedcylinderens stempel.
Foretag prøvekørsel.
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Fra stel nr.

Udskiftning af bremsehydraulik
Forhjulsarrangement

2001

Til stel nr.

Beskrivelse
Forbremsens bremsebakker er påvirket af en
fastmonteret bremsecylinder med dobbelte
stempler. Bakkerne påvirkes via to stifter, der
går ind i en hulning i henholdsvis stempel og
bakke. Cylinderen kan ikke renoveres, men
udskiftes som en komplet enhed. Forbremsen
udgør den ene kreds i bremsesystemet. Hydraulikslangen til bremsen skal monteres korrekt, således at den ikke bliver klemt af svingarmen ved affjedringens bevægelser.
Bremsens ankerplade er lejret på forhjulsakslen med et kugleleje, som fastspændes sammen
med hjulet. Kræfterne fra bremsen overføres til
kronrøret via den gummidæmpede reaktionsarm.

Forudsætninger
Køretøjet skal på lift.
Værktøj: Låseringstang
Ringgaffelnøgle
Ringgaffelnøgle
Ringgaffelnøgle
Ringgaffelnøgle
Unbrakonøgle
Momentnøgle
Unbrakotop
Bremsefedt
Kobberskiver
Siliconebremsevæske

Udskiftning af bremsecylinder
J2
17 mm
14 mm
8 mm
24 mm
5 mm
15 Nm
5 mm

Eftersyn af bremsecylinder
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ankerplade med bremsecylinder
A og B: låsering og leje, C og D: stift og manchet, E:
unbrakoskrue til bremsecylinder, F: bremsebakkens
stoptap, G: bremsecylinder

Løft køretøjet til arbejdshøjde
Afmonter forhjul og fjern afstandsbøsningen mellem forhjul og ankerplade.
Afmonter bolten i ankerpladen til reaktionsarmen. Se instruktion 5/2 nr. 6.0.
Træk ankerpladen af forhjulsakslen.
Afmonter bremsebakkernes returfjeder.
Hvis hydraulikken er tæt, men stemplerne
ikke kan gå tilbage, aftages stifter C og
manchetter D. Stemplerne kan herefter
rengøres og genmonteres, hvis de ikke er
beskadiget. Manchettene skal udskiftes,
såfremt de er beskadiget. Før samling
smøres med bremsefedt.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

For at lukke for bremsevæsketilførsel fra
bremsevæskebeholderen til kredsen trykkes bremsepedalen ca. 20 mm ned og fastholdes.
Afmonter slangens banjobolt.
Afmonter unbrakoskruer E og udtag
bremsecylinder G.
Rens ankerpladen omkring hullet til bremsecylinderen.
Monter ny bremsecylinder G.
Kontroller, at stoptappe F og stifter C sidder korrekt. Monter bakkernes returfjeder.

Udskiftning af leje i ankerplade
1.
2.
3.

Afmonter låsering A.
Udtag leje B og monter nyt leje.
Monter ny låsering A.
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Fra stel nr.

Udskiftning af bremsehydraulik
Forhjulsarrangement

2001

Til stel nr.

Montage af bremseslange
1.

2.

3.

Slangen rengøres omhyggeligt omkring
banjoniplen. Hvis bremseslangen er udskiftet, skal den vinklede banjonippel
monteres ved bremsen.
Monter slangen med banjobolt H og to
nye kobberskiver G. Udskift om nødvendigt banjobolt H.
Tilspændingsmoment 15 Nm.
For at slangen ikke skal blive klemt af
svingarmen, skal den monteres med retning som vist.

Udluftning af bremsecylinder
J: udluftningsnippel, Linien K gennem skruerne E skal
være vandret under udluftning. Den stiplede linie viser
bremsecylinderen

4.
5.

6.

Aftag hjul og monter reaktionsarm ifølge
instruktion 5/2 nr. 6.0.
Monter hjul med skive og ny selvlåsende
hjulmøtrik.
Tilspændingsmoment 100 Nm.
Efterfyld bremsevæskebeholderen.
Bemærk: Der må kun anvendes siliconebremsevæske, der specificeret af
fabrikken.

Kontrol
1.
Montage af bremseslange
H: banjobolt, G: kobberskiver, J: udluftningsnippel, E:
skrue

Slutmontage og udluftning
1.

2.

3.

Skub ankerpladen ind på forakslen. Spænd
ikke reaktionsarmen fast, før bremsen er
udluftet.
Monter afstandsbøsningen (bredde 9.5
mm) på forakslen. For at begrænse bremsebakkernes bevægelse sættes hjulet løst
på, ellers vil stemplerne blive presset ud af
cylinderen.
Udluft bremsen med niplen J. Ankerpladen skal holdes nøjagtig vandret under
udluftningen således at luften kan slippe
ud af bremsecylinderen. På illustrationen
er cylinderen vist med en stiplet linie. Linien K gennem skruerne E skal være
vandret under udluftningen.

2.
3.
4.
5.

Kontroller, at bremseslangen ikke bliver
klemt eller beskadiget af hjul eller svinggaffel under affjedring og drejning.
Kontroller, at hydrauliksystemet er tæt og
udluftet.
Kontroller med løftet hjul, at bremsen ikke
på noget punkt slæber på tromlen.
Kontroller, at der ikke er slør i ankerpladens leje.
Kontroller væskestanden i bremsevæskebeholderen. Efterfyld kun med siliconebremsevæske.

