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25 11 000 DEMONTERING OCR MONTERING AV
VAxELSPAK

Skruva loss stoppskruven 1 som haIler
det cylindriska stiftet 2 fran vaxel
spakens nedre del.
Drag ut det cylindriska stiftet 2.
+

Monteringsanvisning: Satt in det cylind
riska stiftet sa att urtaget vands mot
stoppskruven.
Smorj det cylindriska stiftet med Long
term 2.
Kontrollera slitaget pa bussningarna och
byt ut dem vid behov.
+

Skjut upp balgen och utfyllnaden.
Tag bort lasringen.
Tag bort vaxelspaken.
+

Monteringsanvisning: Tjockleken pa
mellanlagget A skall valjas sa, att
vHxelspaken gar att rora latt, men
utan spel.
+

25-11 / 1

2 5 11 011 BYTE AV GUMMIRINGAR I VAxELSPAK

~

Skjut upp balgen.
Tag bart lasringen .
+

Drag bart vaxelspaken fran den undre

delen.~

+

Tag bort lasbrickan .
Drag av gummiringarna .
Monteringsanvisning: Vand rundningen uppat
pa den Qvre ringen .

+

25 11 041 BYTE AV KULSK'-LAR FOR VAxELSPAK

(

\

Demontera vaxelspaken enligt 15 11 000 .
Tag bart lasringen.
Drag bart vaxelspaken fran underdelen.
+

25-11 12

25 11 011 BYTE AV GUMMIRINGAR I VAxELSPAK

Skjut upp balgen .
Tag bart lasringen .
+

Drag bart vaxelspaken fran den und r e de len.
+

Tag bar t lasbrickan.
Drag av gummiringarna .
Mante r ingsanvisning: Vand rundningen uppat

pa

den Qvre ringen.

+

25 11 041 BYTE AV KULSKALAR FOR VAxELSPAK

Dernantera vaxelspaken enligt 15 11 000 .
Tag bart lasringen .
Drag bart vaxelspaken f r an under de l en .
+

25-1112

Ta g bor t tradlasringen 1 , lasringen 2 ,
mel l a nlaggsbricka n 3 , vagbrickan 4 ,
kulskalen 5 uppat.
Tag bort brickan 7 och kulska len 6 ned

at .

~~ ~ y

Mon t er ingsanvisning : Smorj kulskalarna
med Longt erm 2 .
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+

25 11 081 BYTE AV BALG FOR VAxELSPAK

Skruva av knoppen f r an vaxelspaken .
+

Tag av balgen .
+

25 11 200 DEMONTERING OCH MONTERING AV
KONSOL NED STAG FOR VAxEL
SPAKSLAGRING
Demont e ra staget med gurnmibussningen .

Mont eri ngsanvisning: Kon t rollera sli t aget
pa gummi bussningen och byt ut den vid be
hov .

-j

+

25-1113

I,
Skruva bort insex skruvarna for ko nso lf as t
sattningen .
Tag bort konsolen .
+

Monteringsanvisning: Kontrollera konso l ens
gummifaste med avseende
sli t age . By t ut
vid behov .

pa

Forena konsol och stag med varand r a ( s lit
sar) pa sad ant satt att inte ko nsol en kan
sla mot tunneln .
+
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25 16 050 DEMONTERING OCH MONTERING AV
VALJARSPAK MED LAGERBOCK

Tag bart lasbrickan.
Haka loss valjarstangen.
+

Tag bart fastskruven for forvarings
facket.
Tag bart forvaringsfackets batten .
+

Skruva bart tackplattan for valjar
spaken.
+

Tag bart tackbrickan for valjar
spaken .
+

25- 1611

Drag bart ledningen for valjarindikatar
belysningen.
Tag bart tackplattan for valjarspaken.
+

Demantera kansaltackplattan .
+

Lassa lagerbacken.
Tag bart valjarspaken med lagerback en.
+

Manteringsanvisning: Observera spelet mel 
Ian anslagslappen ach anslaget i lage 0 vid
montering av lagerbacken. Spelet skall vara
A = I mm . Spelet kan aven stallas in med
valjarstangen enligt 24 00 004.
+

25- 16/2

25 16 061 BYTE AV VALJARSPAKSHANDTAG

Tag bort fastskruven for forvarings
fackets botten.
Tag bort forvaringsfackets botten.
+

Skruva loss tackplattan for valjar
spaken .
+

Lyft upp tackplattan for valjarspaken .
+

Drag av ledningen for valjarlages
indikatorns belysning.
Tag bort tackplattan for valjarspaken.
Tag bort kapan for valjarspaken.
+

25-1613

Skruva loss handtaget for valjarspaken .
+

2

5

Tag isar valjarspakens hand tag.

Tag bort blindknoppen.
Tryck in fj aderplaren 1.
Tag bort blindknoppen 2.

OBS : F j aderspannin

Tag bort fjadern 3 .
Skruva bort ansatsbulten 4 for fjaderhallaren.
Tag bort fjaderhallaren 5.
Monteringsanvisning: Pa hogerstyrda bilar kan
tryckknappen aven monteras pa hager sida.
+

Demontera tryckknappen.
Skruva bort ansatsskruven 1 for tryckknappen.
Tag bort tryckknappen 2 .
Drag ut valjarstangen 3 .
Monteringsanvisning: Kontrollera sli taget pa
lagerbussningen 4 for valjarstangen och byt
ut den vid behov .
Rullen 5 pa valjarstangen maste vara fritt
rorlig. Smorj den vid behov med Longterm
2.
+

Monteringsanvisning: Kontrollera sli taget pa
anslagstappen 6 och byt ut den vid behov.
Stall in valjararmen .
Vrid ner muttern 7 med en haknycke l.

3

Tryck upp anslagstappen 6 och skruva pa valjar
stangen 3 sa att rullen kommer att sta i rat
vinkel mot korriktningen.
OBS: Valjarstangen far endast skruvas latt mot
anslagstappen for att inte lagerbussningen
skall skadas .
+

25- 16/4

A
Skruva pa valjarhandtaget utan tryck
knappen 2 (blindknoppen monterad).
For in tryckknappen 2.
Tryck in knappen 2 till tryckpunkten 
strackan A.
+

R

Stall in hojden pa valjarhandtaget
(utan tryckknapp) sa att nar tryck
knappen ar inford till tryckpunkts
laget anslagstappen kommer att ligga
an utan spel eller tryck mot kulissen
i valjarlage R.
+

Drag fast muttern med haknyckeln mot
valjarhandtaget efter avslutad install
ning. Skruva in ansatsskruven i tryck
knappen.
+

25 16 211 BYTE AV LEDBUSSNING FOR
VALJARSTANG

Tag bort lasbrickan.
Tryck av valjarstangen.
Tryck ut ledbussningen fran stangens
ande.
+

25- 16/5

Monteringsanvisning: Observera ledbussning

\I
;

ens monteringslage.
Klacken inne i bussningen skall vandas mot
valjarspaksanden.
Smorj ledbussningen med Longterm 2.
+

A-B
25 16 581 BYTE AV LAGERBUSSNINGAR FOR VALJAF
SPAK
- Valjarspaken och lagerbocken
demonterade Skruva av valjarhandtaget.
Skruva ned muttern fran valjarspaken med hak
nyckel.
Tag ut anslagstappen.
Monteringsanvisning: Stall In valjararmen
enligt 25 16 061.
+

Tag bort den sjalvlasande muttern fran skruv
for valjarspakslagret.
Tag bort skruven.
Monteringsanvisning: Drag den sjalvlasande
muttern med 1,5 - 1,9 kpm.
+

... ,

u

Tag bort valjarspaken fran lagerbocken.
Demontera

dist ~q sroret.

Tryck ut

lagerbussningar.

Monteringsanvisning: Srnorj lagerbussningarna

med Longterm 2.
+

25- 16/6

