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PV 444-445

BESKRIVNING
Denna verkstadshandbok
behandlar bakaxlar
med detalj nr 86583, 87770, 87869, 88704, 88895,
88999, 89650, 655712 och 655713 för PV 444
samt bakaxlar detaljnr 88159, 89238 och 89686
för PV 44.5.
Beträffande på vilka chassinr de olika bakaxlarna förekommer hänvisas till reservdelskatalogen.
PV 444 t. o. m. chassinr 8377 är försedd med
bakväxel med spiralskurna kuggar och pinjongen
liggande i höjd med kronhjulets centrum.
PV 444 fr. o. m. chassinr 8378 samt PV 445 är
försedda med hypoidväxel, dvs. pinjongdrevet
ligger under kronhjulets centrum. Genom denna
konstruktion
har kardanaxeln
kunnat sänkas.
Konstruktionen
medför emellertid även att påkänningarna på pinjongdrevets
och kronhjulets
kuggar blir större. Förutom det tryck som kuggarna i en kuggväxel normalt utövar mot varandra uppstår i hypoidväxeln dessutom en glidande rörelse mellan kuggarna. Detta ställer
bl. a. stora krav på vidhäftningsförmågan
hos
den olja som användes. För hypoidväxlar måste
därför användas en speciell smörjolja, kallad hypoidolja, med mycket goda vidhäftningsegenskaper. Felaktig olja medför en mycket snabb förslitning av växeln.
Bakaxeln indelas lämpligen
bakväxel och drivaxlar.

i bakaxelkåpa,

Bakaxlar med detaljnr 86583, 87770, 87869,
88159,88704,88895,89238
och 655712 (utf. I, se
plansch I) skiljer sig från de andra, detalj nr
88999, 89650, 89686 och 655713 (u tf. II, se
plansch II), i huvudsak därigenom att bakväxeln
är monterad i ett särskilt hus, bakväxelhus, vilket
är skruvat fast vid själva bakaxelkåpan.
Bakväxeln består av pinjong, kronhjul och
differential.
Bakväxlarnas
utförande är något
olika. För ansättning av differentialhuslagren
och justering av kuggspelet är bakaxlar av utf. I
försedda med ställmuttrar. Sådana saknas på bakaxlar av utf. II, varför kuggspelet och differentialhuslagrens
ansättning justeras med mellanlägg innanför differentialhuslagren.
Differentialhus
med kronhjul är genom två
koniska rullager lagrat i bakväxelhuset resp. bakaxelkåpan. Kronhjulet är fäst vid differentialhuset med skruvar som låsts med vikbrickor.

Differentialväxeln
i differentialhuset
består av
två mindre koniska kugghjul på en axeltapp samt
två större likaledes koniska kugghjul, i vilka drivaxlarna är instuckna i invändiga sp lines. Genom
lagringen av kugghjulen kan dessa rotera och tilllåter drivaxlarna att rotera med olika hastigheter
vid körning i kurvor. Under varje differentialväxelhjulligger
en bricka. Pinjongen är lagrad i
koniska rullager. Pinjongens läge i axialled i förhållande till kronhjulet
justeras med mellanläggsbrickor under bakre pinjonglagrets
ytterring. Ansättning av pinjonglagren sker med mellaniäggsbrickor under främre pinjonglagrets innerring.
Varje drivaxel är vid ytterändan lagrad i ett
koniskt rullager vilket på bakaxel detaljnr 89650
är placerat på den för hjulnavet utformade, och
inåt förlängda, konan. Lagerspelet justeras med
mellanläggsbrickor
under bromsskölden. Innanför varje drivaxellager ligger en tätningsring som
jämte en utanför lagret liggande filtring hindrar
olja i bakväxeln att tränga ut på bromsbeläggen.
Bakaxeln är upphängd på två snedställda bärarmar. I tid. utförande är bakaxelkåpan fastskruvad vid bärarmarna. I sen. utf. är kåpan vridbart
lagrad i ett par gummibussningar, som är fastsatta vid bärarmarna. För att hindra kåpan att vrida
sig i förhållande till vagnens längdaxel finns två
momentstag. Dessa är gummilagrade i fästen, som
är fastsatta på bakaxelkåpans översida och i karossens bottenplåt. Principen för bakaxelupphängningen framgår av bild L

Bild 1.
1.
2.
3.
4.

Bakaxeluppluingning,

Bärarm
Stötdämpare
Gummilagring
Momentstag

sen. u.t].

5. Gummikuddar
6. Bakaxelkåpa
7.

Tvärstag

8. Bakfjäder
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REPARATIONSANVISNINGAR
Arbeten som kan utföras med
bakaxeln monterad
Byte av tätningsring för drivaxel
L

Tag bort hjulet och drag av hjulnavet, bild
2. Använd avdraga re SYO 1446 A för nav
med fyra och SYO 1791 för nav med fem
hjulbultar. Tag bort bromsskölden efter att
ha placerat en träklots under bromspedalen
och lossat bromsledningen från skölden.

Bild 3.

Bild 2.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Demont. av hjulnav.

Drag ut drivaxeln, bild 3. Använd avdraga.
re SYO 2204 (SVO 1804 kan användas på
axlar av utf. I).
_
Drag ut tätningsringen med hjälp av SYO
4078, bild 4.
Driv in den nya tätningsringen. Se till att
den drives i rätt. Använd verktyg SYO
1803, bild 5.
Tvätta om erforderligt bromsskölden ren
från olja och fett. Har olja eller fett kommit på bromsbanden måste de bytas ut.
Montera drivaxel och bromssköld jämte ny
filtpackning.
Kontrollera drivaxlarnas axialspel. Se anvisningarna under rubr. "Hopsättning".
Montera krysskilen om den varit borttagen
samt därefter hjulnav och hjul.
Lufta bromsledningen och justera bromsen.
Följ anvisningarna i avd. 7.
Kontrollera oljenivån i bakväxeln.

5-2

Demont. av drivaxel.

Bild 4.

Bild 5.

Demont. av tätningsring.

Mont. av tätningsring.

•
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Byte av tätningsring vid pinjong
1.

2.

Koppla av bakre kardanaxeln från medbringaren på pinjongen. Känn efter huru- _
vida pinjongen glappar i sina lager. Om så
är fallet skall glappet justeras bort innan
ny tätningsring monteras.
Tag bort muttern för medbringaren
och
drag av denna med SYO 2261 (SYO 4068 A
kan användas). Se bild 6. Tag bort den gamla tätningsringen med SYO 4030, bild 7.
2.2.039

Bild 7.

Bild 6.
3.

4.
5.

Demont. av tätningsring.

Demont. av medbringare.

Lägg i ny papperspackning och montera den
nya tätningsringen med SYO-verktyg, bild
8 (betr. SYO-nr för verktyg till de olika
bakaxlarna se verktygsförteckning
sid. 20).
Pressa på medbringaren med hjälp av SYOverktyg, bild 9.
Anslut kardanaxeln.

220,,"0

Bild 8.

Mont. av tätningsring.

1. Pressverktyg, se verktygsförteckning
2. Nyckel, se verktygsförteckning

Byte av drivaxel och (eller) lager
1.

2.

3.

4.

Tag bort hjulet och drag av hjulnavet, bild
2. Använd avdragare SYO 1446 A för nav
med fyra och SYO 1791 för nav med fem
hjulbultar. Tag bort bromsskölden, efter
att ha placerat en träkloss under bromspedalen och lossat bromsledningen från
skölden.
Drag ut drivaxeln, bild 3. Använd verktyg
SYO 2204 (SYO 1804 kan användas på bakaxlar av utf. I). Kontrollera ev. byt tätningsringen.
Pressa av lagret, bild 10 och montera därefter det nya (betr. SYO-verktyg för de olika
bakaxlarna se verktygsförteckning
sid. 20).
Montera drivaxel, mellanlägg och bromssköld.

Bild 9.

Mont. av medbringare.

1. Pressverktyg, se verktygsförteckning.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

sidan av bakväxelhuset
och låt oljan rinna
ur medan axlarna tages ut .:
Lyft av bakhjulen och skruva av hakaxelmuttrarna (2).
Drag av bakhjulsnaven
(6) med trummor.
Använd avdragare SYO 1446 för nav med
fyra och SYO 1791 för nav med fem hjul.
bultar, bild 2. (Handbromsen
lossad, ev.
nedjustering av bromsbackarna).
Koppla av bromsoljeledningarna
vid bromssköldarna (placera en träklots under bromspedalen så att den inte kan tryckas ned).
Skruva bort de fyra skruvarna
(48) för
bromssköldarna
och tag bort dessa. Se till
att inga justermellanlägg
(49) tappas eller
skadas.
Drag loss drivaxlarna
(11) med verktyg
SYO 2204 (SVO 1804 kan användas) och
lyft ut dem, bild 3.
Koppla loss kardanaxlarna
från pinjongens
medbringare (21).
Lossa skruvarna (13) som håller bakväxelhuset (14) och lyft ur detta.

Isärtagning
Bild 10.

Demont. av driv axellager.

l.

1. Underläggsring, se verktygsförteckning.

5.

6.
7.
8..

Kontrollera ev. justera drivaxelns axialspel.
Följ härvid
anvisningarna
under
rubr.
"Hopsä ttning".
Montera krysskil, hjulnav och hjul.
Lufta bromsledningen
och justera bromsen.
Följ anvisningarna i avd. 7.
Kontrollera oljenivån i bakväxeln.

Reparationsanvisningar för
bakaxel utf. I.
(Bakaxel detaljnr 86583, 87770, 87869, 88159,
88704, 88895, 89238 och 655712, se plansch I).

2.
3.

4.

5.

Demontering av bakväxel
(För demontering och montering
axel, se sid. 9 resp. 16).
l.

av kompl. hak-

Lossa bakhjulsmuttrarna
(7 plansch I) något, lyft upp vagnen och palla under så att
hjulen kommer ca 10 cm över golvet.
Skruva bort avtappningsproppen
på under-
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6.

Sätt upp bakväxeln i fixtur SYO 4110. Kontrollera att överfallen (37) för differentialhållaren är sammärkta med huset. Märk
annars ena sidan med körnslag. Skruva bort
skruvarna (44) för överfallen och tag bort
dessa.
Tag bort ställmuttrar
(34) och lagerringar.
Lyft bort differential med kronhjul.
Lossa muttern (22) och drag av medbringa.
ren (21) med verktyg SYO 2261, bild 6
(SVO 4068 A kan användas). Pressa ut pin.
jongen (18).
Drag ut tätningsringen
(20) med utdragare
SYO 4030 ur pinjonghusets
främre ände,
bild 7. Tag bort papperspackning,
plåtbrioka (19) och rullager (25).
Driv vid behov ut lagrens ytterringar,
bild
Il. Använd SYO 41063 för främre och SYO
4064 för bakre lagerringen samt standard.
skaft SYO 1801. Tag vara på justermellanläggen (28).
Drag vid behov bakre lagret (29) av pin.
jongen, bild 12. Använd avdragare SYO
4091 eller SYO 2231, se tabell sid. 5.
Två olika pinjonglager finns. Då man inte
på förhand kan veta vilket lager som är
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Bild 11.

Demont. av lagerring.

1. Dorn, se verktygsförteckning.

Bild 13.

Bild 12.

Demont. av låspinne.

Demont. av bakre pinjonglager.

monterat måste man först noga kontrollera
detta. Användes fel avdragare kan lagret
skadas så att det blir omöjligt att få av det.

I

IVoIvos det. nr SKF:s det. nr

Tid. utf.
Sen. utf.

181221
181233

I

3220.7 W
23150.8

24:043

Verktyg

SYO 4091
SYO 2231

3.

Drag

Ilemont. av di//erentialhuslager.
vid behov av differentialhuslagren
avdragare SYO 4042 A, se

(33). Använd
bild 14.

Inspektion

Isärtagning av differential
för kronhjulet

Bild 14.

(17) och

1.

Lossa skruvarna
tag bort detta.

2.

Driv ut låspinnen (30.) för differentialhjulsaxeln (31), se bild 13. Driv därefter ut
axeln med hjälp av lämplig dorn och tag
bort tryckblocket
(32). Differentialhjulen
(38, 41) kan nu tagas ut tillsammans med
tryckbrickorna
(39',42).

För att kunna undersöka de olika detaljerna
måste de först noggrant rengöras. Samtliga lagerbanor och lager undersökes. Inga sår eller
skador får finnas på banor, rullar eller rullhållare. Alla skadade lager och lagerbanor bytes.
Undersök såväl pinjongdrev som kronhjul noga
så att inga skador finns på kuggarna. Sprickor i
kuggytorna kan bli orsak till att bitar lossnar
vid körning. Dessa småbitar kan komma mellan
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kugghjulen och åstadkomma mycket stora skador i bakväxeln. Finns skador eller sprickor i dreven skall båda ersåttas med nya. Bakväxeldreven
(pinjon och kronhjnl) säljes nämligen endast i
kompletta satser beroende på att de är samörda i speciella maskiner för att rätt kuggkonoch rrst gång skall erhållas .
ven differentialhjulen
undersökes för spricor och" ador på kuggarna. Differentialhjulen
monteras rengjorda och torra i differentialhuset
tiflsammans med axel och tryckbrickor, varigenom glapp och slitage lättare kan bestämmas.
Fi:nns glapp bytes de berörda delarna. Tryckbrickorna skall vara fria från ojämnheter.
ind ersök även om medbringarens cylindriska
del, som går in i tätningsringen, är sliten eller
repig. Om så är fallet utbytes medbringaren tillsammans med tätningsringen.
Inspektera drivaxlarna. Krokiga eller på annat
sätt skadade drivaxlar utbytes mot nya.
Undersök tätningsringarna och byt ut dem om
de är skadade eller förslitna.
Se efter att inga sprickor finns på hakaxelkåpan. Kontrollera att konsolerna för bärarmar
och tvärstag är felfria.

Bild 15.

5.

Mont. av differentialhjul.

vet i specifikation samt lås med vikbrickor
(16).
Pressa på differentialhuslagren
(33), se bild
16.Använd dorn SVO 4112 A och standardskaft SVO 1801 för lagren.

Hopsättning
Hopsättning av differential
L

2.
3.

4.

Har differ~ntialen varit isärtagen placeras
först de stora differentialhjulen
(38) med
tryckbrickor (39) i differentialhuset
(43).
"Rulla" därefter in de små differentialhjulen (41) (båda samtidigt) med de skålformiga tryckbrickorna
(42), se bild 15.
Lägg in tryckblocket (32) och driv i axeln
(31).
Sätt upp differentialhuset i ett skruvstycke
och för in en drivaxel i ena sidans stora differentialhjul. Differentialen skall nu gå så
styvt att den endast med svårighet kan vridas runt för hand med denna axel. Går den
för lätt monteras nya tryckbrickor (39). De
plana brickorna finns i överdimension och
tjocklekarna
framgår av specifikationen.
Observera att lika tjocka brickor skall placeras under två motstående hjul. När justeringen är gjord, monteras låspinnen (30)
för axeln.
Montera kronhjulet (17), se därvid till att
anliggningsytorna är rena och jämna. Drag
skruvarna (15) till det moment som är angi-

5~6

Bild 16.

Mont. av differentialhuslager.

Hopsättning av bakväxel
L

Lägg det antal justermellanlägg
(28) som
fanns under bakre pinjonglagrets ytterring
vid isärtagningen i läge, se bild 17. Pressa
därefter i främre och bakre ytterringarna
med pressverktyg SVO 4047 B, se bild 18.
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VOLVO

22045

Bild 17.
l.

Mont. "avjustermellanlägg.

Justermellanlägg

2. Lagerring

"OJ;

22047

Bild 19.

Bild 18.

Mont. av bakre pinjonglager.

Mont. av lagerringar.

1. Pressverktyg SVO 4047 B

2.

3.

4.

Se till att ringarna inte kärvar eller kommer
snett i huset.
Pressa bakre pinjonglagret (29) på pinjongen (18). Använd dorn SYO 4097 B, se bild
19.
För in pinjongen i huset och träd på distansring (27), det antal justermellanlägg
(26)
som fanns vid isärtagningen samt främre
pinjonglagret (25). Placera vidare mellanläggsring SYO 4069, nyckeln SYO 4061 och
montera pressverktyg SYO 4049 på pinjongens främre ände, se bild 20. Drag i
pinjongen med hjälp av pressverktyget.
Efter det pinjongen monterats kontrolleras
och ev. justeras pinjonglagrens ansättning.

Bild 20.
l.

Mont. av pinjong.

Pressverktyg SVO 4049

2. Nyckel SVO 4061

Pinjongen skall gå relativt lätt att vrida
runt (2-4 kgcm). Glapp får dock ej förekomma. Går pinjongen för trögt, tages
främre lagret bort genom att pinjongen
pressas ut och fler mellanlägg ditlägges.
Finnes glapp eller går pinjongen för lätt
borttages mellanlägg.
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'5.

6.

8.

9.

10.

445

Montera differential med kronhjul, samt
lagerbanor öyerfall (37) och ställmuttrar
(34). Drag ej skruvarna (44) för överfallen
hårdare än att ställmuttrarna går att vrida.
Bakväxeln är nu färdig för justering av
kn gkontakten och kuggspelet. Följ härvid
anvisningarna under rubriken "Inställning
a, bakvaxel",
Efter
lutförd justering enl. moment 12
borttages pressverktyg SYO 4049, nyckel
YO 4061 och mellanläggsring SYO 4069.
lIontera plåtbricka (19) och tätningsring
(20) med packning. För tätningsringen användes pressverktyg SYO 4049 och nyckel
SYO 4061, se bild 8. Därefter pressas medbringaren på med hjälp av verktyg SYO
4049, se bild 9. Montera bricka (24) och
mutter (22), vilka skall dragas med det moment som är angivet i specifikationen. Kontrollera medbringarens radialkast och skevhet. De får vara högst 0,075 mm resp. 0,09
mm. Felaktig medbringare bytes.
Sätt an differentialhuslagren
för gott och
lås ställmuttrarna. Ansättningen sker enligt
följande: drag till överfallens skruvar och
lossa dem därefter 1/4 varv. Placera en indikator mot kronhjulets baksida. Drag åt ställmuttrarna så att glappet nätt och jämnt försvinner. Drag därefter åt ställmuttern vid
kronhjulets
kuggsida ytterligare
1112-2
hack. Kontrollera kuggspelet, som skall vara 0,1-0,2 mm.
Efter låsning av ställmuttrar och skruvar
för överfall är bakväxeln klar för montering vid bakaxelkåpan.

Bild 2l.

Bild 22.

1.

5-8

Mont. av bromssköld.

1. Justermellanlägg

Montering
Lyft bakväxeln på sin plats i bakaxelkåpan.
Se därvid först till att packningen är hel och
att tätningsytorna är plana och rena. Drag
skruvarna jämnt runt om.
2. Koppla på kardanaxeln vid pinjongens medbringare. Byt ut skadade låsbleck.
3. Packa kullagerfett i bakaxellagren och stick
i drivaxlarna (11). Driv in yttre lagerringar
med monteringshylsa SYO 4157, bild 21.
4. Montera bromssköldarna, se bild 22, samtliga vid demonteringen borttagna justermellanlägg (49) och filttätningarna
(8) vid
båda sidor och drag fast skruvarna (48)
för gott. Undersök gummiskydden. som ta-

Mont. av lagerring.

1. Monteringshylsa SYO 4157

5.

6.

tar vid handbromswiren
i bromsskölden.
Byt ut mot nya om så är nödvändigt. Knacka
några slag på båda axeländarna med en
klubba så att lagrens ytterringar kommer i
rätt läge.
På sen. utf. är högra sidans justermellanlägg ersatta med en 1,5 mm tjock bricka.
Justering måste därför ske på vänstra sidan.
Placera på denna sidan en indikatorklocka
på fästanordning SYO 4054 och SYO 41493 som sättes fast på bromsskölden. Sätt indikatorklockans
mätspets mot drivaxeländen och nollställ indikatorn, se bild 23.
Drag axeln ut och in ett par gånger och avläs
indikaiorutslaget.
Detta skall vara mellan
0,02 och 0,12 mm. Är det större eller mindre

PV44~45

3.

4.
5.

cylindern till bakaxeln i höjd med bakre
kardanknuten
(placera en träklots under
bromspedalen).
Lossa tvärstag, stötdämpare,
stötdämparband och bärarmar från bakaxeln
samt
handbromswiren från karossen. På PV 444L
lossas även momentstagen,
lämpligast vid'
karossen.
S.änk domkraften
och lossa fjädern från
bakaxeln. Lyft bort bakaxeln.
Tvätta bakaxeln utvändigt och tappa av 01·
jan i bakväxeln.

Isärtagning

VOLVO

23319

Bild 23.

Mätning av axialspel för drivaxlar.

Före isärtagningen är det lämpligt att mäta upp
drivaxlarnas
axialspel och kronhjulets
kugg.
flankspel, då man i så fall lättare kan bestämma
ev. felaktigheter och avhjälpa dessa.
1.

7.

8.

justerar man med justermellanläggen
(49).
Dessa finnas i tjocklekar 1,0, 0,35 och 0,1
mm.
När justeringen av drivaxelspelet är klart
kopplas bromsoljeledning
och handbromswire på vid båda sidor. Nav (6) med trummor monteras, varefter hjulen sättas på.
Bromsarna luftas och justeras enligt anvisningarna i avd. 7.
Fyll på olja i bakaxeln.

2.

3.

Använd endast hypoidolja.
4.

Reparationsanvisningar
bakaxel, utf. II

för

(Bakaxlar detalj nr 88999,
655713, se plansch II)

89686

89650,

5.
och
6.

Demontering
Vid arbete på bakväxeln är det i allmänhet bäst
att demontera hela bakaxeln. Anvisningarna neo
dan avser närmast PV 444 men gäller i tillämpliga
delar även PV 445.
1. Lossa bakhjulsmuttrarna
(l plansch II) och
muttrarna
(3) på drivaxlarna
(H). Lyft
upp vagnens bakände ganska högt genom att
placera en domkraft under bakaxeln. Lägg
klotsar för framhjulen. Ställ bockar under
karossen framför bakhjulen (på PV 445
ramen). Tag bort bakhjulen.
2. Koppla loss bakre kardanaxeln från medbringaren
(20) på pinjongen
(16) samt
koppla isär bromsledningen
från huvud-

7.

8.

9.

Placera bakaxeln i ett ställ eller på ett par
bockar med lagom arbetshöjd. Drag av hakhjulsnaven med avdragare SVO 1791, se
bild 2.
Lossa bromsledningarna
på axeln från
bromssköldarna.
Tag bort bromssköldarna
från bakaxelkåpan. Tag vara på justermellaniäggen.
Tag bort drivaxlarna (H). Använd utdraga.
re SVO 2204, se bild 3. Pressa vid behov
rullagret (9) av axlarna. Härvid användes
som underläggsring SYO 1806, se bild 10.
Tag bort tätningsringarna
(10) med hjälp
av utdragare SYO 4078, se bild 4.
Tag bort inspektionslocket
(42) från bakaxelkåpan.
Kontrollera
sammärkningen
av överfall
(32, 41) och hus. Saknas märkning eller är
den otydlig märkes ena sidan med körnslag.
Tag bort överfallen.
Anbringa verktyg SVO 2285 i hålen på bakväxelhuset enligt bild 24. Skruva ut spänn.
muttern för hand så långt det går och drag
den därefter med nyckel tills differentialhuset går relativt lätt att lyfta bort. Drag
ej muttern för mycket, då bakväxelhuset i
så fall kan deformeras. Lyft ut differentialhus med kronhjul.
Tag bort muttern (21) för medbringaren
(20.) och drag av denna med avdragare SVO
2261, se bild 6. Pressa ut pinjongen (16).
Tag bort tätningsringen
(18) med hjälp av
SYO 40.30, se bild 7. Därefter borttages
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Drag vid behov av bakre lagret (26) från
pinjongen (16) med avdragare SYO 2164,
se bild 26.

Isärtagning av differential
L
2.

3.

Bild 24.

10.

Demont. av differential.

Lossa skruvarna (38) och tag bort kronhjulet (15).
Driv ut låspinnen (27), se bild 27 och därefter axeln (28) för differentialhjulen.
Tag ut
tryckblocket (29). Tag ut differentialhjulen
(33, 36) och tryckbrickorna
(34, 37).
Drag av differentialhuslagren
(13, 31) med
avdraga re SYO 4042 A, se bild 28. Tag vara
på justermellanläggen
(14,30).

bricka (17), främre pinjonglager (23) och
justermellanlägg (24).
Driv vid behov ut lagrens ytterringar,
se
bild 25. Använd standard ska ft SYO 1801
och dorn SYO 4064 för främre och SYO
2207 för bakre ringen. Tag vara på justermellanläggen (25) under bakre ringen.

/

Zll17

Bild 27.

Demont. av låspinne.

VOLVO

22041

Bild 25.

Demont. av lagerring.

1. Dorn, se text

VOLVO

22042

Bild 26.

Demont. av bakre pinjonglager.
1. Avdragare
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SYO 2164

Bild 28.

Demont. av differentialhuslager.
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Inspektion
För att kunna undersöka de olika detaljerna
måste de först noggrant rengöras. Samtliga lagerbanor och lager undersöks. Inga sår eller skador får finnas på banor, rullar eller rullhållare.
Alla skadade lager och lagerbanor utbytes. Undersök såväl pinjongdrev som kronhjul noga så
att inga skador finns på kuggarna. Sprickor i
kuggytorna kan bli orsak till att bitar lossnar vid
körning. Dessa småbitar kan komma mellan
kugghjulen och åstadkomma mycket stora skador i bakväxeln. Finns skador eller sprickor i
dreven skall båda ersättas med nya. Bakväxeldreven (pinjong och kronhjul) säljes nämligen
endast i kompletta satser beroende på att de är
samkörda i speciella maskiner för att rätt kuggkontakt och tyst gång skall erhållas.
Även differentialhjulen
undersöks för sprickor och skador på kuggarna. Differentialhjulen
monteras rengjorda och torra i differentialhuset
tillsammans med axel och tryckbrickor, varigenom glapp och slitage lättare kan bestämmas.
Finns glapp bytes de berörda delarna. Tryckbrickorna skall vara fria från ojämnheter.
Undersök även om medbringarens cylindriska
del, som går in i tätningsringen, är sliten eller repig. Om så är fallet utbytes medbringaren tillsammans med tätningsringen.
Inspektera drivaxlarna. Krokiga eller på annat
sätt skadade drivaxlar utbytes mot nya.
Undersök tätningsringarna
och byt ut dem om
de är skadade eller förslitna.
Se efter att bakaxelkåpan är fri från sprickor.
Kontrollera
att konsolerna för bär armar och
tvärstag är felfria.

Bild 29.

skruvarna (38) till det moment som är angivet i specifikationen
samt lås med vikbrickor (39).

Hopsättning av bakväxel
1.

Hopsättning
Hopsättning av differential
1.

2.

Lägg in de stora differentialhjulen
(33) med
tryckbrickor
(34) i differentialhuset
(40).
"Rulla" därefter in de båda mindre hjulen
(36) jämte de skålformiga tryckbrickorna
(37) (båda hjulen samtidigt), se bild 29.
Lägg in tryckblocket (29) och driv i axeln

(28).
3.

4.

Kontrollera
differentialen.
Förekommer
glapp monteras nya tryckbrickor,
ev. av
överdimension. Efter kontroll och ev. byte
av brickor monteras låspinnen (27).
Montera kronhjulet (15). Se till att anliggningsytorna är rena och utan grader. Drag

Mont. av differentialhjul.

2.
3.

Pressa på differentialhuslagren
(13, ~1)
utan justermellanlägg.
Använd SVO 4ll2,
se bild 30.
Placera differentialhus
med kronhjul och
rullager i kåpan. Mät axialspelet. Axialspelet kan mätas på två sätt: med mikrometer eller med justerbleck. Vilken metod
som än väljes måste mätningen ske med
stor noggrannhet för att rätt resultat skall
erhållas. Användes indikator placeras den
mot kronhjulets baksida, se bild 31. Differentialen
(observera, även ytterringarna
för lagren) skjutes först åt ena hållet, varefter indikatorn nollställes. Därefter skjutes differentialen åt andra hållet och spelet
avläses. Mäter man med justerbleck användes två stycken, vilka stickes ner mellan
ena ytterringen och lagerläget i huset. Till
det uppmätta axialspelet lägges 0,2 mm,
vilket anger den totala tjockleken på de
justermellanlägg,
som skall användas vid
hopsättningen.
Pressa bakre lagret (26) på pinjongen (16).
Använd dorn SVO 4097 B, se bild 32.
Lägg det antal justermellanlägg
(25) för
bakre pinjonglagrets ytterring, som fanns
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l

r

Bild 30.

Mont. av differentialhuslager.

VOLVO

22047

Bild 32.

Mont. av bakre pinjonglager.

vo
23320

Bild 31.

4.

5.

Mätn. av differentialens

axialspel.

vid isärtagningen, i kåpan och pressa därefter i ytterringarna
med hjälp av pressverktyg SYO 22,06, se bild 33. Se till att
ringarna ej kärvar eller kommer snett.
För in pinjongen i kåpan och träd på distansrör (distansrör gäller endast bakaxel
89686), det antal justermellanlägg (24) som
fanns vid isärtagningen,
främre pinjonglagret (23) samt bricka (17). Montera nyckel SYO 2208 och pressverktyg SYO 1845
på pinjongens främre ände och drag i pinjongen, se bild 34.
Kontrollera pinjonglagrens ansättning. Pinjongen skall gå relativt lätt att vrida runt
(9-14 kgem). Glapp får dock ej förekomma. Ansättningen justeras med mellanläggen (24) vid främre pinjonglagret.
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Bild 33.
l.

6.

Mont. av lagerringar.

Pressverktyg SYO 2206

Pinjongen skall ha ett visst nominellt mått
(A bild 35) till kronhjulets centrumlinje.
På grund av toleranser i tillverkningen uppstår avvikelser från det nominella måttet.
Detta anges på det slipade planet på pinjongen med en siffra försedd med pluseller minustecken.
Står det plustecken
framför siffran skall det nominella måttet

PV 444-445
- skall pinjongtolken ligga högre än justerjiggen och om den är märkt
skall pinjongtolken ligga lägre än justerjiggen vid
korrekt inställning. Detta justeras genom att
lägga dit eller taga bort justermellanlägg under bakre pinjonglagrets ytterring.
Hade
pinjonglagren rätt ansättning måste samtidigt lika många justermellanlägg läggas dit
eller tagas bort under främre pinjonglagret.

+

Bild 34.

Mont. av pinjong.

1. Pressverktyg SYO 1845

Bild 35.

2. Nyckel SYO 2208

Bild 36.

Placering av mätverktyg.

Bild 37.

Nollställning av indikator.

Pinjongens läge.

A. Nominellt mått=2,25"

ökas och vid minustecken minskas det nominella måttet. Den på pinjongen angivna siffran anger avvikelsen i tu endels tum och
måste vid justeringen först omräknas till
mm, se förvandlingstabell.
För kontroll av pinjongens läge användes
en indikator, hållare för indikator
SYO
2284 samt mätverktyg SYO 2283 vilket består av två delar: pinjongtolk och justerjigg.
Kontrollen tillgår på följande sätt:
Placera pinjongtolken
på pinjongens
slipade plan och justerjiggen i differentiallagerlägena, se bild 36. Placera indikatorhållaren på bakväxelhuset och nollställ indikatorn mot justerjiggen, bild 37. Flytta därefter över indikatorhållaren
så att indikatorn
kommer mot pinjongtolken, se bild 38. Är
pinjongen märkt O skall justerjigg och pinjongtolk ligga på samma höjd, är den märkt

Bild 38.

Uppmätning av pinjongens läge.
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Förvandlingstabell för tum
till millimeter
tum

I

+

millimeter

0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009

0,025
0,051
0,076
0,102
0,127
0,152
0,178
0,203
0,229

10.

Il.

+

Ex. Pinjongen är märkt
2. Pinjongtolken
skall då ligga 0,002" = 0,05 mm under justerjiggen. Mätningen visar att pinjongtolken på pinjongen ligger 0,15 mm över justerjiggen. Pinjongen skall då sänkas 0,15
0,0'5= 0,20 mm, varför justermellanlägg
motsvarande denna tjocklek (mät med mikrom eter) skall tagas bort under bakre pinjonglagrets ytterring.
Efter justering av pinjongens läge kontrolleras och ev. justeras än en gång förspänningen på pinjonglagren.
Placera differentialen
(utan justermellanlägg för lagren) i bakväxelhuset. Anbringa
en indikator mot kronhjulets baksida, se
bild 31, och mät upp spelet mellan pinjongen och differentialens ytterlägen. Anteckna det spel som därvid erhålles.

+

7.

8.

9.

Kuggflankspelet är i en del fall instämplat
på kronhjulet (t. ex. BIL .004). Det under
punkt 8 uppmätta spelet skall då minskas
med kuggflankspelet. Detta är angivet i tusendels tum och måste först omräknas till
mm, se förvandlingstabellen.
Ex. Kronhjulet är märkt BIL .004, enligt
tabell =0,10 mm. Justermellanlägg som erfordras enligt punkt l:
Uppmätt spel 1,5 mm förspänning 0,2 mm
=1,7 mm.
Uppmätt spel enligt punkt 8 =1 mm.
Justermellanläggens
tjocklek på kronhjulssidan 1-0,10=0',9
mm.
Justermellanläggens
tjocklek på motsatta
sidan 1,7-0,9=0,8
mm.
Är inte kuggflankspelet instämplat på kronhjulet sker justeringen på följande sätt:
Placera justermellanlägg enligt det uppmät-

+

5-14

..

ta spelet under lagret på kronhjulssidan.
Placera övriga justermellanlägg på den anddra sidan.
Ex. Uppmätt spel 1,4 mm förspänning
0,2 mm=1,6 mm.
Uppmätt spel enligt punkt 8=0,8 mm.
Justermellanläggens
tjocklek på kronhjulssidan = 0,8 mm.
Justermellanläggens
tjocklek på motsatta
sidan=1,6-0,8=0,8
mm.
Drag av differentialhuslagren
med avdragare SYO 40'42 A. Placera justermellanlägg
enligt beräknade värden under lagren och
pressa åter på dessa.
Anbringa verktyg SYO 2285 och en indikator på bakväxelhuset, bild 39. Drag spännmuttern så att bakväxelhuset spännes ut
max. 0,3 mm. Tag bort indikatorn. Lägg i
differential med lager. Tag därefter bort
verktyg SYO 2285.

12.0ao

Bild 39.
12.

13.

14.

15.

Utspänning av bakväxelhus.

S.ätt på överfallen (32,41) med skruvar och
drag åt skruvarna. Anbringa en indikator
mot kronhjulets baksida, se bild 40. Drag
runt kronhjulet och mät dess axialkast. Detta får inte överstiga 0,08 mm.
Mät upp kuggflankspelet
enligt bild 41.
Det skall stämma överens med specifikationen eller med det på kronhjulet instämplade värdet (omräknas till mm. Det skall
dock vara minst 0,10 mm).
Kontrollera inställningen genom att märka
upp kuggkontakten
enligt "Inställning av
bakväxel" sid. 16.
Efter slutförd justering borttages nyckel
SYO 2208.

PV444-445

Hopsättning av bakaxel
1.
2.

Driv in tätningsringarna
(10) för drivaxlarna (Il) med dorn SYO 1803, se bild 5.
Driv lagren (9) på drivaxlarna om de varit
borttagna. Använd SYO 1805, se bild 42.

VOLVO
23321

Bild

40.

Mätn. av kronhjulets

axialkast.

VOLVO
~2055

Bild 42.
VOLVO
23322

Bild

41.

Mätn.

17.

18.

av drivaxellager.

av kuggflankspel.
3.

16.

Mont.

1. Monteringshylsa SYO 1805

Montera plåtbricka (17) och tätningsring
(18) jämte papperspackning.
För tätningsringen användes pressverktyg SYO 1845
och nyckel SYO 2208. Pressa därefter på
medbringaren (20) med hjälp av SYO 1845.
Montera bricka (22) och mutter (21). Drag
muttern till det moment som är angivet i
specifikationen. Kontrollera medbringarens
radialkast och skevhet. De får vara högst
0,075 resp. 0,09 mm.
a) Gäller bakaxel 89650:
Lossa skruvarna för överfallen.
Bestryk
därefter gängorna på skruvarna och i skruvhålen med packningskitt
- Permatex 3
Form - A - Gasket eller motsvarande av
annat fabrikat. Härvid erhålles tätning för
de genomgående hålen och säkring av skruvarna. Drag skruvarna
enl. specifikationen.
b) Gäller bakaxel 88999 och 89686:
Lås skruvarna för överfallen med innertandade låsbrickor. Drag skruvarna enl. specifikationen.
Montera inspektionslock och packning.

4.

5.

Packa in lagren med värmebeständigt fett.
För in drivaxlarna i bakaxelkåpan. Driv in
lagrens ytterringar
med monteringshylsa
SYO 2205, se bild 43.
Montera bromssköldarna
samt justermellanlägg (48) och hållare (8) med filttätning,
se bild 44. Kontrollera, ev. justera drivaxlarnas axialspel, se bild 45. Spelet framgår
av specifikationen.
Montera bromsledningen vid bromsskölden,
samt därefter nav och bromstrumma.

Bild 43.
1.

M ont. av lagerring.

Monteringshylsa SYO 2205
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4.

5.

Koppla kardanaxeln vid medbringaren på
pinjongen och anslut bromsledningen samt
handbromswiren.
Lufta bromssystemet, fyll på olja, mont.
hjulen och sänk ned vagnen. Drag hjulmuttrarna (l) och muttrarna (3) på drivaxlarna.
Montera saxpinnarna (4).

Använd endast hypoidolja!

Inställning av bakväxel

Bild 44.

Vid hopsättning av bakväxeln är det mycket
viktigt att pinjong och kronhjul kommer i ett
riktigt läge i förhållande till varandra. Detta gäller icke endast spelet mellan kuggarna utan även
kuggkontakten. Vid riktig kuggkontakt blir de
påkänningar, som kuggarna vid körning utsättes för, fördelade över större delen av kuggytan.
På så sätt förebygges kuggbrott och onormal
förslitning av dreven samtidigt som växeln får
en tyst gång. Här nedan följer anvisningar, som
kan tjäna som ledning vid arbetets utförande.
Kontrollera
först kronhjulets
skevhet med
indikator. Skevheten får ej överstiga värdena i
specifikationen.
För att enkelt kunna ange kuggkontaktens läge
har man kallat kuggens olika partier vid olika
namn. S.ebild 46 som visar en kugge på kronhjulet. OBS! Inställningen sker med ledning av anliggningen på kronhjulets kuggar.
Drivsidan är den sida, som upptager trycket
från pinjongdrevet, då vagnen drives framåt.

Mont. av bromssköld

1.Justermellanlägg

LII/ände

Bild 45.

Mätn. av axialspel för drivaxlar

Montering
Anvisningarna nedan avser närmast PP
men gäller i tillämpliga delar även PV 445.
1. Placera bakaxeln under vagnen och lyft
den något med en domkraft.
2. Skruva fast bärarmar och tvärstag. På
444 L monteras även momentstagen.
3. Skruva fast fjädrar, stötdämparband
stötdämpare.
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Jlorände
Bild 46.

Rätt kuggkontakt

PV 444-445
Backsida är den sida, som upptager trycket
vid backning samt då motorn bromsar vid körning framåt.
Lillände och storände benämnas kuggens smalaste respektive bredaste ände. Lilländen ligger
således närmast centrum och storänden längst
ut på kronhjulet.
För att få fram en tydlig bild av kuggkontakten bestrykes kronhjulets kuggar på båda sidor
med märkfärg, som framställes av mönja och
motorolja. Märkfärgen får ej vara lättflytande
ty då blir märkbilden missvisande. Samtliga kuggar bestrykas med ett tunt lager av märkfärgen,
se bild 47. Därefter drages pinjongen runt 1012 varv åt varje håll samtidigt som kronhjulet
bromsas kraftigt med en träkil eller dylikt, e
bild 48. Färgen på kronhjulskuggarna
pressas då

bort på den yta där pinjongens kuggar ligger an
och man får en bild av kuggkontaktens utbredning och läge. Den kuggkontakt, som skall eftersträvas, visas på bild 46.

Obs! Märkbilden har i det närmaste rektangulär form och ligger på drivsidan mitt
på kuggen i höjdled men något närmare
lilländen än storänden. På backsidan ligger
märkbilden något högre än på drivsidan
men i övrigt lika med drivsidans.
Inställningen av kuggkontakten
sker genom
att ändra pinjongens läge i förhållande till kronhjulet genom att lägga dit eller ta bort mellanlägg vid bakre pinjonglagrets ytterring. Samtidigt måste dock justermellanlägg
av samma
tjocklek läggas dit resp. tagas bort vid främre
lagret, så att ej pinjonglagrens ansättning ändras.
Efter varje ändring av pinjongens läge måste
kuggflankspelet
justeras och kontrolleras,
se
bild 49.

VOLVO

20207

Bild 47.

Bestrylming

av kuggar med märk/ärg

Bild

49.

Mätning

av kuggjlankspelet,

Märkbildens förflyttning är något olika på en
spiralskuren, konisk kuggväxel (PV 444 A tid.
utf.) och en hypoidväxel, varför de båda typerna
här nedan behandlas var för sig.

Inställning av spiralskuren. konisk
kuggväxel

Bild

48.

Runtdragning

av bakväxel

På denna typ av bakväxel flyttar sig märkbilden på samma håll både på driv- och backsidan.
Flyttas pinjongen utifrån och in, flyttar sig
märkbilden från högt (bild 50) till lågt läge (bild
51) på kuggen.
Ligger märkbilden för högt på kuggen skall
pinjongen flyttas inåt och om den ligger för
lågt flyttas pinjongen utåt.
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Bild 50.

Märkbild, rak växel

Bild 52.

Märkbild, hypoidväxel

Bild 51.

Märkbild, rak växel

Bild 53.

Märk bild, hypoidväxel

Vid förflyttning av pinjongen från sitt rätta
läge antar märkbilden så småningom formen av
ett rakt streck. Därigenom kan man lätt se när
växeln är rätt inställd, ty märkbilden har då rätt
läge på kuggen och största möjliga utbredning i
höjdled.

Inställning av hypoidväxel
På en hypoidväxel flyttar sig märkbilden diagonalt över kuggen och olika på driv- och backsidan.
Flyttas pinjongen utifrån och inåt, flyttar sig
märkbilden på drivsidan från högt läge vid storänden, bild 52, till lågt läge vid lilländen, bild 53.
På backsidan flyttar sig märkbilden samtidigt
från högt läge vid lilländen, bild 52, till lågt läge
vid storänden, bild 53.
Märkbilden på drivsidan flyttar sig alltså åt
samma håll som pinjongen, ligger märkbilden
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för långt mot storänden flyttas således pinjongen inåt, och om märkbilden ligger för långt mot
lilländen flyttas pinjongen utåt.
När
ge på
sidan.
derna

man anser att märkbilden erhållit rätt lädrivsidan iakttages märkbilden på backOm växeln är rätt inställd skall märkbilligga i det närmaste mitt för varandra.

Själva gången vid inställningen
enligt följande:

sker lämpligen

1.

Justera in kuggspelet till värde enl. specifikationen.

2.

Bestryk kuggarna med märkfärg och drag
runt pinjongen samtidigt som kronhjulet
bromsas.

3.

Iakttag märkbildens läge och justera med
ledning av ovan sagda. Efter varje ändring
av pinjongens läge kontrolleras och justeras
kuggspelet.

PV 444-445

FELSöI(NING
De fel som uppstår på bakaxeln visar sig såsom oljud, överhettning, läckage eller drivaxelbrott.
Oljud uppträder oftast som ett typiskt morrande eller sjungande ljud.

FEL
ORSAK

ÅTGÄRD

Oljud eventuellt åtföljt av onormalt hög temperatur
Felaktig olja i bakväxeln.

Töm ut all olja. Inspektera bakväxeln l Skölj
bakaxelkåpan. Fyll på hypoidolja.

För låg oljenivå.

Fyll på olja.

För hårt ansatta lager på bakväxel eller
drivaxlar.

Demontera bakväxeln (drivaxeln)
och justera om lagren.

Felaktigt kuggspel.
Felaktig kuggkontakt.

Demontera bakväxeln, justera spel och
kuggkontakt enl. anvisningarna.

S.litna lager.

Demontera bakväxeln, byt ut de slitna lagren.

Skev bakaxelkåpa.

Utbytes.

Krokig bakaxel.

Utbytes.

Slag

l

bakväxeln vid ökning eller minskning av gasen.
Undersök först om ljudet beror på slitna kardanknutar.

Underläggsbrickor

Differentialhjul

för differentialhjulen

eller differentialaxel

slitna.

slitna.

Nya skålformiga brickor och överdim. av plana
brickor monteras.
Byt ut förslitna

detaljer.

Något av drivhjulen sitter löst vid navet.

Drag fast lösa muttrar.

Slitna splines på axlar eller i drev.

Byt ut förslitna delar.

Läckage
Vid läckage kontrolleras
Läckage vid drivaxlar

först att ventilationshålet

(olja på bromsbelägg).

Läckage vid pinjong.

Läckage mellan bakaxelkåpa

på bakaxelkåpan

Byt ut tätningsringen
filtpackningen.

är öppet.

innanför

lagret samt

Byt tätningsring och papperspackning.
Om nödvändigt sätt an eller byt pinjonglager.
och bakväxelhus.

Kontrollera att tätningsytorna
och jämna, byt packning.

är rena
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VERI(TYG
Följande verktyg erfordras vid reparation av bakaxeln.

Verktyg för bakaxel utf. I

Benämning

Nr

I
SVO 1446 A

Avdragare för hjulnav

SVO 1791

Avdragare för hjulnav

SVO 1801
SVO 1803

Standardskaft 18X 200
Monteringsdorn för tätningsring
vid drivaxel
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Anm.

I
PV
PV
PV
PV

444AochB
445 A och B
444 C-L
445 D-G

PV 444-445
Nr

S.VO 1805
SYO 1806
SYO 1807
SYO
SYO
SYO
SYO

2204
2231
2261
4030

SYO 404,2A
SYO 4047 B
SYO 4049
SYO 4054
SYO 4059
SYO 40'60A
SYO 4060 B
SYO 4061

SYO 4063
SYO 4064
SYO 4069
SYO 40'71
SYO 4072
SYO 4078
SYO 4091
SYO 4097 B
SYO 4109
SYO 4110
SYO 4112A
SYO 4149-3
SYO 4157

Benämning

Monteringsdorn för drivaxellager
Underläggsring för demontering
av drivaxellager
Monteringshylsa föl' drivaxellagrets ytterring
Utdragare för drivaxel
Avdragare för bakre pinjonglager
Avdragare för medbringare
Utdragare för tätningsring
vid pinjong
Avdragare för differentialhuslager
Monteringsverktyg för pinjonglagrens ytterringar
Pressverktyg för montering av
medbringare
Indikatorfäste
Nyckel för ställmutter
Ersättningslager för grovjustering
av bakväxel
Ersättningslager för grovjustering
av bakväxel
Nyckel föl' medbringare och föl'
montering av tätningsring och
plllJong
Demonteringsdorn föl' främre
pinjonglagrets ytterring
Demonteringsdorn för bakre
pinjonglagrets ytterring
Mellanläggsring för justering av
bakväxel
Monteringshylsa för drivaxellager
Underläggsring för demontering
av driv axell ager
Utdragare för tätningsring vid
drivaxel
Avdragare för bakre pinjonglager
Monteringshylsa för bakre
pinjonglager
Stativ för fixtur SYO 4110
Fixtur för bakväxel
Monteringsdorn för differentialhuslager
Hållare för mätur
Monteringshylsa för drivaxellagrets ytterring

Anm.

PV 444 C-L, PV 445
PV 444 C-L, PV 445
PV 444 C-L, PV 445

För lager av sen. utf. se sid. 5
SYO 4068 A kan användas

SYO 4047 A kan användas
för ytterringar av tid. utf.

Användes tillsammans med
SYO 4149-3 och mätur
Rak växel
Hypoidväxel

PV 444 A och B
PV 444AochB

För lager av tid utf. se sid. 5

Användes tillsammans med
SYO 4109

Användes tillsammans med
SYO 4054
PV 444 A och B
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Verktyg för bakaxel utf. II

SYO
1791

SYO
1801

SYO
1805

SYO
1845

SYO
2284

SVfl

t1».~ .

"41 ..A

5-22

.

SYO
4054

SYO

406.1,

O

SYO
.1,112

PV 444-445
Nr .

Aum.

Benämning

SYO 1791

Avdragare

för hjulnav

SYO 1801

Standardskaft

SYO 1803

Monteringsdorn
vid drivaxel

för tätningsring

SYO 1805

Monteringshylsa
axellager

för driv-

SYO 1806

Underläggsring för demontering
av drivaxellager

SYO 1845

Pressverktyg
medbringare

SYO 2164

Avdragare

för bakre pinjonglager

SYO 2204

Utdragare

för drivaxel

S,VO 2205

Monteringshylsa
lagrets ytterring

SYO 2206

Monteringsverktyg
lagrens ytterringar

SYO 2207

Demonteringsdorn
för bakre
pinjonglagrets ytterring

SYO 2208

Nyckel för medbringare och för
montering av tätningsring vid
pinjong

SYO 2261

Avdragare

för medbringare

SYO 2283

Mätverktyg
av pinjong

för inställning

18 X 200 .

för montering

för

av

Användes tillsammans med
SYO 2208 vid inställning av
kuggspel och montering av
tä tningsring

drivaxel-

för pinjong-

SYO 2284

Hållare

SYO 2285

Spännram för demontering
av differential

SYO 4042 A

Avdragare
lager

S.VO 4054

Indikatorfäste

S.VO 4064

Demonteringsdorn
för främre
pinjonglagrets ytterring

SYO 4078

Utdragare för tätningsring
vid drivaxel

SYO 4097 B

Monteringshylsa
pinjonglager

för bakre

SYO 4112 A

Monteringsdorn
huslager

för differential-

SYO 4149-3

Hållare för mätur

SYO 4068 A kan användas

för mätur

för differentialhusAnvändes tillsammans med
SYO 4149-3 och mätur

Användes tillsammans
SYO 4054

med
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PV 444-445

SPECIFII(ATIONER
Bakaxel, typ
Spårvidd, PV 444 A-B,

PV 445 A-B
PV 445 D-L

PV 444 C-L,
Axialspel för drivaxlar,

bakaxlar

utf. I
utf. II

.
.

.
.
.

Halvt avlastad
1300 mm
1315 mm
0,02-----{),12
mm
0,07-0,20 mm

Bakväxel
PV 444 A tid. utf.
Typ
:
Utväxlingsförhållande,

alt.

.
.

.

Axialkast, kronhjul
Kuggflankspel
Förspänning på pinjonglager
Smörjmedel
viskositet
Oljerymd

.
.
.
.
.
.

Konisk kuggväxel

4,57: l (7: 32)
4,63: l (8: 37)
max. 0,08 mm
0,10-0,20 mm
2--4 kgcm
Hypoidolja
SAE 80
1,3 liter

PV 444 A sen. utf., PV 444 B· L och PV 445
Typ
Utväxlingsförhållande,

PV 444
;
PV 445 A, B och D tid. utf.
PV 445D sen. utf. och PV 445 G, L

Axialkast, kronhjul
Kuggflankspel
Förspänning på pinjonglager,
Smörjmedel
Oljerymd,

.

Konisk kuggväxel

.

4,56: l (9: 41)
5,43:1 (7:38)
5,63:l (8: 45)
max. 0,08mm
0,10-0,20 mm
2--4 kgcm
9-14 kgcm

.

.
.
.

bakaxel utf. I
bakaxel utf. II

.
.
.
.
.

. .
viskositet
bakaxel utf. I t. o. m. PV 444 K
utf. II t. o. m. PV 444 I( samt PV 445, PV 444 L ..

(hypoid)

Hypoidolja
SAE 80
0,9 liter
1,3 liter

Åtdragningsmoment
(gänga 18X 1,5 mm)
(gänga 3/4"-16)
Överfall (gänga llXl,5 mm)
(gänga 1/2"-13)
Kronhjul (gänga 10Xl mm)
(gänga 10Xl,25 mm)
(gänga 3/8"-24)
(gänga 7116"-20)

Medbringare

5-24

.

.
.

.
.
.

.
.

kgm
max. 20

Footpound
max. 150

28-30
5,5---6
8,5-10
5,5-6
5,0-5,5
5,5-7
7-8,5

200-220
40--45
60-70
40-45
36--40
40-50
50-60

(ftlb)

22

23

24

8
7

6
5
4

3

2

48
49

50

/

<!J

41

Plansch I.
Bakaxel,
Vt

I

N
Vt

ut], I.

41.

Mindre

42.

Tryckbricka,

43.

Differentialhus

Tryckblock

44.

Skruv för lageröverfall

Differentialhuslager

'45.

Konsol

för tvärstag
för bärarmar

5.

Krysskil

17.

Kronhjul

29.

Bakre

6.

Hjulnav

18.

Pinjong

7.

Hjulmutter

19.

Bricka

30.
31.

Låspinne
Axel

8.

Hållare

32.

Rullager

20.
21.

Tätningsring

9.

Medbringare

33.

med filttätning

pinjonglager

10.

Tätningsring

22.

Kronmutter

34.

Ställmutter

46.

Konsol

11.

Drivaxel

23.

Saxpinne

35.

Skruv

47.

Propp

12.

Bakaxelkåpa

24.

Bricka

13.

Skruv med fjäderbricka

25.

Främre

Bakväxelhus

26.

Justermellanlägg

38.

Större

Skruv

27.

Distansring

39.

Tryckbricka,

28.

Justermellanlägg

40.

Propp,

I.

Fälg

2.

Kronmutter

14.

3.
4,.

Saxpinne

15.

Bricka

16.

Låsbricka

pinjonglager

36.

Låsbricka

37.

Överfall

för lager
differentialhjul
plan

oljepåfyllning

differentialhjul
kupig

48.

Skruv

49.

Justermellanlägg

50.

Bricka

med mutter

-e
-<
(tid. utf.)

och fjäderbricka

~
~

!

~

CJl

~

:g

22

I

~
~

~

!
~

VI

17

26

16

27
IS

28
29

8

7

6
5
4

':~!'~'t0

43

2

41

34
40

35
37

Plansch II.
Bakaxel, uti. II.
1. Hjulmutter
2. Fälg
3. Kronmutter
4. Saxpinne

5.
6.
7.
8.
9.
10.
Il.

12.
13.
14.
15.
16.

Bricka
Krysskil
Hjulnav
Hållare med filttätning
Rullager
Tätningsring
Drivaxel
Bakaxelkåpa
Differentialhuslager
Justermellanlägg
Kronhjul
Pinjong

17.
18.
19.
20.
2I.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Bricka
Tätningsring
Skyddsplåt
Medbringare
Mutter (självlåsande)
Bricka
Främre pinjonglager
Justermellanlägg
Justermellanlägg
Bakre pinjonglager
Låspinne
Axel

Tryckblock
Justermellanlägg
Differentialhuslager
Överfall
Större differentialhjul
Tryckbricka, plan
Propp, oljepåfyllning
Mindre differentialhjul
Tryckbricka, kupig
Skruv
Låsbricka
Differentialhus

29.
30.
3I.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

\.

4I.
42.
43.
44.
45.
4,6.
47.
48.
49.

Överfall
Lock
Skruv med fjäderbricka
Konsol för tvärstag
Konsol för bärarmar (tid. utf.)
Propp
Skruv med mutter och fjäderbricka
J ustermellanlä gg
Bricka

Referenser till servicemeddelanden

Grupp

Nr

Datum

Beträffande

