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PV 444-445

BESKRIVNING

/

PV 444 och 44·S är utrustade med två av
varandra oberoende bromsanordningar. Den
ena, Fothromsen, påverkar ett hydrauliskt sy-
stem, som verkar på alla fyra hjulen. Den andra,
handbromsen, verkar mekaniskt på de båda
bakhjulen.

Principen för fotbromsen framgår av bild 1.
Nedtryckes bromspedalen (11) påverkar den-

na medelst en länkstång (10) och tryckstång
(12) kolven (13) i huvudcylindern (9). Oljan
tryckes därvid genom ledningar (6) till hjul-
cylindrarna (2). Hjulcylindrarnas kolvar (S)
förskjutes härvid utåt. Då bromsbackarnas (l
och 3) övre ändar vilar mot kolvarna tryckas de
utåt och bromsen sättes an.

Släppes trycket på pedalen, kommer returfjä-
dern (4) att föra bromshackarna till viloläget.

Handbromsen, vilken är monterad till vänster

"

under instrumentbrädan, skötes med vänster
hand. Den påverkar hakhjulens bromsbackar via
ett hävarms- och wiresystem.

Själva manöver anordningen för handbroms-
systemet finnes i 'två olika utföranden, dels som
hävarm med spärr, dels som dragstång.

Bromshandtagets (12 resp. 29 bild 2) rörelse
överföres till främre dragwiren (49) genom en
mellanhävarm (42), utjämningslänk (41) och
bakre dragwire (32) till havarmen (33) på bak-
re bromsbacken. Denna hävarm är i övre änden
fastsatt vid bakre bromsbacken, När hävarmen
vid bromsning drages framåt tryckes backarna
utåt emedan en länk (l bild 13) är placerad
mellan hävarmen och främre backen.

Bromsbackarna är självcentrerande. Den
främre bromsbacken på varje hjul är dessutom
självjusterande.

Bild 1. Fotbromssystemet.

1. Bromsback, främre
2. Hjulcylinder
3. Bromsback, bakre
4. Returf'jad er
5. Kolv

6. Bromsledning ar
Bromskoutakt

8. 'I'revagsforg reniug
9. Huvud cyliuder

10. Lankst ång

Il. -!;lromspedal
12. Tryckstång
13. Kolv
14. Returfjäder
15. Ventil
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Bild 2. Handbromssystemet.
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Självcentreringen består däri att bromsbac-
karna (l bild 3) nedtill är utformade till en
rundad klack (2) och vilar mot ett stöd (3)
fastsatt vid broms skölden.

När bromsen sättes an komma backarna ge-
nom en radiell rörelse att centreras i förhållande
till bromstrumman. Detta har till följd att god
anliggning ernås med påföljande effektiv broms-
verkan och jämnt slitage av bromshanden.

Självjusteringen är endast anordnad på den
främre backen. Detta har sin förklaring däri, att
den bakre backens bromsband förslites mycket
sakta. Någon justering av rbakre bromsbacken är

PV 444-445

Bild 3.

därför i allmänhet ej erforderlig, förrän vid byte
av bromsband på främre bromsbacken. Själv-
justeringen framgår av bild 4.

I ett hål i bromsbacken är en kontaktplugg
(7) placerad. Denna plugg ligger med sin yttre
ände i korrtakt med bromstrumman och tryckes

Bild 4. Själv justeringsanordning .

l. Bromsback 5. Bult för kontaktplugg 9. Fjäder för kil
2. Excenter 6. Tandad klack 10. Fjäder för kontaktplugg
3. Hävarm 7. Kontaktplugg Il. Bult
4. Styrkiack 8. Kil 12. Dämpningsfjäder

I
l. Gummibussning 18. Klamma 35. Styrhylsa
2. Klamma 19. Gummibussning 36. Gummikåpa
3. Gaffel 20. Länk för meJlanhävarm 37. Stöd för hromswire
4. Bult 21. Stoppsprint 38. Returfjäder
5. Bult 22. Returfjäder 39. Konsol för melf anhiivarrn

6. Skruv 23. Dragstång 40. Bult för utjämningslänk

7. Bult 24. Konsol för spärrhus 41. Utjämningslällk

8. Spärrsegment 25. Spärrhus 42. Mellanhävarm
9. Fjäder 26. Spärrkula 43. Stöd för mellanhävann

10. Skruv 27. Fjäder för spärrkula 44. Bult för gaffel
Il. Spärrstång 28. Låspinne 45. Gaffel

12. Bromshandtag 29. Handtag 46. Skruv

13. Nit 30. Bromstrumma 47. Låsmutter

14. Spärrhaudtag 31. Fjäder för hävann 48. Spännhylsa

15. Främre mellanhävarm 32. Dragwire, bakre 49. Dragwire, främre

16. Bult 33. Hävarm 50. Fästkrampa
17. Gaffel 34. Låsbricka
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mot denna aven fjäder (10). Allteftersom
bromsbandet förslites skjutes kontaktpluggen
inåt. Pluggen påverkar vid sin rörelse inåt, me-
delst en bult (5), en hävarm (3) och tryckerden-
na mot excentern (2). Härvid vidgas avståndet
mellan bromsbackens styrkiack (4) och den tan-
dade klacken (6) på hävarmen (3). Den tanda-
de kilen (8), som påverkas aven fjäder (9), dra-
ges härvid in mellan nämnda klackar (4 resp. 6).
Bromsbackens återgående rörelse blir härigenom
begränsad, varför spelet mellan bromsband och
trumma alltid är detsamma, oaktat bromsban-
dets förslitning.

7-4

Då kontaktpluggen, genom bromsbandets för-
slitning, nått bromsbackens liv upphör självju-
steringen. Detta har till följd att spelet ökar och
bromspedalens frigång blir större. Ökar alltså
pedalens frigång tyder detta på att bromsban-
den äro utslitna och behöva bytas.

Till förhindrande av vibrationer i kontakt-
pluggen är en dämpningsfjäder (12) monterad
mellan bromsback och kontaktplugg.

På självjusteringsanordningen av tid. utf. ut-
gjordes fjädern (10) för kontaktpluggen (7) av
en skruvfjäder och var placerad inuti kontakt-
pluggen.
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REPARATIONSANVISNIN GAR

Renovering av hydrauliska
systemet

Huvudcylinder
Huvudcylindern demonteras underifrån ge-

nom att taga bort skyddsplåten, lossa anslut-
ningen för bromsledningarna vid pumpens främ-
re ände och koppla lo s kabeln för bromskon-
takten. Koppla loss länk tången från bromspe-
dalen. Skruva därefter bort de två skruvarna
som hålla fast huvudcylindern vid karossen (på
PV 445 ramen) och lyft bort den.

Blås ren huvudcylindern från smut . Lo sa
påfyllningspluggen och töm ur oljan.

Isärtagning av huvudcylindern
1. Kräng gummikåpan (l bild 6) av huvudcy-

lindern (12) och tag bort tryckstång (2)
med gummikåpa.

2. Tag bort låsring (3) och stoppbricka (4) för
kolven (7).

3. Tag ut kolv, packning (8), returfjäder (9),
ventil (10) samt packning (11). På sena-
re utförande (fr. o. m. chassinr 6141) är
ventilen fastsatt vid returfjädern.

'4. Tag bort trevägsförgreningen (16) med
bromskontalet.

Sedan huvudcylindern blivit isärtagen tvättas
samtliga delar i ren sprit.
Obs! Tvätta händerna med tvål och vatten,
innan delarna rengöras!

Inspektion av delarna företages sedan dessa
rengjorts. Härvid kontrolleras att cylindern är
fri från repor, att packningarna äro felfria samt

att ventilen ej förefaller vara skadad. Förslitna
eller skadade delar utbytas, ävensom uppsvällda
packningar.

Spelet mellan kolv och cylinder skall ligga
mellan 0,001"-0,005" (0,025-0,127 mm) och
mätes enligt bild 5.

Är spelet större än 0,005" måste utbyte av
kolv göras.

Returfjäderns fria längd skall vara 75 mm.

Ihopsättning av huvudcylindern
Se före Ihop sättningen till att de båda hål

l och 2 bild 7 som förbinda oljereservoaren med
pumpcylindern äro öppna, samt att genomström-
ningshålen (3) i kolven äro fria från smuts.

Skölj delarna i ren sprit allt efter som de
sätts ihop.

Bild 5.
L Bladmått 2. Kolv

1.Gummikåpa
2. Tryckstång
3. Låsring
4. Stoppbricka
5. Låsring för bakre packning
6. Packning, bakre
7. Kolv

8. Kolvpackning
9. Returfjäder med bricka

10. Venfil
n. Packning
12. Huvudcvlinder
13. Lock

14. Packning för lock
15. Packning
16. Trevägsförgrening
17. Skruv för trevägsförgrening

och bromskontakt
18. Packning

Bild 6. Huuudcylinder,
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Bild 9.
1. Excenter 4. Kolv med trycktapp
2. Bromssköld 5. Gummikåpa
3. Hjulcylinder 6. Bladmått

4 G 3 2 1

PV 444-445

L Placera packningen (11) i pumpcylindern
och därefter ventil med returfjäder (10 resp.
9).

2. Montera bakre packning (6) och låsring (5)
på kolven (7) samt tryck in kolvpackning
(8) och kolv i cylindern. Sätt stopp'brickan
(4) på sin plats och montera låsringen (3).

3. Placera tryckstången '(2) i kolven (7) och
kräng gummikåp an (l) över ansatsen på
huvudcylindern.

4. Montera trevägsförgreningen (16) med
bromskontakt.

5. Kontrollera att kolvpackningen (8) friläg-
ger utjämningshålet l bild 7. För ned en
järntråd genom hålet för påfyllningslocket
och utjämningshålet. Kolven skall därefter
kunna tryckas in 0,2 --0,3 mm.

Huvudcylindern monteras omvänt mot de-

Bild 7.

1

I
z 3

monteringen. Påfyllning av bromsolja se under
"Luftning av bromssystemet".

Hjulcylindrar
Hjulcylindern blir åtkomlig sedan hjul, nav

och bromsbackar demonterats. Till fram- och
hakhjulsnav med 4 bultar användes avdraga re
SYO 1446 A. Till framhjulsnav med 4 bultar
kan även SYO 4011 användas. Till fram- och
bakhjulsnav med 5 hultar användes SYO 1791.
Skulle inre lagerring och tätningsring på fram-
nav ej följa med navet ut, kan lagerringen dra-
gas av med SYO 4016 vid nav med 4 bultar och
SYO 1794 vid nav med 5 bultar. Demontering
av bromsbackar se sid. 9.

Hjulcylindern demonteras, sedan bromsslang-
ens anslutning kopplats av, genom att skruva ur
de två fästskruvarna i skyddsp låten (2 bild 9).

VOLVO
202'25

1. Gummikåpa
2. Kolv med trycktapp

Bild 8. Hjulcylinder.
3. Packning
4. Hjulcylinder

5. Luftningsventil
6. Fjäder
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Isärtagning företages sedan ev. grus blåsts
bort. Härvid kränges de två gummikåporna (l
bild 8) av och kolvar med trycktapp (2) drages
ur hjulcylindern (4). Med ett lätt tryck i cy-
linderns ena ände föres gummipackningar (3)
och fjäder (6) ut ur cylindern.

Hjulcylinderns delar inspekteras med hänsyn
till skador och slitage. Skadade eller förslitna
delar samt uppsvällda packningar utbytas. Spe-
let mellan kolv och cylinder får ej överskrida
0,005" (0,127 mm). Spelet får dock ej vara min-
dre än 0,001" (0,025 mm). Mätningen utföres
enligt bild 9.

Monteringen sker omvänt mot demonteringen.
Innan delarna monteras, skölja de i ren sprit.

Bromsledningar
Spolning av det hydrauliska bromssystemets

ledningar göres i samband med renovering av
huvudcylinder och hjul cylinder eller vid behov.

Ledningarna kopplas loss vid hjulcylindrarna
en och en och spolas med ren sprit. Spolningen
sker lämpligen genom att fylla huvudbehållaren
med sprit och sedan utföra upprepade bromsrö-
relser med pedalen. Fyll därefter på ren broms-
vätska i huvudcylindern och spola ledningarna
fria från sprit. All sprit måste noggrant avlägs-
nas från bromsledningarna, enär denna i annat
fall kan ge upphov till gasblåsor i systemet och
orsaka fjädrande pedal.

Vid läckage eller då ledningarna utsatts för
sådan yttre åverkan att läckage kan befaras by-
tes de skadade ledningarna. Detta. sker lämp-
ligen enligt följande.
l. Demontera den skadade bromsledningen.
2. Kapa det nya röret till erforderlig längd (se

"Specifikationer"). Röret skall kapas vin-
kelrätt varefter samtliga grader bo·rttagas.

Bild 10.

PV 444-445
"

3. Är röret av koppar utkragas det på vanligt
sätt. Är det av stål, s. k. Bundyrör, skall det
dubbelkragas, vilket utföres med SVO 2049.
Placera därvid verktyget i skruvstycke.
Stick in röret så långt att dess ända kommer
i plan med klämbacken enligt bild 10. Drag
åt muttrarna.

4. Placera dornen OP l i verktyget. Slå på
dornen med en kopparslägga tills dornen
går i botten. Kanten på röret vikes då enligt
bild Il.

;J. Byt ut dornen mot OP 2 (bild 12) och slå in
denna i botten.

6. Träd på anslutningsmuttrarna och upprepa
op. 3-5 i rörets motsvarande ända.

7. Bocka den så tillverkade bromsledningen
med den gamla som mall. Bockningen bör
ske runt ett föremål med samma radie som
den önskade böjningen.

8. Blås rent ledningen invändigt och montera
densamma.

=---
Bild 11.

Bild 12.
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Obs! I systemet ingående gummidelar får ej
tvättas i bensin eller fotogen.

Använd endast förstklassiga bromsvätskor,
som uppfylla fordringarna enl. SAE 70 R l (s. k.
HD-kvalitet).

Undvik att spilla bromsvätska på lackeringen
då denna skadas därav.

Renovering av handhromssystemet
Byte av bakre dragwire
Demontering
L Lossa handbromsen och placera bockar un-

der bakaxeln.
2. Koppla av returfjädern (38 bild 2) och tag

bort bulten (40) för utjämningslänken (41).
3. Lossa bakhjulen och drag av bromstrummor

med nav. Använd SVO 1446 A till hjul med
4 bultar och SVO 1791 till hjul med S bul-
tar.

4. Koppla av wiren (3 bild 13) från hävarmen
(2) vid bakre bromsbacken.

S. Kräng av gummikåpan (S) från rörflänsen
på bromsskölden.

6. Driv med en klen dorn in styrhylsan (3S
bild 2) och tag bort låsbrickan (34). Wiren
med styrhylsa och fjäder (31) kan nu dra-
gas ut genom röret i bromsskölden.

Montering
L Justera tillbaka skruven (46 bild 2) vid

spännhylsan (48). Lägg wiren i ut jämnings-
länken (41) och montera denna till mellan-
hävarmen (42).

Bild 13.

1. Länk
2. Hävarm
3. Dragwire

4. Fjäder för kontaktplugg
5. Gummikåpa
6. Dämpningsfjäder

7--8

(

2. Träd wiren och styrhylsan genom stödet
(37) och vidare genom röret i bromsskölden
samt montera låsbrickan (34) och för in
styrhylsan i sitt läge, se bild 2. Montera
wiren till hävarmen.

3. Kräng på gummikåpan (36). Montera broms-
trumma med nav och hjul.

4. Justera handbromsen. Se sid. 13.

Byte av gummikåpa
Har gummikåpan vid bromsskölden av någon

anledning skadats måste den bytas ut. I annat
fall kan vatten och smuts tränga in till broms-
backarna och äventyra dess funktion.

För detta byte finnes en speciell gummikåpa
med tätningspropp (det. nr 868S0 resp. 868S1).

Vid utbytet lossas hjul och bromstrumma med
nav. Koppla av wiren från hävarmen. Kräng av
gummikåpan, tag bort lås'brickan och drag ut
wiren. (Se under "Byte av bakre dragwire"). Tag
bort den gamla gummikåpan.

Den nya kåpan trädes över fjädern på broms-
wiren och denna stickes in i bromsskölden. Mon-
tera låsbleck samt wiren till hävarmen.

Den uppslitsade tätningsproppen (l bild 14)
sättes på wiren (2) och tryckes därefter in
gummikåpan (3).

Montera bromstrumma med nav samt hjul.

VOLVO
202.'30

Bild 14.

Byte av främre dragwire
L Tag bort bulten (44 bild 2) som håller gaf-

feln (4S) till mellanhävarmen (42) och lossa
undre fästkrampan (SO).

2. Lossa klamman (2 resp. 18) för dragwiren
och tag bort bulten för gaffel (3 resp. 17)
vid handbromsspaken (12) resp. främre mel-
Ianhävarmen (IS).



3. Drag ut wiren och skruva bort gaffel med
skruv från spännhylsan (48).

4. Montera gaffeln till spännhylsan i den nya
dragwiren. Träd in wiren på sin plats och
drag åt klamma och fästkrampa. Koppla
samman vid handbromsspak resp. främre
mellanhävarm och mellanhävarmen (42).

5. Justera handbromsen, se sid. 13.

Byte av spärrstång och segment (utf.
med handbromsspak).
Demontering

1. Tag bort vänster handskfack.
2. Tag bort bulten (4) för gaffelns (3) fäste

vid handbromsspaken.
3. Lossa de två skruvar (5 resp. 7) som hålla

fast spärrsegmentet (8) och lyft ut spak och
segment.

4. Lossa bulten (6) som håller samman spak
och segment. Koppla av fjädern (9).

5. Slipa bort skallen på niten (13) som för-
'binder spärrstång (Il) och spärrhandtag
(14). Driv ut niten. Tag bort bulten (10) för
spärrstången.

Montering

1. För in spärrstången i handbi-omsspaken och
sätt i niten, samt nita den; dock ej hårdare
än att handtaget är fullt rörligt i alla lägen.
Sätt i bulten vid spärrstångens andra ända.

2. Montera spak till segment och koppla på
fjädern.

3. Skruva fast segmentet vid sitt fäste. Anslut
dragwirens gaffel till handbromsspaken.

Byte av dragstång och spärrhus (utf.
med dragstång)
1. Koppla av returfjädern (22) för dragstången

(23) samt driv ut stoppsprinten (21) vid
länken för mellanhävarmen (20).

2. Lossa spärrhuset (25) från konsolen (24)
och tag ut drag tång och pärrhus.

3. Tag bort returfjäder och spärrhus från drag-
stången. Driv in sprinten (28) för drag-
stången <och drag av handta et.

4. Skjut handtaget på den nya dragstången och
slå in sprinten i plan med handtazet.

5. Placera fjädrar och kulor i spärrhuset och
skjut det på dragstången jämte returfjädern.

PV 444-445
(

6. För in dragstången i länken för mellanhäv-
armen och driv i stoppsprinten. Koppla på
returfjädern.

7. Skruva fast spärrhuset till konsolen.

Bromsbackar
Demontering från bromsskölden

Bromsbackarna demonteras sedan hjul och
nav tagits av.

Lossa hjulmuttrarna med hjulbultssvängen
resp. spärrnyc·keln.

Lyft upp vagnen och placera e,n bock under
länkarmen vid framhjulet eller under bakaxeln
om det är bakhjulet som skall monteras av. Tag
av hjulet och kronmuttern. Framhjulets fett-
kapsel demonteras med SYO 2197. Drag av
navet med SYO 1446 A. Till fram- och bakhjuls-
nav med 5 hjulbultar användes SYO 1791. Se
bild 15.

,
Bild 15.

Skulle framhjulets inre lagerring och tätnings-
ring icke följa med navet ut, drages inre lager-
ringen av med SYO 4016 vid nav med 4 bultar
och S.VO 1794 vid hjul med 5 bultar. Se bild 16.

1. Tag bort fjädern (l bild 17). Använd tång
S O 1221.

2. Placera klämman S O 4074 enligt bild 18,
sa att trycktapparna hindras från att pres-
sas nt.

3. Koppla a, returfjädern (2) med användning
av brom fjädertång (l) av större typ.
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Bild 16.

4. Tag bort lås för excentertapp (3), varefter
backarna lyftes av skölden. Vid bakhjuls-
bromsarna skjutes dock först hävarmen (2
bild 13) framåt och dragwiren (3) kopplas
av.

.,

svo
12'21

Bild 17.

vot.vo· •
20219

%,:>~.f. .",..,1

Bild 18.

7-1Q

f

Isärtagning av självjusterings-
anordningen
L Pressa in kontaktpluggen (7 bild 4) och för-

vissa Er om att kilen (8) är i sitt inre läge
(se vänstra bilden).

2. Koppla av fjädern (9) för kilen samt fjä-
dern (10) för kontaktpluggen (sen. utf.).

3. Tag bort hävarm (3), kil (8), kontaktplugg
(7) och dämpningsfjäder (12) samt styr-
klack (4) från bromsbacken.

Byte av bromsband
PV 444 och 445 är i senare utförande utrusta-

de med limmade bromsband. Sådana kunna även
monteras på tidigare vagnar, men detta måste
ske parvis så att varje axel har samma typ av
bromsband på båda sidor. I annat fall erhålles
lätt ojämn bromsverkan.

Byte av bromsband kan göras enligt följande
beskrivning.

Tidigare utförande (nitade)
Avlägsna de gamla banden genom att pressa

ur nitarna i en nitpress. Tvätta sedan broms-
backen och delar till självjusteringsanordningen
i ren bensin samt blås dem torra med tryckluft .

Vid montering av nya bromsband tillses att
sådana av rätt dimension erhålles. Hålet i främ-
re bandet skall vara 19 mm. Se i övrigt "Speci-
fikationer" .

Börja nitningen på bandets mitt och se till att
bandet ligger väl an mot backen efter hela dess
längd. Använd nitpress, samt nitdornar som sva-
ra mot nitarnas dimensioner. Det bakre bandet
(kortare) skall monteras på backens övre del
(se bild 4).

Senare utförande (limmade)
De gamla banden avlägsnas bäst med en hand-

slipmaskin. De kunna även mejslas bort varefter
bromsbacken renslipas med smärgelduk. Var i
båda fallen försiktig så att ej backen skadas.

Efter renslipningen tvättas bromshacken i ren
bensin eller dylikt varefter den får torka. Där-
efter får inliggningsytan för bromsbandet ej
beröras eller nedsmutsas.

De nya bromshandens dimensioner framgå
av "Specifikationer" sid. 17. Tillse vid mente-
ringen att banden ej komma snett på backen och
att främre bandets hål kommet mitt för kontakt-



pluggen. Bakre bandet montera på backens övre
del.

Till limningen får enda t sådant lim användas,
som är speciellt tillverkat för att tåla de höga
temperaturer, som uppstå vid långvarig broms-
ning. Förfarandet vid limning varierar med
olika fabrikat på lim och ugn, varför en allmän-
giltig beskrivning ej kan ges. Följ därför nog-
grant tillverkarens rekommendationer.

Ihopsättning och provning av

självj usteringsanordningen
På kontaktpluggen, som är gjord aven metall,

vilken ger ett minimum av friktion, tillåtes en
viss förslitning utan att bromstrumman därav
skadas. Pluggen måste dock alltid bytas i sam-
band med byte av bromsband.

Bild 19.

Bild 20.

Den nya kontaktpluggen placera i bromsbac-
ken, sedan styrklacken (4) först monterat.
Glöm ej fjädern vid kontaktplugu a, tid. utf.
Lägg kilen (8) på in plats med den läta idan
mot styrkiacken. Pressa in kontaktpluggen å
långt, att hålet i denna kommer mitt för hålet

PV 444-445

i bromshacken och montera hävarm (3) och fjä-
der för kontaktplugg (10), (vid tid. utf. lås för
hävarm). Koppla på fjäder för kil (9) och mon-
tera dämpningsfjädern (12).

Bild 21.

Självjusteringsanordningen provas nu, vilket
tillgår så, att medan kontaktpluggen hålles in-
tryckt, föres kilen till sitt yttre ändläge, se bild
19, varefter trycket lättas och kilen släppes.
Trycker man åter på kontaktpluggen skall fjä-
dern förmå draga kilen inåt, se bild 20. Med bi-
behållet tryck föres kilen åter till yttre läget
och bromsbacken ar nu klar för justering av
kontaktpluggen.

Justering av kontaktplugg
Kontaktpluggen justeras med tillhjälp av fil

och en för ändamålet tillverkad justerjigg (det.
nr 210030).

Med kontaktpluggen i yttre läget fastspännes
bromsbacken i ett skruvstycke varvid hävar-
mens klack (2 bild 21) skall vila mot städets ena
käft. Detta för att pluggen under justeringen
icke skall kunna tryckas in och på så sätt göra
justeringen felaktig.

Placera justerjiggen (l) över kontaktpluggen
och fila av denna jäms med justerjiggen, se bild
21. Pluggen kommer härvid 0,1 mm över broms-
bandets yta.

Montering av bromsbackar
Bromsbackarna montera i omvänd ordnings-

följd mot demonteringen. Kontrollera dock att
kilen är i sitt yttre läge och att excentrarna på
brom skölden äro vridna till lägsta läge.
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Smörjning av självjusteringen eller broms-
backarnas anliggning mot trycktappar och cen-
treringsklack får absolut inte göras. Smörjmedel
kan dels rinna ned på bromshand eller trumma
och äventyra hromseffek ten, dels kan stoft från
bromshanden eller smuts fastna i självsjustering
och självcentrering och sätta dessa ur funktion.

Innan nav med bromstrumma monteras tvät-
tas .den ren och inspekteras. Förefinnes sprickor
eller större repor efter nitarna måste den bytas
ut.

, Bromssköld

Byte av bult för justerkam

Bulten (5 bild 22) för justerkammen (4) för
bromsbacken kan utbytas genom att den ska-
dade bulten pressas bort från bromsskölden och
en ny bult stukas fast med ett härför avsett
stukningsverktyg SVO 2119.

Bulten bytes enligt Fdljande:
1. Placera den till stukningsverktyget hörande

underläggshylsan i en press enligt bild 22
och pressa ur bulten (5) med hjälp aven
dorn.

'---I:===::OO';":'-....!.:~~~- 2

~~

5

~
1

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

Bild 22. 21281
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(

2. Vänd underläggshylsan och lägg en ny bult
ovanpå densamma. Träd justerkam (4),
bromssköld (l), nnderläggsbricka (3) och
den fjädrande innertandade brickan (2) på
bulten. Pressa ned brickorna med hjälp av
själva stukningsverktyget, se bild 23.

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

----- - :-,--~

Bild 23. VOLVO

212'2

Bild 24.
VOLVO

21283



3. Vänd verktyget och centrera det på bulten.
Se även till att det kommer i rät linje med
bulten. Pressa ned verktyget, se bild 24.
Vid max. 8 tons tryck avbrytes pressning-
en. Vrid verktyget och kontrollera att bul-
ten ej går för lätt. Är så fallet pressas ytter-
ligare något.

4. Sätt i skruven och drag verktyget av bulten,
se 'bild 25.

- ----_ .. -

---------~':"1-----,:. ##

VOLVO

2.1~84

Bild 25.

Justering av bromsar
Justering av bromsbackar

Se efter att handbromsen ej är åtdragen. Ro-
tera hjulet bakåt och vrid excentern för främre
bromsbacken från hjulcylindern tills hjulet låses
av bromsbacken. Lossa därefter excentern så
mycket att trumman lätt kan vridas runt (se 2
bild 26). Justera därefter bakre bromsbacken på
samma sätt. Hjulet roteras då framåt och ex-

-r centern vrides från hjulcylindern vid ansättning-
en (se l hild 26).

Justering av bromspedalens frigång
Det är viktigt att bromspedalen har rätt fri-

gång. Är denna för liten kan utjämningshålet
(l bild 7) mellan pumpcylinder och oljereserv-

PV 444-445 ,

Bild 26.

oaren täppas till av kolvpackningen med påföljd
att bromsbackarna hindras återgå till sina vilo-
lägen.

Blir pedalens frigång för stor kan effektiva
slaget bli otillräckligt, varför så kallad pump-
ning måste utföras för att få tillräcklig broms-
effekt.

Inställning av bromspedalens frigång utföres
genom att justera länkstångens (10 bild l) längd.
Lossa låsmuttern samt länkstången vid pedalen.
Skruva in eller ut länkstången, tills pedalen
har ett slag av 7-12 mm. Drag låsmuttern och
säkra länkstången vid pedalen.

Justering av handbroms
Handbromsen har två justeringsmöjligheter.

Den kan justeras antingen genom att sträcka
främre dragwiren med skruven (46 bild 2) vid
spännhylsan (48), eller genom att flytta utjäm-
ningslänken (41) för bakre dragwiren framåt.
Sistnämnda justeringsåtgärd utföres först sedan
skruven (46) är helt inskruvad i hylsan. Härvid
skruvas först skruven tillbaka, varefter bulten
monteras i det bakre hålet i utjämningslänken.
Efterjustera sedan med skruven, tills handbrom-
sen ger fullbromsning vid 6:e- - ':e spärrhacket.

Glöm ej att låsa bulten (40) eller att draga
låsmuttern (47) vid spännhylsan (48).
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Luftning av bromssystemet
Så snart en bromsledning varit bruten måste

bromssystemet luftas. Att luft finnes i systemet
ger sig tillkänna genom att pedalen kan trampas
ned utan nämnvärt motstånd eller att den känns
fjädrande.

Kontrollera före luftning att bromsbackarna
äro riktigt justerade och att tillräcklig mängd
bromsvätska finnes i behållaren. Blir nivån för
låg finnes risk för att luft ånyo kommer in i
systemet.

Använd vid påfyllning av bromsvätska en här-
för avsedd påfyllningsflaska, se bild 27.

Bild 27. VOI.VO
Z023'i

Börja luftningen vid vänster framhjul och tag
sedan i tur och ordning höger framhjul, vänster
bakhjul och höger bakhjul. Efterföljes denna
ordning drives luften först ut ur ledningarna
och hjulcylindrarna närmast huvudcylindern,
varför möjligheten för luft att komma in i en
ledning till en längre bort belägen hjul cylinder,
efter att denna blivit luftad, uteslutes.

Själva luftningen utföres enligt följande:
L Gör rent kring påfyllningslocket och luft-

ningsnipplar.
2. Tag bort locket till huvudcylindern. Använd
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nyckel SYO 1457 på A och B-vagnar.
Fr. o. m. C-vagnar användes hylsa (l l/S")
och lång förlängning. Fyll eventuellt på mer
bromsvätska. Använd helst en speciell på-
fyllningsflaska.

3. Träd på nyckel SYO 1431 B med luftnings.
slang på nippeln och låt slangens andra ända
hänga ned i vätskan i uppsamlingskärlet, se
bild 28,

4. Medan någon utför långsamma hrornsrörel-

Bild 28.

ser med bromspedalen öppnas ventilen med
nyckeln och hålles öppen så länge lufthuhh-
lor följer med den utströmmande vätskan.

5. Lufta vid de övriga hjulen på samma sätt
och fyll därefter behållaren i det närmaste
full. Kontrollera packningen samt skruva i
locket. '-:-

Användes påfyllningsflaska enligt bild 27 hål-
ler denna, genom sin konstruktion, vätskenivån
konstant och till rätt nivå. Den användes enligt
följande: skruva i proppen (2) på lockets plats.
För ned röret genom det ena hålet i proppen
och öppna kranen (l). När luftningen är färdig
stänges kranen och flaska och propp borttages.
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FEL

FELSÖKNING

ORSAK ÅTGÄRD

pedalen tryckes ända ner till golvet
Justera frigången.
Fyll på bromsvätska och lufta bromssystemet.
Lufta bromssystemet.
Byt bromsbanden och kontrollera ev. byt
tätningsringen.
Byt brom band.
Justera brom en. (Demontera hjul, nav och
bromstrumma och kontrollera själv-
justeringsanordningen) .

Vagnen drar åt ena sidan vid bromsning
Fett eller olja på något bromsband. Se ovan.

Dålig bromsverkan trot att
Pedalens frigång är för stor.
För lite vätska i brom sy temet.
Luft i bromsledningarna.
Fett eller olja på bromsbanden.

Bromsbanden ut litna.
Ojämn brom justering (sjalvjusteringen
fungerar ej på ett eller flera hjul).

Bromsbackarna olika justerade.

Orund eller ojämn bromstrumma.
Felaktigt ringtryck.

Bromsarna ligga
Bromsbackarna felaktigt justerade.
Bromspedalen har för liten frigång, stänger till
utjämningshålet.
Utjämningshålet mellan cylinder och behållare
igensatt av smuts.

Bromsen ligger an
Bromshackarna på hjulet feljusterade.
För svag eller brusten returfjäder.
Bromsledningen till hjulet skadad eller igen-
täppt.

Justera och ev. kontrollera självjusterings-
anordningen.
Trumman utbytes.
Pumpa ringarna till rätt tryck, se avd. 8.

an på samtliga hjul
Bromshackarna justeras på alla hjulen.
Justera pedalens frigång.

Huvudcylindern tages isär och rengöres.

på ett av hjulen
Justera bromshackarna.
Fjädern utbytes.
Byt ut skadad ledning. Igentäppt ledning'
renspolas ev. bytes.

-
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SVO 4016
ALT
SVO 1794

VERKTYG,

SVO 1221 Tång för demont. och mont. av
undre bromsfjäder.

SVO 1431B Nyckel för luftningsskruv.
SVO 1446A Avdragare för nav med bromstrum-

ma på fram- och bakhjul (PV 444 A
och B, PV 445 A och B).

SVO 1457 Nyckel för huvudcylinderns påfyll-
ningslock (PV 444 A och B, PV
445 A och B).

SVO 1791 Avdragare för nav med bromstrum-
ma på fram- och bakhjul (fr. o. m.
PV 444 C och PV 445 D).
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Följande specialverktyg är nödvändiga vid utförande av reparationer på bromssystemet.

SVO 1794 Avdragare för inre lager på fTam-
hjulsspindel (fr. o. m. PV 444 C
och PV 445 D).

SVO 2119 Stukningsverktyg för bult till
justerkam.

SYO 2049 Kragningsverktyg för bundyrör
(bromsledningar) .

SVO 2197 Dorn för demont. och mont. av fett-
kapsel för framhjulsnav.

SVO 4016 Avdragare för inre lager på fram-
hjulsspindel (PV 444 A och B, PV
445 A och B).

SVO 4074 Fjäderklämma för hjulcylinder.



SPECIFIKATIONER

Huvudcylinder:
Inre diam .
Spel mellan kolv och cylinder .

Hjulcylinder:
Diam. fram .
Diam. bak PV 444 .
Diam. bak PV 445 .
Spel mellan kolv och cylinder .

Bromsledning (rör):
Diam .
Längd (sen. utf.), vänster fram .

höger fram .
vanster bak -.
höger bak .
huvudcyl.-bakaxel .

Bromstrumma:
Diam. fram - .
Diam. bak .
Radialkast, max. . .

Bromsband:
Bredd .
Tjocklek .
Håldiameter för kontaktplugg .
Längd, främre back .
Längd, bakre back .

Bromsbandsnit:
Antal , .
Dimension .

Returfjäder för bromsback, total längd vid en dragkraft av
15,5-20,5 kg ' .
Effektiv bromsbeläggsarea, tid. utf. (nitade belägg) .

sen. utf. (limmade helägg) .
Spel mellan bromsback -och trumma .
Pedalspel .

l"
max. 0,127 mm
min. 0,025 mm

l"
7Is"
l"
max. 0,127 mm
min. 0,025 mm

PV 444
3116"

500 mm
920 mm
500 mm
925 mm
2160 mm

228,6 mm
228,6 mm
0,15 mm

2"
3/16"
19 mm
260 mm
200 mm

PV 444-445

PV 445
3/16"

530 mm
1000 mm
350 mm
lll0 mm
2240 mm

72 st.
9/64"xs/16" (3,5X8 mm)

154 mm
850 cm"
930 cm2

0,10 mm
7-12 mm
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