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BACKSLAG, TYP MONO SHIFT, MS OCH MSB

Beskrivning

Volvo Penta backslag, typ Mono Shift har utvåxlingen 1:1

och har som alternativ en reduktionsvåxel med utvåxlingen

1,91 :1 sammanbyggd med backslaget.

Kraftoverfciringen från motor till backslag sker via en

medbringare.

Fcir man<lvrering "fram" och "back" anvånds Volvo Pentas

patenterade konkoppling vilken m6jliggor mjuk och tyst

inkoppling.

Konkopplingens inkopplingskraft påverkas av vrid-

momentets storlek vid kraftoverforingen vilket ger en

hårdare inkoppling vid okat varvtalspådrag.

Då ingående detaljer i fråmre huset och mellanhuset på

MS-backslaget skiljer sig från MSB-backslaget kommer

dessa enheter att behandlas var for sig.

Den våsentliga skillnaden år att konorna har blivit fcir-

sedda med belågg vilket mojligg<ir en miukare och tystare

inkoppling.

Bakre huset samt reduktionsvåxeln for MS och MSB-

backslagen behandlas gemensamt, då dessa år lika for de två

utfcirandena.

Fig. 1 Backslag typ MS, utan reduktionsvåxel

A = Fråmre hus

B = Mellanhus

C = Bakre hus

R EPARAT I ONSANVISN I NGAR

lsårtagning MS och MSB
(Betråffande specialverktyg se sid. 18).

1. Rengor backslaget utvåndigt.

2. Tappa av backslagets olla genom att skruva ur oljeav-

tappningsproppen (se 43, fig. 1). Skruva ur oljemåt-

stickan och oljepåfyllningsproppen. OBS! Tidigare

backslag har kopparpackning. Denna skall kasseras och

ersåttas med en aluminiumpackning.

3. Skruva ur de fyra skruvarna som håller manciver-

mekanismen och lyft locket så mycket att ena handens

fingrar kan fatta om glidskon ('19). Lyft dårefter upp

hela mekanismen.

4. Ståll backslaget upprått med motoranslutningssidan

nedåt. Skruva ur de fyra skruvarna (52) och lyft av

bakre huset. OBS! Ta vara på shimsen i bakre huset

(gåller MSB) backslaget. Om backslaget år forsett med

reduktionsvåxel tas denna bort istållet. Tag bort pack-

ningen (44). I delningsplanet mellan bakre huset (resp.

. reduktionsvåxeln) och mellanhuset syns två axelåndar.

Sått en tejpbit eller dylikt over dessa så att de ej trillar ur

når backslaget vånds.

5. Vånd backslaget och sått upp det i ett skruvståd.

Verktyg 884152 kan hårvid anvåndas.

6. Tag bort låsringen (8) och drag ur hylsan (9) med hiålp

av verktyget 884490. (Gåller endast MS.)

OBS! MSB saknar spårring. Demontera hylsan genom

att bånda ftirsiktigt med skruvmejsel el. likn. Drag av

medbringaren (1) med hiålp av en avdragare.

7. Lossa de fyra skruvarna (2) som håller ihop mellan-

huset och fråmre huset.

8. Lossa skruven (10) och skruva ut den 2 till 3 varv.

9. Vånd backslaget och ståll det på fråmre husets flåns.

Lossa dårefter låsringen (41) och lyft bort brickan (40)

på MS, resp. brickorna 46 och 47 til' 5 på MSB. Drag

med en tång ur styrpinnen l42l ur axeln (36).

10. Knacka fdrsiktigt med en gummiklubba på mellanhuset

så att det slåpper från fråmre huset. Lyft dårefter

forsiktigt mellanhuset rakt uppåt. Se till att inte

axlarna (51) ramlar ur mellanhuset. Sått en tejpremsa

over axelåndarna fcir att hålla dem på plats. Tag vara på

nållagren (37 och 39) samt distansbrickan (38).
a

11. Lyft av kopplinlsmuffen (31) från axeln.

lnspektera de fyra isårtagna huvudenheterna: fråmre huset.

mellanhuset, reduktionsvåxeln resp. bakre huset samt våxel-

mekanismen. Vid driftsstorningar ibackslaget bor hela

backslaget tas isår och inspekteras noggrant. Vid smårre

felaktigheter och når dessa kan lokaliseras till en av de fyra

enheterna behover endast denna enhet tas isår (se under

resp. rubrik).
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Fråmre hus MS

1. Skruva ur skruven (10 se fig. 2). OBS. brickorna (12

och 13) och shimsen (14).

2. Drag ur axeln (36 se fig.4). OBS. nållagren (28 och
3()) samt distansbrickan (29).

Tag bort tåtningsringen (4 fig 2}.

lnspektera lagret (6) och kugghjulet (1 5). Om de

behciver bytas skall arbetsoperationerna 5 tom 7

utfciras. Om drevet måste pressas ut bdr lagret bytas.

Tag bort kilen (16) och låsringen (5).

Pressa ut kugghjulet ur fråmre huset. Anvånd dornen
884263.

Lossa låsringen (7) och pressa ur lagret (6) med hjålp av

dornen 884265.

Fis.2

Fråmre hus MSB

1. Skruva ur skruven (11 se fig 3.) OBS. brickorna (13,

14, 161och shimsen (15).

2. Dra ur axeln (36 fig. 1). OBS. nållagren (28 och 30)
samt distansbrickan (29).

Ta bort tåtningsringen (4 f iS. 3) .

lnspektera lagret (7), kugghjulet (18) samt friktionsbe-
lågget. Ar belågget skadat skall hela hjulet bytas. Losa

friktionsbelågg finns ej som reservdel. Om lagret och
kugghiulet behciver bytas skall arbetsoperationerna 5

t o m 7 utf<iras. Lagret bor bytas om drevet pressas ut.

Ta bort kilen (17) och låsringen (5). OBS. Ta vara på

shimsen (6).

6. Pressa ur kugghjulet ur fråmre huset. Anvånd dornen
884263.

7. Lossa låsringen (9) OBS. ta vara på shimsen ($) . Pressa

ur lagret (7) med hjålp av dornen 884265.

Mellanhus MS

1. Lossa tejpremsorna och tryck ur planetkugghjulens (47

och 48 se fig.4) axlar (51). Peta ur lagren (46) och
distanshylsorna (49) .

2. lnspektera mellanhusets samtliga lager, bussningar och
kugghjul. Om kugghjulen (32, 47 och 48) eller lagret
(34) behover bytas utfores arbetsoperationerna 4-8
nedan. Eftersom lagret (34) alltid utsåtts for en

ogynnsam belastning vid isårtagningen skall det kas-

seras och ersåttas med ett nytt.

3. Sått åter planethjulens axlar (51), distanshylsor (49),
lager (46) och bussningar (45) på plats.

Lossa låsringen (35).

Pressa ur kugghjulet (32) med hjålp av dornen
884263). Se till så att kugghjulets kuggar faller in i

planethjulens kuggluckor.

Lossa låsringen (33).

Slå ur lagret (34) med dornen 8841 68.

Tag ur de två planethjulens (47 och 48) lager,

distanshylsor och axlar. Dårefter kan de två hjulen
lyftas ur mellanhuset.

Fig. 4
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Mellanhus MSB

1. Lossa tejpremsorna och tryck ur planetkugghjulens (52

och 53 se fig.5.) axlar (56). Peta ur lagren (51 )och
distanshylsorna {54).

2. lnspektera mellanhusets samtliga lager, bussningar och

kugghjul. Kontrollera att friktionsbelågget i kugghjulet
(37) ej år skadat. Lcjsa friktionsbelågg finns ej som

reservdel, varfor hela kugghjulet med belågg skall bytas.

Om kugghjulen (37, 52 och 53) eller lagret (39)

behciver bytas utfcires arbetsoperationerna 4-8 nedan.

Eftersom lagret (39) alltid utsåtts for en ogynnsam

belastning vid isårtagningen skall det kasseras och

ersåttas med ett nytt.

3. Sått åter planethjulens axlar (56), distanshylsor (54),

lager (51 ) och bussningar (50) på plats.

4. Lossa låsringen (41). OBS! Ta vara på shimsen (40) .

5. Pressa ur kugghjulet (37) med hjålp av dornen 884263.
Se till så att kugghjulets kuggar faller in i planethjulens

kuggluckor.

6. Lossa låsringen (38).

7. Slå ur lagret (39) med dornen 884168. (OBS! Ta vara

på shimsen 49).

8. Tag ur de två planethjulens (52 och 53) lager,

distanshylsor och axlar. Dårefter kan de två hjulen
lyftas ur mellanhuset.

Bakre hus MS och MSB

1. Rengor enheten noggrant. lnspektera dårefter lagret
(54 se fig. 6) och tåtningsringen (56). Behover någon av

dem bytas utfores arbetsoperationerna 2-5 nedan.

2. Lossa låsringen (53) .

3. Pressa f lånsen (57) ur bakre huset med hlålp av hylsan
884152.

4. Ta bort tåtningsringen (56).

5. Lossa låsringen (55) och pressa ur lagret med hjålp av

dornen 884263.

Fis. 6

Reduktionsvåxel MS och MSB

1. Skruva bort pluggen (89 fig. 7) och skruven (87) med

brickor (85 och 86). OBS! Kassera O-ringen (88) på

pluggen.

Drag av kugghjulet (84) med hjålp av avdragaren

884078 (lågg en distanshylsa e.d. mellan avdragarens

centrumskruv och den gångade tappen).

Knacka fcirsiktigt ur drevet (77) tillsammans med

lagren (74 och 76), anvånd måssingsdorn.

Dra av tåtningsringen (81 ).

Bånd loss tåtningsringen (80).

Rengor delarna noggrant och inspektera lagren och

kugghjulen. Behover något av dem bytas, se resp.

punkter nedan. OBS! Lagret (83) i stora kugghiulet
(84) samt stora lagret (79) måste bytas efter demon-

tering. Om man vill undvika att lagret (74) skadas då

kugghjulet (77) pressas ur, måste mothåll anbringas

mot lagrets innering.

Knacka ur lagret (79) med hjålp av en dorn.

Tag bort låsringen (72l. och pressa ur drevet (77) med

dornen 884266. Lyft dårefter av distansbrickan och
inre lagret. Knacka forsiktigt loss lagrets (76) innering
med en klen måssingsdorn.

Pressa ur lagret (83) med hjålp av en låmplig hylsa eller
dorn-

2.
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Fis. 5
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Fis. 7

Manåvermekanism MS och MSB

1. Slå ur spånnstiftet (31 fig. 8) och drag ur pinnen (30).
Tag bort låstråden, fjådrarna (19) och kulorna (20)
(tidigare utfdrande av backslag har endast en fjåder och
kula). Drag ur excenterkolven (29). Demontera tåt-
ningsringen (32).

2. Tvåtta rent och kontrollera detaljerna noggrant. Byt ut
forslitna detaljer.

Fis.8

HOPSÅTTNING

Manrivermekanism MS, MSB

1. Montera tåtningsringen (32, fig 8) i locket varvid sidan
med fjådern vånds inåt. Anvånd alltid ny ring.

Tråd i excenterkolven (29). Montera pinnen (30) och
lås pinnen med spånnstiftet (31). Se till att spånnstiftet
kommer mitt i excenterkolven.

Montera kulorna (20) och fjådrarna (19) . Anbringa en

låstråd i lockets spår och klåm med denna ihop
fjådrarna. Klipp av tråden och vik ned åndan i lockets
urtag. Låstrådens uppgift år endast att hålla in
fjådrarna under mancivermekanismens montering i

våxelh uset.

Montera glidskon {.221 , tiådern (21) samt O-ringen

1241.

Reduktionsvåxel MS, MSB

1. Pressa i stora lagret (79, fig g) ivåxelhuset med dornen
884488.

2. Stryk lite fett på tåtningsringen (80) och pressa i den
med dornen 884488.

3. Pressa i lagret (83) i kugghjulet (84) med hjålp av

dornen 884488. Tryck kugghjulet fcirsiktigt genom
tåtningsringen (80). Knacka med en gummiklubba ned

kugghjulet så långt att skruven (87) med planbricka
och ny låsbricka kan skruvas i. Drag med 55 Nm
(5,5 kpm). Skruva i pluggen (89) sedan O-ringen (88)

bytts. Montera den stora tåtningsringen {81) som fylls
med fett.

4. Pressa lagren (74 och 76) samt distansringen (75) på

kugghjulet (77) med hjålp av dornen 884263. Montera
ej låsringen fcirrån hela enheten monterats i huset.
Vånd huset och pressa ned kugghjulet tillsammans med
lagren med hjålp av dornen 884500. Vrid kugghjulet
vid ipressningen så att det "kuggar in". Montera
låsringen (72).

5. Lågg ned distansringen (73) och ev. shims (71) i huset.

2.

3.

ir'l
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Fis. 9



Bakre hus MS, MSB

1. Pressa in lagret (54 fig. 10) ibakre huset med hjålpav
dornen 884488.

2. Lås fast lagret med låsringen (55).

3. Montera tåtningsringen (56).

4. Stryk lite fett på tåtningsringen och pressa i flånsen
(57). OBS! Mothåll (dorn 884263) måste anbringas
mot lagrets innerbana.

5. Lås fast flåsen med låsrirqen (53).

Mellanhus MS

1. Montera låsringen (33 fig. 11) i huset.

2. Pressa in lagret (34) i huset med dornen 884500.

3. Placera planethjulen (47 och 48) på deras resp. platser i

mellanhuset. Montera dårefter planethjulens buss-

ningar, lager, hylsor och axlar. Sått en bit tejp over

axelåndarna så att de ej kan trilla ur.

4. Pressa kugghjulet (32) i lagret (34) med dornen

884263. OBSI Mothåll 884488 måste anbringas mot
lagrets innerbana. Se till så att kugghjulets kuggar faller
in i planethjulens kuggluckor.

\5. Lås fast kugghjulet med låsringen (35).

Mellanhus MSB

Montera låsringen (38 fig. 12) i huset.

Pressa in lagret (39) i huset med dornen 884500.

Placera planethjulen {52 och 53) på deras resp. platser i

mellanhuset. Montera dårefter planethjulens buss-
ningar, lager, hylsor och axlar. Sått en bit tejp civer

axelåndarna så att de ej kan trilla ur.

Pressa kugghiulet (37) ilagret (391 med dornen
884263) OBS! Mothåll 884488 måste anbringas mot
lagrets innerbana. Se till så att kugghiulets kuggar faller
in i planethjulens kuggluckor.

5. Shimsen (40) finns i två tjocklekar: 0,05 mm och 0,10
mm. Lågg på shims tills inget spel finns. Ta dårefter
bort ett shims som år 0,05 mm. Lås fast kugghjulet med
låsringen (41 ).

Fis. 12

Fråmre hus MS

1. Slå i styrstiften (55, fig. 12]. i fråmre huset så långt att
de sticker upp ca 2 mm over delningsplanet.

Pressa i lagret (6, fig. 13) ifråmre huset med hjålp av

dornen 884500.

Lås fast lagret med låsringen (7).

Pressa kugghjulet (15) i lagret med hjålp av dornen
884263. OBSI Mothåll, verktyg 884488, måste an-

bringas mot lagrets innerring.

Lås fast kugghjulet med låsringen (5).

Fcir att skydda tåtningsringen (4) vid monteringen såtts
fcirst hylsan 884487 på kugghjulets axelånde. Stryk lite
fett på tåtningsringen och montera den {sidan med
fjådern vånds mot lagret) . OBS! Tåtningsringen får ei
pressas in långre ån att den ligger iåmns med lenten på

huset. Ta bort hylsan och sått fast kilen (16).

1.

2.

3.

4.
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4.

5.

6.

Fis. 10



Fråmre hus MSB

1. Slå i styrstiften (55, ftg. 12ll i f råmre huset så långt att
de sticker upp ca 2 mm civer delningsplanet.

2. Pressa i lagret (7, fig. 14) ifråmre huset med hjålp av

dornen 884500.

3. Lågg på shimsen (8), som finns i två tjocklekar: 0,05
och 0,10 mm. Lås fast lagret med låsringen (9). På

foljande sått våljs shimstjocklek så att ett max spel på

0,05 mm erhålls. Lågg på shims tills inget spel f inns. Ta
dårefter bort ett shims som år 0,05 mm.

4. Pressa kugghjulet {18} i lagret med hjålp av dornen
884263. Obs! Mothåll, verktyg 884488, måste an-

bringas mot lagrets innerring.

5. Kontrollera shimsens (6) tjocklek och antal. Lågg

dårefter på shimsen och lås fast kuggh julet med

låsringen (5). Vålj shimstlocklek på foljande sått så att
ett max spel på 0,05 mm erhålls. Lågg på shims tills
inget spel finns. Ta dårefter bort ett shims som år 0,05
mm.

6. For att skydda tåtningsringen (4) vid monteringen såtts

forst hylsan 884487 på kugghjulets axelånde. Stryk lite
fett på tåtningsringen och montera den {sidan med

fjådern vånds mot lagret). Obs! Tåtningsringen får ej
pressas in långre ån att den ligger jåmns med kanten på

huset. Ta bort hylsan och sått fast kilen (1 7).

Hopmontering av fråmre hus och mellanhus MS
(Fig. 11 och 13)

1. Tråd nållagren (28 och 30) samt distansbrickan (2g) på

axeln (36).

2. Axeln monteras i fråmre husets kugghjul. Skruva i

skruven ('10) med stålbrickan (12), måssingbrickan
(13) samt shims (141- Skruven skall ej skruvas helt i

botten utan 2 till 3 varv skall återstå till bottenlåget.

3. Vånd fråmre huset så aftdet står på anslutningsflånsen,
tråd dårefter kopplingsmuffen {31) på axeln (36). Obs!

Urborrningen i kopplingsmuffens ena ånda skall vara
vånd mot fråmre huset.

Placera nållagren (37 och 39) samt distansringen (38)
på axeln (36).

Lågg en ny packning (3) på fråmre husets plan. Obsl
Hålen for styrstiften (50) i packningen måste komma
mitt fcir stiften.

Ta bort tejpremsan som håller planethjulaxlarna på
plats i mellanhuset.

Montera ihop mellanhuset och fråmre huset samt vrid
mellanhjulets axlar (51) med en skruvmejsel så att
låsstiften (50) hamnar i spåren på axelåndarna.

Tryck i pinnen (42) i axeln (3G).

Tråd måssingbrickan (40) på axeln. Brickans spår skall
komma mitt fcir pinnen (42).

Lås fast måssingbrickan med låsringen (41 ). Obs!
Anvånd ny låsring. Arbetsoperationen underlåttas om
axeln lyfts uppåt.

Vånd backslaget helt om. Verktyg nr 884152 fast-
skruvad i ett skruvståd anvånds.

Skruva fast de fyra skruvarna (2) med tillhcirande
brickor.

Dra åt skruven (10). Åtdragningsmomentet år 100 Nm
(10 kpm). Måt axialspelet i axelenheten (se fig. 'l S).

Spelet skall vara 0,2-O,3 mm. Oka eller minska antalet
shims tills rått spel erhålles. Shimsen finns itvå
tjocklekar,0,l och 0,5 mm.

Tråd på O-ringen (11) på hylsan (9). Stryk tite fett på

O-ringen och tryck in hylsan i kugghjulet. Var fcirsiktig
så att inte O-ringen skadas.

Lås fast hylsan med låsringen (8) .

4.
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Hopmontering av fråmre hus och mellanhus MSB

(Fig.12 och 14)

1. Tråd nållagren (33 och 35) samt distansbrickan (34) på

axeln (42).

2. Axeln monteras i fråmre husets kugghiul' Skruva i

skruven (11) med stålbrickan (13), måssingbrickan (14)

shims (15) samt lilla stålbrickan (16)' Skruven skall ej

skruvas helt i botten utan 2 till 3 varv skall återstå till

bottenlåget.

3.Våndfråmrehusetsåattdetstårpåanslutningsflånsen,
tråd dårefter kopplingsmuffen (36) på axeln (42) Obs!

Urborrningen i kopplingsmuffens ena ånda skall vara

vånd mot fråmre huset.

4. Placera nållagren (43 och 45) samt distansringen (44)

på axeln (42).

5. Læs en ny packning (3) på fråmre husets plan' Obs!

Hålen for styrstiften (55) i packningen måste komma

mitt for stiften.

6. Ta bort tejpremsan som håller planethjulaxlarna på

plats i mellanhuset'

7. Montera ihop mellanhuset och fråmre huset samt vrid

mellanhjulets axlar (56) med en skruvmeisel så att

låsstiften (55) hamnar i spåren på axelåndarna'

8. Tryck i Pinnen (57) i axeln (42)'

9. Tråd måssingbrickan (46) och stålbrickan (47) på

axeln. Brickornas spår skall komma mitt for pinnen

(57).

10. Lås fast måssingbrickan och stålbrickan med låsringen

(48). OBS. Anvånd ny låsring' Arbetsoperationen

underlåttas om axeln lYfts uPPåt'

1 1. Vånd backslaget helt om' Verktyg nr 884152 fast-

skruvad i ett skruvståd anvånds'

12, Skruva fast de fyra skruvarna (2) med tillhorande

brickor.

13. Dra åt skruven {11). Åtdragningsmomentet år 100 Nm

(10 kpm). Måt axialspelet i axelenheten (se fig' 15)'

Spelet skall uara O,2-O,3 mm' Oka eller minska antalet

shims tills rått spel erhålles' Shimsen finns itvå
tjocklekar,0,l och 0,5 mm'

14. Tråd på O-ringen (12) på hylsan (10)' Stryk litefett på

O-ringen och tryck in hylsan i kugghjulet' Var forsiktig

så att inte O-ringen skadas'

SLUTMONTERING MS, MSB

1. Skruva fast mancivermekanismen i våxelhuset så att

skruven l27,fig' 8) i excenterkolven blir forskjuten åt

styrbord'

2. Skruva loss skruven (27) och tag bort samtliga shims

(28). Skruva f ast skruven och ståll mekanismen i

neutrallåge. Forsok vrida runt t*s16 (42)' Obsl For att

kopplingsmuffen såkert skall rotera med axeln måste

vridningen ske på utgående axelåndan' Lågg under ett

shims i taget tills axeln kan vridas runt utan motstånd'

Efter iniusteringen skall tåtningsmedel strykas på

mellanlågg och skruv och dårefter sker slutlig mon-

teri ng '

3. Montera kilen (17, fig. 1 ) på drevet (18)' Vårm

medbringaren (1) till ca 150oC och montera den'



3.

4.

Backslag utan reduktionsvåxel MS, MSB

1. Vånd backslaget och ståll det på fråmre husets flåns.
Ta bort tejpremsan som håller planethjulaxlarna på

plats i mellanhuset.

2. Måt på mellanhuset avståndet från yttre lagerbanan till
bakre planet på huset (A, f ig. 16).

3. Måt djupet på motsvarande urtag i bakre huset (8, f ig.

16) OBS! Den gamla packningen skall ingå vid måt-
ningen. Avpassa tjockleken på shims så att 0,1-0,2 mm
spel erhålls.

4. Kontrollera med en skruvmejsel att planethjulens axlar
ej går att vrida runt. LåSS en ny packning på

mellanhusets bakre plan samt skruva fast bakre huset.

Backslag med reduktionsvåxel MS, MSB

1. Måt på mellanhuset avståndet från yttre lagerbanan till
bakre planet på huset (A. f ig. 16).

2. Måt djupet på motsvarande urtag i reduktionsvåxeln
(8, tig. 16). Obs! Den gamla packningen skall ingå vid
måtningen.

Avpassa tjockleken på shims så att 0,1-0,2 mm spel

erhålls. Shimsen finns i tre tjocklekar 0,05, 0,1 och
0.30 mm. Tidipre shimstjocklek var 0,35 mm.

Kontrollera med en skruvmejsel att planethjulens axlar
ej går att vrida runt.
Lågg en ny packning på mellanhusets bakre plan samt
skruva fast redu ktionsvåxel n.

Fis. 16

Ombyggnad av MS-backslag till MSB-backslag

Vid eventuell ombyggnad av MS-backslaget till MSB ut-
forande måste en del detaljer bytas ut och ersåttas av nya.

Foljande detaljer skall bytas ut:

1. Fråmre huset A f ig. 1.

2. Detaljerna 9 t. o. m. 16.

3. Detaljerna 31 och 32 samt 40.

Dessa ersåtts av fciljande detaljer:

1. Fråmre huset A tig. 17.
2. Detaljerna 6 och 8 samt 10 t. o. m. 18.
3. Detaljerna 36,37 , 40, 46,47 samt 49.

Betråffande monteringsanvisning, se resp. avsnitt.

Fig. 17 Backslag MSB

A = Fråmre hus

B = Mellanhus
C = Bakre hus
D = Reduktionsvåxel
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Samtliga backslag

1. Skruva i oljeavtappningsproppen
Anvånd aluminiumpackni ng.

2. Fyll på olja så att låmplig nivå

(59, fis. 12). OBS!

enligt oliemåtstickan
erhålls.

3. Skruva fast oljemåtstickan och oljepåfyllningsproppen.



SPECIALVERKTYG

Det. nr. Benåmning

884487

884488

884490

884500

BACKSLAG, TYP MS, MSB

ilå* \
Hytsa ftir montering av fråmre tåtningsring

Dorn for montering av lager

Dorn for montering av lager

Fig. 18

1.:

ffit I--1r
Utdragare for tåtningshylsa (endast MS)

I reparationsanvisningen hånvisas åven till specialverktyg for

uiolroorOøtev mod' 100, 250 och 27o' Ve-rktygen har

;fi;;; d",.nr., 884152,884168' 884263' 884265 och

884266.
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RENOVERING AV MANOVERMEKANISM, MO.
DIFIERAT UTFORANDE

Mancivermekanismen på senare drev och MSB backslag har

ett modif ierat utfcirande.
Kula, fjåder (och låstråd) som markerat neutralåget har

utgått. Lagerhuset har kompletterats med ett neutrallåges-

spår for pinnen.

DEMONTERING

1. Slå ur spånnstiftet (31 fig 1, se åven fig 2) och dra ur
pinnen (30) och excenterkolven (29). Demontera
tåtningsringen (32).

2. Tvåtta rent detaljerna och kontrollera fcirslitningen
samt byt ut detaljer som erfordras.

MONTERING

Olja in alla rorliga delar och skruvar fore mon-
teringen

1. Montera tåtningsringen (32) i locket varvid sidan med

fjådern våndes inåt.

2. Tråd i excenterkolven (29). Montera pinnen (30) och
lås pinnen med spånnstiftet (31). Se till att spånnstiftet
kommer mitt i excenterkolven.

3. Montera fjåder och glidsko (22) samt O-ring (24).

Stryk Permatex eller motsvarande på anliggnings-
ytorna. Skruva fast manovermekanismen i våxelhuset
så att skruven (27) i locket blir forskjuten åt styrbord.
Sefig3.

4" Ståll manovermekanismen ilåget mellan fram och
neutral eller mellan back och neutral och ta bort
samtliga justermellanlågg (281 under skruven (27]r.

Axeln kommer nu inte att kunna vridas runt. Lågg

hårefter dit ett mellanlågg i taget tills axeln kan vridas
runt utan motstånd. Efter injusteringen skall tåtnings-
medel styrkas på mellanlågget och skruv och dårefter
sker slutl igen montering.

Fis 1

Fis 2

Fig 3


