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Avd. 2
KOPPLING
BESKRIVNING
Volvo P1200 (Arnazon) ar f6rsedd rned en koppling av sarnlna typ sorn pV 444A-K.
Det enda sorn skiljer de beda kopplidgarna dr att kopplingen pe p l2OOer f6rsedd rned kraftigare fjadrar.
Kopplingsreglaget pe P 1200 dr helt olika det pe pV 444. I,t I, IZOO sker lr|aniivreringed pt hydraulisk vdg. Reglaget besttr av en huvudcylinder, soln ptverkas av koppling spedalen, och en mandvelcylinder pe kopplinSsk&pan, vilken
via kopplingsgaf{el och urtrampningslager

p&verkar kopplirlgen.

REPARATIONSAI{V
ISNINGAR
KOPPLING
Betrdffande dernontering, isdrtagning, inspektion, hopsdttning och monte!ing
av kopplingen, se verkstadshandbok PV 444, avd. 2.
KOPPLINGSREGLAGE
Huvudcylinder

9-.:191t-9'J:'g
Lossa r6ret
dalen.

(3 bifd Z-f) fran huvudcylindern (l).

Lossa

skruvarna

(Obs!

Mutter

Tag bort bulten genom pe-

pA insiaan) och lytt bort cylindern

!s_q-t_asgits
l.

Tag bort lock€t och titrn ut bromsvatskan.

2. Tag loss gurnrniskyddet (6) och tag bort ltsringen
och 6vriga dela! ur cylindern.
3. Tag loss htllaren

(?).

Tag ut kolven

(10)

(lZ) t6r backventilen (16) frtn kolven och skilj delarna at.

2-|

,/ti
/t7

BiId 2-1,
21. IIu3
12. Eille
3, Bdr

l,r. rjader
ls. Hillor€

21. SbDs
24. Fiiider
26. Kolv

19. Lisrins
10. XolY

!qs}-e-\ti9!
Tv8tta sarntliga delar i ren sprit och kontrollera dern dd,refter betrd.ffande
slitage eller

andra skador.

Cylindern urdersttkes nogglant invendigt.
den polerade ytan.

Inga silr eller repor I{r finnas pt

Mindre repor kan poleras bort rned rnycket fint srnd.r-

gelpapper.
Undersdk holvpackningarna betrAflande sprickor eIIer repor pl kragkanterna.

Kontrollera

lven att de inte f,r uppsvdllda pe grund av Ielaktig brorns-

vdtska eller dylikt.

Vid minsta felaktighet

bytes packningalna.

5-oP-"$J!"ltg
l.

Si.tt packningarna (9,1t) pl kolven (I0).

Montera sarnman backventil (16),

hauare (12, l5), fjtider (14) och kolv (10).
2. Doppa kolv och backventil i bromsvf,tska och montera dem i cylindern.
Montera tryck6tAng (8), bricka (9) och llsring (?). Sett pt gulnlniskyddet (6).

lv{_o:'lt_e_r-ilg
MonterinS

sker i motsatt ordning lnot demonteringen.

Fyll pt brornsvf,tBka

och lu{ta systernet.
Man6vercylinder

9-e:T9tle-r-Tg
Lossa roret (3) frtn slangen (23). Lossa slangen flen h{Uaren. Haka loss
(l?). Lossa skruvarna och lyft botrt rnart6vercylindern.
returljddeh

I_s_tr_t_agl!
lg
Tag Loss gurnrniskyddet (18) och tryckst{ngen (20). Tag bort lSsringen (19)
och tag ut kolv (26) och fjdder (25).

hs-p-e_\tl
9t
Se "lnspektion av huvudcylinder,, , vilken galler i tillempliga delar
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Biu 2 2.
Hnrud.rlnrder lit. bronhsrren€r
Hnr udcrlinde.liir Lot'rlins.r.glagr

2 3
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Bild 2 5.
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g_op_sg!!1i:,9
Doppa kolv (20) och packning (25) i bromsvdtska och 6att packningen pt kolven. Montera fjdder (24) och kolv i cylindern (Zl). Montera tryckstlng (20)
och dammskydd (18).

\d-o_qt-e_r!19
Montering sker i motsatt ordning rnot demonteringen.
justera kopplingens {riging,
LUFTNING

AV HYDRAULISKA

Lufta systemet och

SYSTEMET

Kontrolle"a

att beh&llaren ar fylld lned bromsvdtska. Tag bor.t gummihatten
pe luftningsventilen (22) pt man6vercylindern (21). Sarttpl en luftningsslang
pt ventilen och stick ner slangeD i en beh3llare rned bromsvatska.
luftningsventilen och trarnpa ned kopplingspedalen.
rnedan pedalen 6r i botten.

Std.ngluftningsnippeln

Sliipp darefter upp pedalen.

utan luftbubblor strtimmar ut.
vernarket (Fluid leveI).

Oppna

Upprepa tills vatska

Fyll beh&llaren Ined bromsv6.tska upp till ni-

JUSTERING AV KOPPLINGENS FRICANG
Pe grund av den hydrauliska kopplingsmandvreringen sker inte instAltning
av kopplingens frigtng p{ salnrna sd,tt p& P 1200 sorn pl PV 444.
Kopplingspedalens slag (A bitd 2-3) 6.! justerbart pa P 1200. Det skall vara
140mm och justeras rned rnuttrarna (l bild Z-3).
Juste!ingen av kopplingens {rigtng sker 'ned muttrarna (l bild 2-4).
justeras sa, att koppling s gatfelns frigtng (A bild 2-4) blir 3-4 Inrn.

Dessa

PEDALAXELRENOVERING
l.

Tag bort saxpinnarna

och bultarna

i pedalerna,

Ta8 loss returfjddrerna.

Lossa skruvarna (l bild 2-5) i pedalaxeln (8) och tag bort pedaler (4, 9)
och axel

z . Sll

ut bussningatna

arna.

(Bussningarna

l3) 'ned en larnplig

ar av nylon och fordlar

dock anolja dern vid nonteringen,
se att inte o.tjan rinner

3 . Kontrolle!a

dorn.

pedalaxeln

Pressa

ingen smitrjning.

Mao kan

rnen det skall i sA faII ske sparsarnt

ned och skadar f6ra!ens
betrdf{ande

i de nya bussnrng-

slitage.

klader

)

Ar den onormalt

sliten by-

tes den ut.

z-3

-.!

4. Sdtt fjadern och pedalerna pt pedalaxeln och fdr upp dern pe sin p1at6.
Sdtt i och drag skruvaina.

Sltt i bultalna och kroka fast returfjddrarna.

SPECIFIKATIONER
Enskivig torrlamell

Typ ..,,
........

Dimension
Kopplingens friktionsyta,
I

totatt . . .

,..,

Lamellens tjocklek i monterat tillsttnd ... .... Nitar

8rl
340 cmZ
7,0 - 7,5 mrn

{6r lamellbelf,ggi

A n t a t, . .
Dimension

... ....
.,...

16 st
9/64"x l/4" (3,5x6,5tnm)

Avstend rn€llan kopplingshdvarlnarnas
anliggnings yta f6r ulkopplingslagret och sv{nghjulet ... . . . .. 46 mm
KoppIinS s Ijadr ar , ldngd:
Obelastade
B e l a s t a d er n e d 8 8 t 2 , 5 k g .

.. . ..

55 rnm

.,. . ...

38 mrn

..
Kopplingsfjddrar, antal ...
Kopplingshtivarrnarna justeras till:
?, 5 rnrn legre dn justerjiggens (SVO 2065) nav
i!!om t l. 5 rnrn och inbordes inom 0, 25 rnm

6 st

I.

z-4.

