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Avd. 7
BROMSAR
BESKRIVNING
5r i princip lika pa volvo P lZ00 (Arnazon) och PV 444.
Skillnaden tiggei Irdrnst i framhjulsbrolnsarna och handbrornsnandv!€ Bromssystemet
r ingen.
Fotbroms systernet s utfdtande framg&r av bild ?-1. Fratnhjullblomsa!na !r av typ ,'Two leading 6hoe[ dvs. vardera hjulet hat tvt bromscy.

lindrar

mcd en kolv i varje.

Ien sJ6lvjusteringsanordning.
med bromskontakt

Deaautom har varje bromsback
Huvudcylindern

i flamhju-

sarnt temv6g.f6rgrening

6r placerade p& mellanbrrdans

frarneida.

-

Bloma

pedalen d! av htingande typ.
Handbloms dystetnets utf6rande frarnglr

av bild ?-2. Handbrom6sPaken

d'r placerad

i golvct pe utsidan orn f6rarltolcn.

dragwirar,

en till varje bakhjul.

I 6vri8t

se verk6tadshandbok

dragbygetn g&r tv&

Frtn

PV 444-445 avd.7.

ISNINGAR
REPARATIONSANV
HUVUDCYLINDER
DeInont€!iag
1.

Tag bort saxpintren och bulten for brornspealalen.

Lossa returfjf-

deln.
2.

Vik undan skyddet och demontera de tvl fdstmuttrarna
cylindern.

3.

fdr huvud-

Lossa gummikepan.

Lossa anslutningen for bromaleclnidSen och drag f5!siktigt
huvudcyunaeln.

Undvik att spiua brornsvf,tska

fram

pt lackeringen

de

denna skadas ddrav.
Iaartagning
L

Tag av lock€t och tdtn ut bromsvatskan.

2.

Krltng ti.llbaka gummikepan (13 bild 7-l) och demontera lt6ring

(14),

brrcka och trycksttng
frin
3,

(12). Skaka ur de sarnmanhiingande delarna

cylindern.

Bdj upp lesningen pt den pA kolven (15) placerade fjriderhd.llaren
(t?) och skilj delarna 3t. Tank pe att ljadern (18) iir sp6nd.

Inspektion
Tvatta sarntliga delar i ren sprit och kontrollera dern ddtefter be traffande slitage eller andra skador. Cytindern unders6kes noggrant
invd.ndigt. Inga sAr eller repor 16r finnas pA den polerade ytan. Unders6k kolvpackningarna betrttlfande sprickor eller repor pe kragkanterna.
Kontrollela aven att de inte dr. uppsvdtlda pt grund av felaktig brolns vdtska eller dylikt. Vid minsta felaktighet utbytes packningarna.
Hopsattning
l.

Krang p& packningarna pt kotv (15) och ventil (19).

2.

Montera ihop ventilen. Vatnd dtirvid fjdderbrickans utetbuktade del
lnot packningen.

3,

Trad fjader (18) och ljaderhtllare

(r7) pt ventilsttngen och montera

ihop det hela Ined kolven (15). Tryck dareft€r ned ltsningen pt fjaderhtllaren (f7) 6t att ej delarna lossnar.
4.

Doppa packningar och kolv i bromsvdtska och rnontera dern i cylin_
dern. Montera trycksteng (lZ), bricka och lSsring (14).

Montering
Montering sker i rnotsatt ordningsfdljd rnot dernonreiingen. cldm ej saxpinnen i pedalbulten. Fyll pe brornsvaitska och lufta brornssysternet.
HJULBROMSAR OCH BROMSLEDN]NGAR
Se verkstadshandbok PV 444-445 avd. ?. Efter montering av brornsslangar kontrolleras att dessa g&r fria ndr hjulen vrides.
HANDBROMS
Byte av handbrornswire
].

Lyft upp bakvagnen, sdtt bockar under bakaxeln och dernontera hjuLet. Lossa handbrornseo och drag av bromstrurnma med nav. Anvdnd
avdragare SVO 179I.

2,

Lossa wiren fr8.n bromsbackens haivarrn och fran dragbygeln vid wi-

rens andra dnda,
3.

Drag wiren baket se att lesbrickan (lZ bild ?-2) kan demonteras. F6ljer ej styrhylsan och lesbrickan rned wiren s13s styrhylsan baktt Ined
en smal dorn.

4.

Drag ut wiren med {jader och styrhylsa Iramet.

5.

Montering sker i omviind ordning6f6ljd.

Byte av handbromsspak elle! lagerbussningar
l.

Lyft upp bakvagnen och sd.tt bockar under bakaxeln.

2.

Demontera returfjadern (4 bild 7-2). Tag bort saxpinnen och lossa
dragstangen (2) frAn havarrnen, Dernontera lage!fti.stet (l),

3,

Lossa de fyra skruvarna och tag bort gummik&pan vid spairrsegmentet (9), Demontera sptirr segrnentet.

4.

F6! handbrornsspaken (20) rnot vagnens mitt tiUs den sltipper vid
yttre lagret. Lossa gummitdtningen i karossen och drag ut spak rned
axel och havarm.

5.

Byt ut de tvt nylonbu s sningarna (19).

6.

Montering sker i omviind ordningsfttljd. Se till att gurnrnittitninger i
karoseen kornrner ordentligt pA p1ats.

Byte av gumrnikapa vid b!oms sktild
1.

Demontera returfjlidern
dragstlnger

2.

(2) Irin

(4 bild ?-2). Tag bort saxpinnen och lossa

htivarrnen.

Haka av brornswiren (r0) frAn dragbygeln (3) och drag den baket genoln styrningen i karossen. Drag av der skadade gummikipan.

3.

Trdd pA den fttr detta andamal avsedda gurnrnikApan rned uppslit s a d t t i t n i n g s p r o p p( d e t . n r . 8 6 8 5 0 r e s p . 8 6 8 5 1 ) .

4.

Monteta tillbaka brornswire,

dragsting,

saxpinne och returfjdder.

Byte av sp6rrsegrnent och sptirrhake
1.

Lossa de fyra skruvarna och tag bort gurnmikapan. Demontera
s p d r r s e S m e n t e t( 9 b i l d ? - 2 ) .

2.

Skruva av tryckknappen (23) och tag ur fjddern (22) ur handbromsspaKen,

3.

Dernontera spannstittet (8) som hiller

sptirrhaken (?) och tag ur

4.

trycksteng

(21) och sptirrhake.

Montering

sker i omvdnd ordaingsfoljd.

ter ordentligt

Se tilt att sp€innstiftet sit_

fast utan att spttr.rhakens 16relse hindras.

JUSTERING AV BROMSAR
Justering av tramhjulens brornsbackar
Rotera hjulet baket och vrid excentern ldr frdmre blomsbacken fran
6vre hjulcylindern (moturs pe h6ger hjul, medurs pi vainster) tills
hju-let ltses av brornsbacken. Lossa dairefter exceDtern se mycket att
hjulet kan rotera fritt. Justera dttrefter bakre bromsbacken pt saln rna s6tt.
Justering av bakhjulens brornebackar
Se eftet' att handbromser ej air atdragen. Rotera hju.let baket och vrid
excentern ftir frdrnre bromsbacken frin hjulcylindero (moturs p6 hOger hjul, rnedurs p{ vanster) tilt,s hjulet lAses av bromsbacken. Lossa ddrefter excentero se mycket att hjulet kan rotera fritt. DArefter
justeias bakle bromsbacken varvid hjulet roter.as tram8t och excentern ansdttes et rnotsatt helL mot tralnre.
Justerinq av brornspedalens ldpe
Bromspedalen skall ha samrna liige sorn kopplingspedalen och justeras pe liknande sett (se avd. 2).
Justering av handbroms
Handbromsen skaU ge full bromsning vid 4:de - 5tte spdrrhacket. Den
justeras gerom att flytta dragbygeln (3 bild ?-3) p{ dragstAngen (2) rned
hjdlp av muttrarna (5 och 5). Drag dlirefter et muttrarna.
Luftning av broms svstemet
Vid LuJtning av brornssysternet skatl luftningsnippetn vara stdngd varje
gAng pedaleD f6res upp. I annat Iall kan luft sugas in de det ej linns nAgon backventil mellan huvudcylinder och ledningar, DA bromsvdtskebeh&llaren (l bild 2-2) rir l6tt ttkornlig behdver p8.fyllningsflaska eller
verktyg f6! lock ej anvtinda6, DAremot anviindes en sarskild luftnincsnyckel fdr {ramhjutenr ndrnliger SVO ZZg0.
I ovrigt se verkstadshandbok Ibt py 444-445 aed. 1.

VERKTYG
Vid luftning av frarnhjulsbrornsar anvandes lu{tningsnyckel
SVO 2280. Betrtiffande dvriga specialverktyg vid reparation av bromssysternet,

se verkstadshandbok Py 444 avd. j.

SPECIFIKATIONER
Hu!.udcylinde

r:

t /9"

Inre diadeter
Hjul.cylinde!:
Inre diatneter,

{raIn

t /s"

bak

z/8t

Brornaledningar l
Yttre diamete!

3/16'

B!om6trumrna:
Diameter,

fram

228, 6 mrn

bak

228,6 rn:r.r

Radialkast

max. 0,l5 Inrn

BroInsband:
Tjocklek

3/16n

H&Idiameter

fdr kontaktplugg

Ldngd, framhjulsbrorns,

19 lnrn

frd.mle back ,,..

260 mtn

bakre back

....

260 rnrn

....

260 lrun

, ....

200 rnm

bakhjulsbrome, frtmre

back

bakre back
Effektiv

brolnsbalrdaarea,

f ram
b a k. . . . . . . . . . . ,

465 crn-

totalt
Returfjader
Dragkraft

f6! brornsback:
Idr en total ltrngd av 154 mm, fram
bak

1 3 , 5 - 2 0 ,5 k g
1 5 , 5- 2 0 , 5 k g
0,1 tnrn

Ilikl

7

1.

Fotbronssvstenr.

t. Friin.e ljulfylind€r
2. Kole

5. F€mviissaii.s.eni.s

9. Kolv
I l.

B.k.€ hjnlfllinil€.

lt.

Kolv

18. fjiider
,(J, B.onrviitkbrlillar0
2r. Ir:im.€ l'.oosDlck
22. ArI.e lJronkl,arL
2J. Sjlihjuslering"dodnn,g

Riti

7-2.

Ha

btonss-rstehL.

l l r . H a D d b r o n r n i r e r. i n N r . .

13. lr:im.€ [roDll,arl
I l. Liink

rr. r.jrdor
16. Brtk broo$!, k
18. Fj:idr.

2r_ !j;id.r

r
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