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FJADRAROCII STOTDAMPARE
FJADRAR

BESKRIVNINC
Volvo P 1200 (Arnazon) f,r torsedd med spiralfjadrar
bakhjul,

Fjtdringen

Frarnfjadrarna

vid framhjulen

vid s&v6l fram-

6r dessutom individuell.

stdder upptiU Inot ett i lramax€lbalken

Dedtiu mot en vid {ramaxelbalken

aoln

utbildat hus samt

och nedre kulleden tnonterad nedre lltnk-

a!tlt.

Bakfjldrarna

stddcr upptill

tnot en styrning i karossen och nedtill

lnot en

styrniag p& bakaxeln.

ISNINGAR
REPARATIONSAIW
FRAMFJADER
Demontering
l.

Tag bott navkepdeln och losea hjulmuttrarna.

2.

Lyft upp flamvaSaen

3.

Tag bort hjulmuttrarna

4.

Demontera st6td6rnparens muttrar (22 bifd 5-l), brickor (23) och
yttre gummibusgningar (24). Tag bort skruven (36) fdr fd.stbrickan

och sftt en bock under frarnaxelbalken,
och lyft av hjulet.

(34) och drag denna och stdtdlmparen nedlt.
5,

Sf,tt domklatt
tills

6.

under nedre Iltlkarmen

6vre lalnkarrn€ns gumrnibuffert

mitt under fjadern och hdj
(20) ly{ter.

Loasa kralngningsharnrnaren IrAn nedre lanharmen.

Demontera ned-

re kulleden fren ldnkarmen.
?.

Stnk dornkraften llngsamt
rner tillrdckligt

och tag boit fjddern de ldnkarmen

kom-

lengt ned.
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Kontroll!nrtning
varv
Innan fjf,derh lnolltelas b6r' den kontrollelas' Tryck ihoP fjidern
dr anSiven i
till varv salnt rndt delefter ldngden vid den belastning sorn
Satt eller skadad fjader utbytcs' Kontrollera 6ven gurn_
specifikationen.
rnimeUanlagget (27).
Monterinc
Placera gumrnimellanlagget (2?) och brickan (28) pe sin Plats i fj{derhuset i balken och rnontera fjfde!n i omvlind ordningsfdljd lnot demontering_

BAKFJADER
Demontering
1.

Lyft upp bakvagnen och sftt bockar vid bakre domkraftsfastena'

2.

Demontera hjulen och losBa handbromsen.

3.

Slitt domklaft

under bakaxclktPan

och hdj se myckst att st6tdamPar-

banalen slaknar.
4.

Lossa nedre ff,stet f6r st6tdEmParen och dvre flstet fdr stotdamParnigotbandet pe blda sidor. Lossa {!llrn!e bitalmsf&stena

5.

Sttnk lted. bakaxch

tiII6 Ijadcrn btir fri och demontera ljader

och rnel-

Ianlltgg.
Kontrolltr6trring
Se under "Kontlollm&tnin8

av framfjeder

.

Montering
Montering

6ker i olnvlitrd ordninSsfdljd

mimellanl6gget

kornmei

ordentligt

rnot demonteringen'

Pe Plats P& bakaxeln'

Se till

att gum-

STOTDAMPARE

BESKRIVNING
Stdtd8nparna pA Votvo P 1200 (Arnazon) dr hydrauliska,
och av teleskoptyp. De tir underhalsfria

dubbelverkande

och ej isartagbara,

Bakre st6t-

ddmparna 6! snedstaillda inat lnot karosselts mittldge.
Mellan vardera biirarmen och karossen ar monlerade sl6tdamparband.
skador pe bakre stittdarnpalna Senorn att de begrtinsar
hjulslagen nedet. Hjulslagen uppat begransas av gurnrnibullertar '
Dessa forhindrar

ISNINGAR
REPARATIONSANV
KONTROLL AV STOTDAMPARE
En rnojlighet att enkelt prova stdtdamParnas tiUstand dr att gunga vagnen upp och ned, stdppa den och ddrvid bed6ma stdtdarnparnas damPning
Provet kan Even 6ke genom k6rning pt ojdmn vag.
Ar st6tdamparen demonterad spllnnes den last i nedre fdstet i ett ]iige
soln lnotavarar det monterade. Genom att ddretter hastigt draga ut och
av rdrelsen.

skjuta ihop stdtddrnparen kan man konstatera orn stdtdamParen dver huvud taget arbetar. Dess dAmpningsf6rmega kan ej rned Edkerh€t avgdraa
utan hjd.lp av speciella anor'alningar.
Fungerar

ej stotddmpaina

tillfr e d s sttill ande i bada riktningarna

skall de

bytas ut. Slitna eller skaalade Sulnlnibussningar utbytes.
BYTE AV FRAMRE STOTDAMPARE
l.

Demontera dvre feistmutter (22 bild 6-1), bricka (23) och gulnrnl bussning (24).
brickor och gummibussninS.

2.

Demontera nedre fastmutter,

3,

Losga skruven (36) fdr lastbrickan (34) i nedre liinkarrnen och drag
ut fastbrickan och stdtddrnparen.

4.

Monteting sker i omvdnd ordningsldljd.

Placera brickorna soln fram-

gtr av bild 6-1. Drag rnuttrarna st att fastskruvarnas ytte!sta,ogangade de1 komrner utanfOi muttern.

g _ 3

BYTE AV BAKRE STOTDAMPARE
l.

Demontera Ovre ftatmutte!,

bricka och gutnrnibussning

frln

bagage-

utrymrnat,
2,

Dcrnontera nedrc faatmutt€r,

brickor

och gumtnibuaaning.

Tag bott

stotdfmpar en,
3,

Mont€ring
re htlct

.kcr

i onvtlnd ordailg.fdljd.

pl inncreid4n

na st att fIstskruvarnar

Plac.r.

blick8n

av dc! n€d€rsta gutnrnibus roingan.
yttGrBta,

oglngadr

mcd det st6rDrag tltuttrar-

dal kotntner utanlor muttetn.
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SPECIFIKATIONER
FRAMFJADER

Ytterdiameter..

Spii alfj Ldc r
l4,l - 14,3mrn
I2l - 122,5 mrn

Antal varv totalt .. .

8,7

TvP...........
T r edtj ockl ek

Provningav&rden:
Ldngd vid 495 : 14 kg belastnins

.......

195 mtn

L{ngd varv vid varv .......,

ftax.

lZ0 !nt!r

Belastning 16r I crn hoptryckning (rnfts
i n o m f j l d e r l f r n g d e n 1 ? 5 - 2 1 5r n r n ) . . . . . . . .

49,e t 2 ks

BAKFJADER

Spi!alfj tde r
11,7 - 11,9 !run
1I4,5 - 116,0rnrn

TvP.....
Trr.dtjocklek
Ytterdialtrete!
Antal varv totalt

10,7

...

Provningsvl.rden:
Ldngd vid 285 - l0 kg bcl.dtring
Lltngd varv vid varv .

245 rnm
max. I23 rntn

Belastning {dr I cm hoptryckaing (mttg
inon fjaderlltngde^225-265rnm) .......

2 0 , 4t r k g

......,

STOTDAMPARE
Delco

Fabrikat
Total ltingdl
!.r6rnre stdtdarnpare, sarnlnaDtryckt
Bakrc st6tdtirnpare,

ca 300 rnrn

utdragen

ca 415 mrn

sarnmant r yc kt

ca 355 mm

utdragen

ca 530 lnln
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