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Tra*loiteknlikån k€hittymisen, s.kå uusisn traktoitvyrpien ja

'konirruknoiden rarkkrnorllerur0n nyotå Dn pidetrv uonnot,aefå
keh' åå ryör V.lmer.rrå^tordden huotroon trihyvåä knjät,suuna.
Tärkoituk$na on olhir hodr knjao kiyttäiän kannatrå hstpoiti
lueta!a, yhrenåinen huollokiriasårja. Näidsi krrlojan ((oriaus.
käsikida, Huohokäsikkja, Varrosål!ert€lo ja 0hjeaikaluetteto)
käyliåmin€r nnan toistsnsa kanssa.an py,jny eanaan ruontevåksi
yhtenäisellä päåjaott€tulh.

rama koqauskarrrta 0n ldrko(.nU huottokorj!anorden toim,nnan
ja koiaustöiden h€lpo$amiseksi, jofi a ryöskenrety tuoft äisi paft aan

, mahdollisen rulokson. Kälikiriassa eineryt kodåusohjed 0n tsity
käytånnölsä tarkoitlna vanrn suunnitettuitli rikoktyöväiircitb ia
n,tkluilla rytin€n.tslnillä.

fähän kiri.an otr kooltu koiiruronie.t.kaikista Valmet.tanol€rde.
psrusmrlleista. ohieet eivät kosk!. toollhuui'na eia (esim. ?12): muulta, k{in perrskoneen oialta.l

' Kirjaa tull.an Eyd€nrämiän '!itä tn{t(aa, kun ohjrita såadaan
I vålmiiki. 0hieet läh€tetätu heti.Vaim€t pihimyyji 0 tiir0ttäväksi

:' tähän koiåorkälikniaan. ltäjn.ssqd.rn kodaosohj.st komponen,
' t0ttaan nö9€annin k€ntän käyttijön, kuin jos rehtäisiin koko knia

'yirteeo menoon. Kiryssa ol!!.an tskitiin mshdo i$.ti tul€vistå
':i muutolaista ia iisäykinä tullarn iltnoillamaan huottoriedotustsn

ja erikoilohi€i&n fl uodorss.

Tnltocide. t.knio€n erit&ly oft iä&ny kortnlsktuikiriana poi!,
koska no on esherty kunki. ryy$r käytlö'iå huotrokiias$.

(oneiden tuininnan varnistijnhskii on kori6ui, ia huohotöidsn
yhlsydssä våihd.tt0vjon väråosien oliavr Valnet 0yr hwäkiymiä
.lkup0råi.v.6osi3, Li!åkii V.lmsr-tnhoreidqn koriaus,i. huotto-
töid.n suorittamb$s. on syytii kåVttåä Vålnåt oyj tshitrtniå
srikoistyövä,lmjtå. Niidån åvullr töid.n duorjttamin.n on n€tpom-

P3å F tcknilelti vanismpså.

vlutei oY, tounurxl trso.es

|(Ä{TTÄJÄI LE

HUotrl. I

0ii..r;iotk. k!sk!v.t mrthirt02..,30?T.4,sovettrv.t Byor

m.{.ilt 504,.. 504T.4.
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YLEISTÄ

VAIiIET
TFAI(TOFIIT' .:

Tnlroi on jålttu nk! rln j. roitninn.n psruns.U. paaryhniin.

€rim.0. Yllma. l. oorto.i inc. Rynnå on num.roiru 0 - 19.

9iäryhmåi.to xlviäå tånsil.hd.n ensirnnik.ltå sivult!.
PIiryhmän numsro osrintyy jo*åisln srvun olsikk0ruudu$a.

'<OFIJAU€t.KÄStKtFJA
r979-0t-0r

XORJAUS|(ÄSIKIEJAII JAOTTELU

?ÄARYtIIilÄJAKO

A[ANYHi'AJAXO

Koika kirt. kirirtäå k.ikki p.rusm.llh, niin e(i ryypit kisit.llään

omba al.rytni$iiin. IIain h.lporeta.r lhian lu.tt.vuutt..

Toi!.alra täill j.otukselh voida€n koot! yhteen $mamapak€t

nl.ntltl i. mC|n, ptl. kori.uk$n k.n.ak. Lr.o.n on $pi.
vht. kåritolla yh&!.ii.

Al.ryhmljako Gii.rvy tokla.ssr pa.ryhmäsä j. n. 5iio,t€raln
litivölibhriln t.*r!. Al.ryinåt on nxlitty pi.nil[ fti.inill!

EiD. Påiryhmö 5, Vaiht.isio iåksutuu .l&yh miin I

a 502,602

b 702,7US

Ahryhmåialo olviä joklir.ri piiiirälil.hd.n takrn. ol.vana .tu.
L|ltbti flyö.6luytmir m..liori od iok. dvon o$ilkoru{dur...
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å. , oxreiVnriiÄirxo

Jokaindlr.iihdå onil4|rtr ed.rro.n'iier,ååtr oh,.ryho,ån:
'. I loimiii.. r.l6{u;

|| ryoGuonrusont4r
u Edn lyr. riärö.mr, tYihilimtt
lV Ei*oir.ti.lt r i -Ftitnlle*. X;

.I

lzs

ohF yI rä "Enkoitoni.lt nldlräå Luont.eh..r lvhyrilåirb fitdo-
tuks. ia ohaena- Muur tolme ohFryhmää o{.t pyry!åtluo.n.i3i..

Jokaisen ivun oaikkoruudusn on mlinint. mihin ohi.ryhmi.'l kr.
ohi. ro{luu. Liiirsi on tilun o'tm!!å r!{n.!ta lormatanunian.rkld
{moe. .lrr.l, iorr. ii.itrti osoiftr, ninin oöi.rynmfrn $tni

Xofteusij.annin nerkity! 0r mainitt! kirian kMsibnd.n .turvulla

rnl!fiFf,

4. iAICE 
'{E 

UIIEhOJAKO

R.lennrrumroiakii ebiiå- joriira! daryhnin dur. olGlanr
riiallyliudtllonå. oll.ryhn-,$i pi.6kem..r i.!m, li.nrmpiin
ykiitoihin, nu'h€roinnilh 0: iiå e!..npäin.

Eim. Pä.vh[ä 5

Ahrynrna a 1502,602'
" J.!t.!n sdell..n danneoiin:' o Vtrict

I - Vailn inon krot$lråkiorka
2 Plåakrllin hroturvaiht.inon.
in..

R.l.nn.orrunro on |lty& ilmomttu iotrircr l.hd.n ylåo|.!...
lbik i viall {ralan|!.orium.ion mlkåin.nl uud.n k9!.10.n

,.lto Ehnr.a slinmöita! *r|n ylä.rrn !. o&Ell.6.illo-

JoLii.lr k.orrllo3t on 6män li iki silonundointi.

( ofiJCnYH ÄlgÄ "E ikoirohi.n" r,krtn.num.ror ialk!.tr
0r olriFr nurt|ao.

{lhi.t ri|tnroil..n iio}.€ll. nsfir.lh, fo*. voi lkDara
oritr oni.it. $|nå! nlann.o!. korbrin.. Jotrit sr till.bG.
oiri.6. on li.aki iriin.n Jwnumftitni.

EritoiEöi..t rrfti- lriltiid irn, mi
- nm. nl.nmor. aim.2 lo*rn d{an on p.råltlh
- naml o|nr .d.ll*r ohF otn.oiiridyLaå, !i.n nniri

f=.- ;-s.,=-fl+-B

ing H.r,är sr ff-ålr, r-._q:!:J,]

510--I
-l 

_ -,
1 Y1.isrå :
- v.ihtdston itotli : "- P&i6,$'inn@,!, 

il
ii

, ,,,r tl
I

,il
l'_

www.maskinisten.net



YTEISTÄ

l<9rtJAUS-
I<ASiIKIFIJA:;-;;'ånlL

I( ORJAUSKÄSIKMJAN TÄY OENTÄIlII NEIT

ULfi livuia paiharleen drsiaessi! to,m, l€L'advai5a ;a.ie$rtssssii.

i . . l-'1.1 Kår3o mihin pdåryhntaackhri tiuut!u.
2. Kar$ mihiniia;;hn;än lenri ruuruu.
3. (atso mihin'ohilivh;ään t€ i kuutuo.

.4. Katro nihin rak.nneisaan lshlituutuu.:5. 
.Sivlnu msrojlmoittaå hhden topultisen paikan.

6. PäiiAy{ ilrnojtra4kor*a lehti on painettu.
.Jot uudesa lghF$rå-on tohdat t-5 (E'itoisohjeile l-5 ja
t) emåt klin ti.iasa jo otwasn hhdsssä, mura päiväys on
''tliDr€.mpi",.tåityy,vanh. tshti !oistaa ja uuii panra tatalte.

(7.) Eriilisoliiiitäoiifisäki ohissn nomero.

.-.'".,..

31

tj:

usÄ

on ilmoirertåva kohri€n 1-7 tisdol.

I

5
- '"fitrT KoFrJArJs-

,-* . .ffi KÄstKttlJA

"!,1
2 x 1

'""',7 '

""::i .3_l

*
TYUSU 0RrrUS0sJEET 2a 2 X ?s-01-01

f;

ÄllLlus';;:';';;; " T

Lehtisårisiå tilåttessa on itmoitltravå sadaå. pajorno rilausnun€o.
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Yhieenvsro siatä, mjttä oiksin räydonne$y koijauståsitirja näyitäå.

PÄÄVÄLIIEIITI

ATAEYHMÄJAON ETUL€HN

LrsÄvÄL -EHTI

ar.asYHlirÄx slsÄLLYS;€rrEL0

OHJESYHMÄI{ SOFMITANTUITAIIIEFNT
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Kirjan käynäjälle

Ohieet ja mitta-arvot ovat samat kaikiJle 311 C, 411 C la
611 C moottoriwpeille ellei otsikossa tai tekstissä toisin
mainita.
Mitta-arvot pätevät lähinnä uusille tai uudenveroisille
osille.
Mital oval mrili'netreissa ja patevat os,er amoot ån
ollessa +20u, elei toisin rnainita.
Jos mootfori vaatii toimenpiteitä ioita ei tässä kirjassa ole
selostettu, on parasta neuvotella pjidmyylän tar Valmet
Oy Linnavuoren Tehtaan Huolto-osasion Kanssa.
Jotta neuvonta sujuisi nopeimrnin, tu|rsi erinen yhteyderi-
ottoa ottaa selville kyseessäolevasta moottorista seu-
raavat lredot.

l i\,,4oott. tyyppi, versiotunnuksineen
2. I\,4oott. numero
3- Käy,ttötarkoitus tai varustus
4- Valmistusvuosi
5 (äFetry tunrrräarä lai ajettL kn mäåra

MOOTTORIEN TYYPPIMERKINNAT

tsstm
MOOnOrln sylrnteiluku !
yhden syl. tihvuus (1,1 dm.r)-

VERSIOMERKKIEN TUNNUKSET

C : perustyyppi
A : ajoneuvomoottori
B = Bosch-ruiskutuspumppu
c = generaattorikäyttö
H = makaava moottori
J = väliiäähd!4etiy moottori
L : leikkuupuimLlrin moottori
l\/ = merimoottorl
S = ahdettu moottori
I : Vaktorin moottori
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?. v.rrtlillr

MOOTTOFI

I TEKNILIIsET TIEDOT

4. Sylint€ri ..,.....,..
5. uånrd ................
6. Kiertokånki
7. Kampiaks€li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . 1. . . . . . .

A. Våuhlipyöni
9. HåmmdspyoEl

10. VoiteruiärF ret|nå
tl. Jiiåhdytysr!.tepunpp|r
I a SYllnreriryhr{
13. S]llrt.rlkårnt
'14, Lilavåatäpåinot ., ,...
15. Kåytiol.ils
16. Klrktylmone? råi.
II KOF.JAUSOHJEET . ... .

t. Eritoisrydvåtin .{ .

Z Sylinte.ikansi j. v4niitikoreisto
a) Sylinteriken€n rrrqrus .. ...............
b) Sylinterikånmn j€ wnnii kodei$on r|lntGta-

minfl .,,,.,...,.,,,.....
c) Sylh€.ikänn€n å!€rnrnnen p. altM ........

, d) Kånn6n kiinn'ty!ruuviei |<kidy. ,.._.........,,,
sl venttiiltvätykien siårihtn€n .....,....... ...

3- Sylinteriryhfti ja svfif,tsripdret
a, Syrinledryhn*in rå.r@ddrs . . ... . . .. . . . . . ..
b) Nokkå-års€In lååkerihott(in ucimin€n ,

c) Sylint riputki€n
4. Kåmprkon.isto

al Krnpi.kselln larkåstrmins
b) Kåmpieklalh asramin.n ..
c) Klårliokångst .

d) ilånnåt ja nånniinat.år
5. Jåkopyiirilr6 ir vluhrtsyo.ikorlio ... . . . ..... .. . ..

å, Hå|rtirlllPyör*otlbn
b) Våutrlpytiriikot t@
c) Kåmpid...ih tiivist.n å.€nm!
dl Litdv.n?åinoj.n

6- VoiLkrfrirl..t ttr|å
å) Oliyptmp|'| irrtå.rE ia kokoffiin€o .. ..... . . .

b) ollF{odrtim'F jätår . .. . . ..... ... . .. ...

Sisällysluettelo

Slv!

3

3

3

5

5

6

6

7

I
I

t0
1l
12

12

13

13

l8
18

21

21

22

??
23

24
25
25

27
?9

29
29

30

31

.ii, \:': l

Sivu
7. Jiilihdytysiiiriesterhå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : i l t : ;, . . . I 34

a) Jååhdytysn*t€p!frppu . . _ . . . _ . . . . . . . : . . 
r . _ n : . . 34

b) Te.moståatti ,._..r:.l:i.:: ,36
8. Andin,......,,......,.,..,....,. ",.,..,..._,1.1, .r 36

a) Fåkerm ..........."...............-..1:n.:i. : 36
b) Ahtim€n irrcinaminen ,,,. ... .. ,.,.,.... ,,. lg
c) Ahtinen purkadin.o, tarkasts ja bkdanFenr!. 38
d) Ahitm€n ffi€nnG monoriin .... _..... :...,.-;_i 39
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I TEKNILLISET TIEDOT

'1. Yleislä

Moottorin sylinleflluku . . . -

fuloottorin iskutilavuus ....
Sylinterin halkaisija ..... -

lskun pituus
Ruiskutusjärjestys -......
Pu risbassuhde
Puristuspaine käy11ölämpo-
tiiassa käynnistyskierroks.

31'l moott.

3,3 dm3 ..............
108 rnrn ..............
120 rnm ..............

108 mm .. .... .....

' :.-.r!ni.r'
611 moott. , >,-!.

6 .. 1.,..

b,b om"
108 mm
120 mrn
1-5-3-6-2-4

24...27 tat' '"

varaosalunnus

]YKK

0.30
0,30

3oo 15
1,0... 1,5
0,03 (mittakellon

- poikk.)
29u 30', 1s'

kokonais-

u,uz tmn€xel|on kohonars-.
porKK.)

40'
9,445...9,460
0,040...0,070
0,060...0,090
9,500...9,515
9,520...9,535
16,028...16,039

4t1 moott.
4 ......
+,4 dm3

120 mm

2. VENTTIII]IT, VENTTIILIVIVUT JA VENTTIILINTYONTI!,IET

Sylinteriä kohli on 1 rmu- ja 1 pakoventtrili
imuventtiili (muui kuin 611CSB mooit.) ..............
pakoventtiiii (311 ja 411 ahtamattomat rnoott_) ....... _..............
pakoventtijt (311, 411 ahdetut ja 6j1CS rnoott.)
lmuventtiili (Bosch-ruiskutusp.) .......
pakoventtilli (8osch-ruiskutusp.) ......

Venttiilien ajoitus

Kun venttiilivålys on 0.30 mm

1 -2-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2-4-3 ........ ......
17:1 (C)16:1 (CS) ..... 17:1 (C) 16i1 (CS) .....

24...27 hal

lv månå l, 1,tr,m:n.

8361 10153
8360 06576
8361 17564
8363 28735
8363 28734

imuventtiili avautuu
imuvenilili sulkeutuu
pakoventtiili avautuu
pakovenltiili sulkeullru . . . . . . . ... . ... 1Oo

100
420
424

VenttiiliväJykset
'I imuventtiili-i pakoventtiili
l': lstuinpinnan kaltevuuskulma sylinterin kannessa
' lstuinpinnan leveys sylinterin kannessa

lstuinFnnan suurin sallitiu heiito ......
|.rventtiiLilautasen tiivistyspinnan kaltevuuskulma .. ...... .

., .Suurin. sallittu heiito venttiitivarren ja tiivbtepinnan väli ä

Venttiililautasen ulkohalkaisija
imuventtiili .-........
pakoventtiilj .. -. -..................

Verittiilivarren halkaisija ..... -.........................................
lmuventiillnva.ren valys (ohja.n purisrenuna syt.kanreen, . .

Faxoventfl rnvarren valys {ohjain puristenuna syl.kanreen)
lrhuventtiilin ohjairnen sisähalkatsjja tvapaana) ..
paKovenmthn ohlatmen sisähalkaisila {vaoaanaj ....
Venttiilin ohjaimen ulkohatkaisiia
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Venttiilin ohjaimen tiukkuus sylinterinkanteen . . . . . _ . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . .
Venttiiljn ohjåimen kiinritysreiän halkajsija sytinterinkannessa . . . . . . . . . . _ . .

Venttiilin ohjaimen yläpään kod<eus sytinterin kannesta
Venttiililautasen sylyys kannenpinnastä
Venttiilijousen vapaa pituus

0,04...0,010
16,000...16,01å
18
1,0...1,3

57
61

': -.

70...90N(7...9kp)
190... 210N (1e... 21kp)
19,6.".19,8
19,959. . .19,980 ..

0,020...0,074

20,000...20"035 . r .

ä,m5...23.C'45 :

0,014...o,Mtj
23,000...23,0?i :,..'-,.
3,5 . 3,7 ' !r'r !!1

i;

4,00...4,10
0,4
80 . r''å .:-
80...100N(8...10kp)
29,939. ..29,960 , .. , i0,040...0,082 " :
30.000...30,021
5,45...5,55

49,905...49.930
49,885...49,91C
50,000...50,025 I :0,070...0,120 .1':

0,0s0...0,140 ".:
0,023...0,072 .flLr!i

0,450...1,550

srsempl
utompr , .

PuristusvoinE venttiiliniousen ollessa puristetbna pituut.
sisempi 41,5 mm ..... ......... ...
ulompi 47 mm

VenniilivNun laaKenn pluus
Venttiilivivun akselin halkaisiia
Venttiilivivun laakerinvålys
Venttiilivivun laakeriholkin sis.ihaikaisiia
(hoikki purisrettuna paikalloen) ....... _..
Venttiilivivun laafierihorkin utkohalkaisi,a
Ventliilivivun laakerihaikir tiuKkuus venttirlinvipuun
Venttiilivivur |eiän halkaisija
Venttiilivivun säätöruuvin pauopåän säde
Tydlntötangon pallopään såde
Työntötangon pallokupin såde
Työntötangon suunn sallittu hertt rvaoaana ollessa) .......
Venrtiilivivun jousen vapaa pituus .......
Purisfusvoima venttiilivivun jousen ollessa puristettuna pjtuuteen 58 mm
Venttrilintyöntimen ulkohalkaisrja
Venttiilintyöntjmen'/ä{ys ...............
Ventiilintyöntjmen ohiauksen halkaisija sylinterjryhmdssä
Venttiilintyöntimen pallokupin säde ......

3. NOKKA-AKSELI {3ll mootl)

Nokka-akselin laakeritapin n:o t halkaisija
Nokka-akselin laakeritappien n:o 2 . . .4 halkajsiia
Nokka-akselin iaakerireikien halkaisriat ..
Nokka-akselin välys laEke.issa n:o 1 . ..
Nokl6-aG€fin välys laalereissa n:o 2...4 .....
Laakeri n:o 1 tiukkuus sylinteriryhmään .. ....
Nokka-akselin påttäisvälys, kun sylinteriMmän ja hammaskotelon sekä ham-
maspyöräkotelon ja etukånnen vålissä on 0,5 mm:n tiiviste
Nokan korkels (etäisyys nokan s€lkåpuoleita nokån kärkeen)
Nokan nous!
Nokka-akselin suurin sållittu heitto . . .. ...... . . . ..

41,44
7,44
0,03 (minakellon

poikk.)

.i
kqk€fls6.

3. IIOKXA-AKSELI (411 mootl)

Nold€-akselin laakeritapin n:o t halkabih
l.lold€-alkselin laak€ritEpin n:o 2. . . 5 halkajsiia
tlokka-akselin laakerirekien halkaisiiat ..... . . . ...
Nokka-akselln välys laakerisså n:o 1 ..
Nol4€-aks€lin välys laaksrsissa n:o 2...5 ..........
Laakeri n:o 1 tiukkuus sytintgriryhmåän ..... . . ...... . . ..
l.lokka-akselin pättåisvålys, kun sylinteriryhmän ja hammaskoteton sgkå ham-
marpyöräkol€lon ja etukann€n vålisså on 0,5 mrn:n tiiviste
llokan ko*els (etäisy]6 nokan s€lkäpuoblta nokån kiirke€n)
Nol€n nousJ
tlold€-ab€lin suurin sallittu heitto . . . . . . . . . . . . . . .

49,905...49,930 '-'
49,875 . " 49,900
50,000...50,025
0,070...0,120
0,100...0"150
0,023" . . 0,072

0,450... 1,550
41,44
7,44
0,6 {rnittakellon kokonair-

poikk.)
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MOOTTORI

3. NOKKA-AKSELI (611 rnoott.)

Nokka-akselin laakeritappien 1 ...7 halkaisija
Sylint€riryhmässä olevien nokka-akselin laakeriholkkien sisähalkaisiia
Laakenholkki t ........ ......
Laakeriholkkr 2 7
Nokka-a\seljn valvs laakeflssa 1

laakerissa 2 7
Nokka-akselin aåkeri n:o 1 tiukkuus syiinteriryhmäån .. ....... .....-.
Nokka-akselin laakereiden 2 . . .7 tiukkws sylinteriryhmään .. . .

Nokka-akselin pdittäisvälys, kun sylinleriryhmän ja harnmaspyöråkoleion sekä
hammaspyörakotelon ia etukannen valssä on 0,5 mm:n ttiviste
Nokan korkeus (etäislys nokan se käpuo elta nokan kärkeen)
Nokan nousu

49.905...49.930

50,000. . 50.025
49,990...50.050
0070..0,i20
0,060 . .0.145
0,423 . . 0.072
0.60 . 0,100

0,450 . . 1,550
41 .44
7.44
0-6 (minakellon kokonais-

porKK.)

49,905 . . 49,930
49,8a5...49,910
50,000...50,025
c,070 . . .0,120
0,090...0,140

Nokka-akselin suurin sallittu heitlo ....
oit c-ÄcottoaivätrniJtr.riirmåioon zdå+i åli<i<ä
61 1 Cs-moottorit valmistusnumeroon 2060 saakka
Nokka-akselin laakeritappi€n 1 ja 7 halkaisija
Nokka-akselin laakentappien 2... 6 halkaisija
Nokka-akselin laakerirekien halkaisija
Nokka-åkselin vdlys laakereissa 1 ja 7 ..............

laakereissa 2...6 ..

Männån halkaislja

hglmasta 19 mm ylöspäin

4. SYLINTERIPUTKI

Syljnteriputken ko*eus sylinteriryhmäll ylåpinnasta .......... 0,m0. . .0,080
Saman kannen aila olevien €ylinteripulk en suurin salliltu korkeusero ..... 0,020
Sylinteriputken ohjauksen ulkohaikaisijå

putken yläpäässä ...... 123,475 . . . 123.500
putken alapäässä ...... 121,961 ...121.986

Sylinteriputken välys sylinteriryhmään
putken yläpäässä .... 0,014. . .0,079
putken aiapäässä ...... 0,014. ..0,079

Sylinteripuiken kiinnitysreiän halkaisija sylinteriryhmässä
yläpäässä . . , . . . . . . . . .. 123,514 . . . 123,554
alapäässä . . . . . . . . . . . .. 122,AO0 . . . 122.O4O

Sylinterin halkaisija ....... 108,000 . . . 108,022
Sylinteriputken lalpan korkeus 9,03.. . S.05
Sylintgripulken laipan korkeus l. ylis, varaosano. 8353 29829 .. .. ...... . 9,08 - . . 9,10
Sylinteiputken laipan korkeus 2. ylis. va€osano- E353 29830 ........... 9,13...9.15
Syl;nteriputken laipan korkeus 3. ylis. vaEosano.8353 29831 .....-..... 9,23...9,25

5. MÄNTÄ, MÄNNÄNRENKMT JA MÄNIÄNTAPPI

MäFnån.ja kannen pienin våli, lyijylangalla sumuttimen rei,åstä mitattuna ..... 0.900. . . 1,150

mm ylöspäin

ylöspäin

ylitspäin

(cs)
(c)
(cs)
(c)
(cs)
(c)
(cs)
{c)

107,82s. . . 107,835
107,855 . . 107,865

helmasta 75

helmasta 93,5

hglmasta 108,5

107,772 .107.7A7
107580...107,600
107,610 . . . 107,530
107,s10 ..107,5.10
107,540 . . . 107,560

0,470 . . 0,512
0.440 . .0,442
0,165. . .0,137
0,135 . . .0,167

lvlännän ja sylinigrin välys

männän ylapäästä

männän alapäästä

,tcl|l rr,rjr:-. .... .

(cs)
(c)
(cs)
(c)
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Månnäntapin re€n hålkarsijå männdssä ........
Männåntapin halkaisiia - -.... - -....
Männäntapin välys mdntäån

Rengasuden lgr'eys

ll ura ......
lll ura ....

Månnänrenkåiden välys uraansa sylinterin pituussuunnassa

kovakromatun tiivistysrenkaan urassa 1 ... . .........
tiivistysrenkaan urassa ll ...
öljyrenkaan urassa lll . . .

40,000...40,006
39.995...40.0C4
0 . . 0,011

3,@O...3.050
5,040. 5.060

0,07...0.102
0,04 . . 0.0/2
0,05...0.082

Männänrgnkaiden ko*eus (syl. suunnassä)

l Engas ...
ll rengas ..
lll rengas ... ........

Mämänrenkaftien påidei väli (sylinteriin asennettunå)

tiivistysrenkaat ........,.............
öljyrenqas ...........

Männäntapin pi|uus,............ ..
Suurin sarlittu mänlen painoero samassa roottorisså
Mäntä lämmibtään IOOpC ennen männdntagn asennusta manlaän.
Månnän asento sylintorissåj männässå oleva palotila sufiutirnen öuolella.

A KEFTOKANKI

Ktertokangen hakeriholkin sisäalkaisiia
rhoikkr ourisrettuna kignokankeen) ..
Männtrntapin vålys kiertokang$ laakeriholkkiin
KiedokarEeo hakeriholkin olkof|akaisiia {rlormaali) . ., . . . . ... .

Kiortokangen laakeriholkin ulkohalkaisia, ylikoko 835328326
Lååkeriholkin liukku(,3 kienokar*o€n ......
Kisrd€ngen ylåpiiän Eiiin halkaBiia . .

Klerbkangen alapään leiän halkaislla . ....... . ...
Kdn['Enlaakerin liuskan Daksuus

norm€ulr ................
1. alisuuruua 035 mm ........ .-
2. allgJu.uus 0.50 mm ........-..
3. alisuuruus 1,00 nm .........
4- alisuun4ls l,5O nm .-.....-....

KamnEnlaakerin vä|ys .......
Kierbkangen alapåån piluus (k€mpiaksglin suunnassg) . -...... ......., ..
Ki€tukangen på'triiisvålys kampiakselillia (kampiakselin suunnassa) ...-...
Kiertokangen reikien €tåisyyE
Kiertokang€n reikied kohtjsuorulB kiertokangen pituusakselia vastaan .. . .

Ki€|bkang8n Gikien yhdeis'Juntaisuus ..... .....
Painoa osoittava kirjain on lnerkiw kiedokangen ala9åähän.
Suurin sallithl klertokarEen pairE€ro samassa moottorissa
Kerbkangen aser a: jä4estygftrmgro venttiilikon€ision puolella {vastakkai"
selle puol€lla kuin månnån palotila)
Ki€dokangen ruMen knistysr'lqnenäi . . .. . .. .. ....

a

2,478 . . .2A@
2,978 . . . 2,990
4,978...4,990

0.4...0,6
0,3...0,45
92,0

. 
.',

40,025 . . .40,040 r,..

0.025...0.04It jj
44,08,2.,,44,1& i.
44,580...44,620
0,0sr . . .0,1e0
44,@0 , . .44,025
71,730...71,749

1,835.,.1,842
1,960. . . 1867
2,@5 . . .2,992,
2,gs . . .2,342
4W...zW
0,046...0,098
39,750...39,800
0,200...0.312
207,9s0 . . .208,000
0,15: 100
0,05:100

20s

90 Nrn (9 lQ.n.) I

www.maskinisten.net



MOOTTqFI

7. KAMPIAKSELI

Kammentapin halkaisija
normaalr ..,..,......
1. alisuuruus 0,25 mm
2. aiisuuftrus 0,50 mm
3- aiisuuruus 1,00 mm
4. alisuuruus 1,50 mm

Kåmrrentaprn prtLJs .......... ...
Kampiakselin tapin halkaisjja

nomaal ....
1. alisuuruus 025 T.n .......
2. arisuuruLs 0 50 T'n
3. arisuuruLs I 00 Tn ...
4. aiisuuruus 1,50 mrr ..........

Pääiaakerir pesaa halhdisi_d
Påälaakereiden liuskojen paksuudet

norn44L . . . . . . . . . . . . .

1. alisuurLus 0,25 mrr ..
2. alisLuruus 0,50 mm ...........
3. alisuuruus 1,00 mm ... .....
4. al'suu.r,us 1,50 mm .....

Päälaakererden vålys
Kampiakselissa olevan päifläisohjauksen pituus (kampiakselin tappi, joka on
låhimpänä vauhtipyöräå)

normaali pituus (2 normaalia painelelyA) ...........
1. yhprtuus (nomaali la 0,1 mm ylipaksu painele4/) ....
2. ylipituus (norrnaali ta 0,2 mm ylipaksu painele!4/) ....
3. ylipituus (0,1 mm ja 0,2 mm ylipaksu painelevy)
4. y ipituus (2 0,2 mm ylipaksua painele4,ä) ..........

Muita kampiakselin tappeja ei saa hioa pitemmäksi
Päälaakerin ruuvien kiristysmomentii

67,981 . . .68,000
67,731 ...67,750
67,481 . . . 67,500
66,981 . . . 67,000
66,481 . . .66,500
40,000...40.062

84,985...85,020
84,735 ..U,770
84,4A5...U.520
83,985...84,020
83,485...83,520
91,000...91,022

2,955...2,965
3,080...3,090
3.205...3,215
3.455...3,465
3,705...3,715
0,050...0,r27

45,000...45,062
45,100. . .45,162
45,200...45,262
45,300...45,362
45,404...45,462

180 Nm (18 kpm)
0,100...0,350
0.03
0,1
0,01 :32
0,008
1,0 Ncm Lrax (100 pcm)
r50,220...150,260
150,000...150,040
0,180.. . 0,260

Kanpiakse il paiharsvalys
Kampiakselin viereisten tappien suurin salliltu epäkeskeisvvs
Kamp,akserin tapprer suurr cahnu epäkeskeisyis
Kammentappien suirrin salliftu porkkeama kampiakselin tappien suunnasta
Kammen- ia akse ntappien suurin saliittu soikeus tai fiuu rnuotovirhe . . . . . . .

Kampiakselir iasapa,nolusrarakL-s
Lisävastaparnon hammaskehän kohdan haikaisiia kampiakselilla (41 1 moon_)
Lisävastapainon hammaskehän sisähalkaisija (41 1 mooit.)
Lisävastapainon hammaskehän tiukkuus kampiakselille i4j1

8, V,AUHTIPYöBÄ

Hammaskenar hu<<ut-s vduhi oyo.ale .. ..
Harnmaskeha kuumennetaan ennen vauhtipyörälle asennusta lämpölitaan
Vauhlroyö'än rasapa,notark\uus .. ........ ..
Vauhtipyörän kytkinpinnan aksraalisuuntainen heitto, mitattuna kvikjnoinnan
slsareunasta

0,422 . . .0.60A
150. . . 2000c
1,0 Ncm Max (100 pcm)

4,06: A 2O0
120 Nm (12 kprn)Vauhtipyörän kiinnitysruuvien kiristysmomentii
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9. HA MASPYOFÄT

Hammasvålykset
Kampiakseli - vdliha,rnåspyora
Väliharnmaspyorä - nokka-akseli

1välihammaspyö.a - ruiskutuspqnppu
Nokka-akseli - kawölaite
Hamrnaspyöden suurin sallitiJ srvuttaisherttiJ
Vålihammaspytidin akselin halkaisija (311 ja 411 moott.) ................
Väljhammaspyörån aks€lin halkaisjja (611 moott-)
Vålihammaspyörån reiån halkaisrja (311 ia 411 moott.)...,. .- .. -..
Våliharnmaspyörån reiän halkaisija (61 1 moott.)
Vålihammaspyörån akselin kiinnitysruuvin kirigtysmorneniti
Välihammaspyörån laakenn lukttuslevyn ruwi€n kirisiysfiomentti (61'1 moott.)
Nold€-akselin hanmaspyörain reiän halkaisiia (311 ja 411 rioott-) .......
Nokka-akselin hammaspyörän lgiän halkaisija (611 mooft.)
Hammaspyörän tiuktuus nokka.akselille (311 ja 411 moott.) ............
Hammaspyörån tjukkuls nokka-akselille (611 moott.)
Nokka-akselin päån halkaisia (311 ja 411 moott.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nokka-akselin påån halkaisija (611 moott.)
Ruiskutuspomtrrn harnmaspyörän kiinnatysmutterin kiristysm. (Minimec) ...
Kompressodn hammaspyörän kiinnitysmutlerin kirjslysmomentti .........,
Ajoitusmerkit
Kun ajoitusmerkit avat hammaspyiirissä kotuakkain oi 1. s-tl. mäntä puristus-
ja lyötahdin väll€essä yläkuolokohdassa.
Kampiakselin har4maspyorässä .......
Välihammaspyörässä

kamoiakselin hammåaovöräävaslen ..
nokia-akselin hårmaa;vörää vastgn .......

') tuiskutuspurnpun fEmmaspyorää vastei . . . . . . . . . . - . ..
Nokka-akselin hammaspydrässd

') RLiskutuspunpLrn '1ammaspyöråssä
Välihammasp!,o.åssä hampaden lukumaärä
Välihammaspyörässä siiaitsevien ajoitusrnerkkien välissä oleMefl hampaiden
lukumäärä (lukuun ei lasketa hampaita joissa on merkki)

piste harnpaassa - pi$e lo\€ssa
oiste lovessa - 0 hamDaassa
0 hampaassa - piste harnpaassa

Kampiaksglia oo pyöriletiåvä, jona kaikki apihJsmeddl ul6vat jålleen kohdakkain

') Mlttatiedot eivät koske CSH ia CSBH moott.

10. vorTELu

Voiteluöljyn paine nomaalissa kåyttölämpotilassa tyhjilkåynnillå . . . . .... . .

2100 r/min
O0ynpaine€n säätö\ientfrilin jous€n vapåa pituus .....-..... ...... . .

Puristusvoima säåtöventtiilin joqsen ollessa purislettuna pituuteen 52 rnm
OljynpeinE€n säåtövenltiilin månnän halkaisii{r
Oljynpaineen säåtii\€ntiilin månnän vålys syllntoriin . , . . . . , . . . . . . , , . . - . . .

Oljynpain€en sååtöventtiilin sylinterin halkaisija
Voibkntjynpuhdlstimen ohivirtau$,/enniili avautuu paine-€rolla

Oljynpaine sääd6tåän:

Paineth nostelaån lisäåmälå levyiå t8360 2(}290) paine€nsäåtdvsottiilin irusen
allg, Painstta lask€taan poistamalla levyjå paineensåäEventtiilin lgusen Elta tai
lyhsntåmållå jousta.

a

0,05...0,25
0,05...0.25
0,05...0,25

0,05
39,995...40,006
34.984...35,000
67,961 ...67.991
71.961 . . . 71,991
140 Nm (14 kpm)
13 Nrn (1,3 kpm)
28.@ . . .24,@1
32,000...32,425
0.010...0.044
0.018...0.059
28.035...28,048
32,043...32,059
60 Nm (6.0 kpm)
180 Nm (18 kpm)

2 pisteitå harnpaissa

o hampaassa
1 piste hampaassa
I piste lovess€
2 pistettä hampaissa
1 piste hampaassa
72

25 hammasla
22 hammasta
23 hammasta
6 kbnosta

1,5 bar (1,5 kplcm2) 
i

3... 5ba.(3... 5kp/crnz)
80
54+5 N (5,4+0.5 kp)
19.@...i9,6s5
0,065...0,150
19,700...19,752
210,5 bar (2!0,5 kD/gr|Z)

)
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10. VOITELUOLJYPUMPPU (311 ja 411 moott.)

Hammasvälykset kun kamprakseli on tiukasii taakerinsa alapuotta vasl€n
kampiaks. käyttöhammasp. - voiteludliypurnpun käyiiöhammasp. ...
pJmpun hamr4aspyörien va,irla ......

Käyttöaksel jn halkaisija
pesän .a (anren laakereiden ^ohdalla
akselille puristeitavan hammaspvörän kohoa a

Kä),ttöakselin välys, pesän ja kannen laaKenrn
Akseiin reikien halkaisiiat pesässä ia kannessa
Käytoakselin tru{(uus harrrnaspyöräan
Hammaspyörien reikien halkaisijat

Pesän halkaisija

Käyl1öakselille purisiettavan hammaspyörän kierteenpuoleisen sivupinnan
etä,syys ensrrnrrra seslä olkapjästa
Kiinteän akselin halkaisija ........ -...
Harrmasoyörän valys ki,ntealte ahse.rlle
Kiinteän akselin tiukkuus pumpun pesäär, ..............
Kiinteän akselin pää alapuoletla pesän tasoa
Kannen triv sleen paksLJs .

Hammaspyörien llkohalkaisija ........
rlar.måsclone4 va ys pes,tnsa ...

Hammaspyörien pituus (311
Hammaspyörien pjtuus (411
Hammaspyörien päittäisvälys
Pesän syvyys (311 moolt.) .

Pesan syvlys (411 moott.)

moon.)
mool1.)

0,05...0,25
0.16. ..0,26

17966...17,984
18,099...18,109
0,016. . .0,052
18,000 . . .18.018
0.021 . . .0,049
18.060. . 18,078

15:t0,2
r8,028...18,039
0,021 . . . 0,050
0,010 . .0,039
0,5... 1.0
0,06 . . .0,08
4,4A6...43.525
0125.. 0,264
43.650...43,750
18.000. . 18,027
24,OOA.. 24,A27
0.03. .011
18,000...18.043
24,400 . . 24.043

0,05 . 0,25
0,r6. .0,26

17,966.. 17,9A4
18,099...18,109
0016..0,052
18,000...18,018
0,021 .0,049
r8,060 . . 18.078

I6,510,2
17.966 . . 17,984
0016...0,052
18.000...18,018
0,014. . .0,048
20,035 . .20,048
0,5+0,5
0,06. . .0,08
43,486...43,525
0,125 . . 0,264
43,650...43,750
32,000...32,027
0,03 . . 0,11
32OOO...32,U3 ri

:i

10. VOITELUOLJYPUMPPU (611 moott.)

Hammasvälyksei kun kampiakseli on i ukasti laakerinsa alapuolta vasien
kampiaks. kayrlohar.naso. - vo e, uoi ypJrr ou n haynohar.råsp . . .
pLmpJn lamnaspydrien våliila ...

Käfitöakselin halkaisija
pesån ja karner laa(ereroen kohda a
akselllle puristettavan hammaspyörän kohdala

Kä)4tdakselin välys pesän ja kannen taakeriin
Käyttöakselin laakerin reiän halkaisija pesässä la kannessa
Kayhoakselin ttu^kuJs iarnmaspyoraän
Käy'döakserille ounstertavan'ramnaspyorän re,a'r -atharsrja
Käyttöakselille puistettavan hammaspyö.än kierteenpuoieisen sivupinnan
etäisyys ensimmäisestä olkapäästä
Kjinteän akselin haJkaisija hammaspyörän kohdaita
Hammaspyorän valys krinteatle aksetite
Kiinteällä akseti.la pyöflvå1 hamTasoyoran taake..q srsa']a|l.ais,ld . . .

Kiinreän akseltn liu^kuus ounpun pesäan
Pumpun pesåissä olevan kiinteän akseiin haikaisija
Kiinteän akselin pää alapuolella pesän tasoa
Kannen titvisteen paksLrus .

Hamfiaspyöien ulkohaikaisija .........
Hamtnaspyörien välys pesiinsä ....
Pesän halkaisija
Hammaspyörien pituus ...............
Hammaspyörien päittäisvälys
rJesan syvlys
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11. JÄÄHDYTYSNESTEPUMPPU (påketritaakeroitu)

Laakerinulkohaika,sUa ...
Laakeri'1 l,uhk,us pesaaasa

30,000
0000...0.021
29,979...30.000
15.905. . . 15,918
15.881 . . . 15,899
0.006...0,m7
r5,861 . . .15,879
0,026 . .0.057
36,450...36.489

161
52
0,3 Ncm max (30 pcrh)

15...20

Laakeripesän halkaisijå
Akserin l.aikäisrja .......
Siipipyorån reiän halkaisija ............
Siipipyörän tiukkuus akselille . . .

Kii,an'l'napyoraq re a.l ha'{arsrta . . . .

Kirlal^,hnapyo.år fiu^kLus a,<serrlle . .

Hiili ivrsteen €tär ha.^a,sria .u.gossa.
Sjlpipyörä purlstetaan akseiille stten, efiä sen takapää tu{ee syvy}4een
rungon talåDtnaasta
Kjilahihnapyörä purisleiaan akselille stlen. että sen tuulettimen kjinnitystason
etåisyys 'urgon td:aBinnasra on ....
Akseiille puristetun sinkooiar6nkaan laipan etäisyys akselin takapäästä . . . . . .

f uubttimen tasapainoitustarkkuus
Tuulettimen suurin sailittu heitio
Hihnan kireys keskeitäsomella painaen poikkearna suorasta tinjasta

11. JÄÄHDYTYSNESTEPUMPPU (erillis€t kuulalaakerit, ei 611 moott.)

Laalef in Lrlkohalkaisija
Ldd^€r I va,y> uElddr'5d
Puftpun pesässa o evan laakeripesän sisähalkaisiia
Akselr halka s,ja aanerin <ohoatla
Akselr halkasria slpipyoran .ohoarla
Siiprpyorar lJK.uLs åxse ir.e
Siipipyörän reiän halkaisija .......
Hiilitiivisteen reiän halkaiÅija runqossa ..... .. ........... ... . . ....
Siipipyörä puristelaan akselille srien, etta sen iakapinta tulee akselin pään

52

--0 021

19,980 .

r5,907 .

0.008 . .

15,881 .

36,450 .

. . . +0.009
.52.00s

..19.993

. 15.920

.0,039

. . 15.899

. .36,489

tasat€

Tuuleftimen tasapåinoitusrårkkuus
Tuuletimen suurin sallittu heitto
Hihnan kireys keskeltä sormella painåen poikkeama slrorasta linlasta . . . -

11. JÄÄHDYTYSNESTEPUMPPU (6lt moo ., ei CSH ia CSBH nrooti.)

Laakerin ulkohalkaisrja
Laakerin vdlys pesaänsä ..
Pumpun pesässä olevan laakeripesån sisähalkaisiia
Akselin halkarsiia laakerin kohdalla
Akse[n halkarsrja sripipyofan kohdalla . .

Sriorpvorä|. liukkuus akselille
Siipipyorän reiän haikatsija ..
Hirlitrivrsteen reian halkaisija runqossa .

Siipipyorä puristetaan akselille siten" että sen takapinla tulee akselin päån

(rungon la Bydrån
väli 1+0.3)

0,3 Ncm max i30

15...20

feunan

plYn)

--0,021 ... +0,009
51,S79...52,009

15,907...15,920
0,013...0,0{4
15,876...15,894
36.450...36,489

(rungon ja pyörän reunan
vali 0,3.. . 0,6)

10
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Kiilahihnapyörän eläislys rungon takapinnasta ..... ..... . ... 175
Tuulett'men tasapainoitustarkkuus 0,3 Ncm mat (30 pcm)
Tuulettimgn suurin sallittu heitto .. - . - . -.... . .. . ..... -0.3
Hihnan kireys keskeltä sormella painaen poikkeama suorasta liniasta ....... 15. ..20

ll. JÄÄHDYTYSNESTEPUMPPU (CSH ia CSBH moott.)

Pumpun rungon ja siipipyörän siiven väli .-......... 0.100...0,400
Pumpun rungossa olevan laak€ripesån halkajsiia .............-. ...... 67,988...68.018
Akselin halkaisija laakerin kohdalla 40,002 .40,013
Akselin halkaisija siipipyörän kohdalla 15.907 . 15,920
Siipipyörantiukkuusakselille.....-....... ....... 0,013...0,044
Siipipyöränreiänhalkaisija............ .......... 15,876...15,894
Hiilitiivisteen reiän halkaisija rungossa .....--. ... 36,450. .36,489

TERMOSTAÄTIT

O 54 75oC 8360 t5156
@ 54 790C 8361 154tt9
@ 67 75oC 8361 15646
o 67 830C 8361 15718
o 67 a90c 8361 30247

12. SYLINTERIRYHMÄ

Mittatikun ohjainputken ybpään on täatävä 50,8 rnm;n korkeu delle sylin -
teriryhmassä olevasta
tasauksesta I kuva rK|)

- Lieriösokkien reiäti
, Sylinteriryhmä-hammaspyöräkolelo (hammaspyöräkotelo keskil€tään harn-

maspyörien hammasvälyksen ja öljypohiaa vasten tjlgvan liiiospinnan mukaan)
sylinteriryhmåssä ...... @A
hammaspyöräkolefo$ra ....................... O A

Hammaspyöfäkotelo.etukansi (el!kansi keskiteiään karnpiakselin tilvlstep€sän
ja käWölaitteen ohjauspintojen samankeskisyyden mukaan)

hammaspyöreikotelossa ... .. .. .... . ...... . . 6 I
efukannes.sa ..... @a

Sylintenryhmä-vauhtipyörän kotelo (vauhtipyördn kotelo keskitetään karnpi-
akselin tiivistepesän ja öljypohlaa vasten tulevan liitospinnan nukaan)

sylinteriryhmässä ............. @8
vauhtipyöråin kotelossa ..........- ........... @ B

Vauhlipyörän kotelon ruuvien kiristysmorn€ntit:
ulkokehä M12 ruuvit -............... '110 Nm (11 kom)
sjsäkehä II1O rulvit ............... .......... 60 Nm (6 kpm)

1l
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13. SYLINTERIKANSI

Surruftrnen ohtaLshoJkin ki nnirysreiän harkaisiiå
.... 26,000...28,033

. 27 000 . . 27,033
Sumuttimen ohjausholkin tiukkuus svlinterinkanteen

. 0.040. . .0.090
Sudrultimen ohjaushoikin utkohatkaisija

Yi9qe? . .. z7.s7s. . .2a.oaa
27.073.. . . 27.090

Sy{inledkannen kiinnitysruuvien kjristysjärlestys ja kiristysmomenlit on 
""tt 

fty - - _

svulla ......,...... ..-...... ........ 21
lmuv,eniiiilin, Sturnrenkaan haikåistJa {nonnaaji) . . . . . . . . . . . 4g.054...4S,070
tsorsrcvennflin rstutnrenkaan halkaisija (normaaii) .:...... 43.054...43,070
Kannessa otevan oesån t^alkaisija tnormaali)pv,.,v ..... .......... 43,000...43.016

imu . . . . _ . . . . . . . . . . . . .. .... 48.000...4A,016
Istuinrenkaan tjukkuus pesään ... O,O3B. _ 0.0/0
Poistoventtiilin istuinrenl.€iden ylisuLiruuder

1. ylis. vaGosa n:o 8361 19004 $254 . . . 43.2202. ylis. varaosa nio 836J 19005 .. 43,454. .4g,470
lmuventtjilin istuinrenkaiden ylisuuruudet

1- yiis. våraosa n:o 8361 22965 4A,254 4a.27e2. ylis. varaosa n:o 8361 22966 48.454...4a,47O
Poistovenft iiiin lstuinrenkaiden pesien halkaisiiat kannessaI y!ls. .. . 43,20A...43,2162. ylis. ....... . ......... 43,400. . .43.416
lmuventtiilien istuinrenkaiden pesien halkaisijai kannessa -. --

1 Ylls . .... 4a.2oo...4a.216
2. yis.......... 4a,4oo...4a.4i6

14. LISAVASTAPAINOT. (411 moofi. 6i kaikissa)

Hammasvälykset* kampiakselin hammaskehä - vastapainon hammaspyörä .........
. - vastapainolen hammasoyönen väti a ... .
Vastaparnojer gäitta'svälys
Aks€lien nalkatsija laakenen kohdatta
vastaoainon taakerihotkin sisähalkaisriä tåsennettuna)
Akselin valys laakeriin
Vastapainon halkaisija hammaspyörän kohdalta .. _. _.. .. ..
Vastapainon \ammaspydrän sisanalka6ua
Hammaspyoran tiukkuus vastapainoon
Akselireikien halkaisijat tungon rakareunassa
Aks€lireikien halkaisiFt'ungon e&reunass€l
sovte|evyn paKsuus. rungon ,a syl. ryhmän vät n ...... .. ... ..
LEavasilaparnolen kuusiokoloruuvien M 10x100 ki.rstvst .rKkuus .....

0,1 . . .0,3
0,05...0,250
0,1 . ..0,5
24,579 . . .24,@0
24,640 . . .24.661
0,040...0,082
44,054...44,070
44,000...44,025
0,029...0,070
24,665...24,686
24.565 . . .24,586

45 Nm (4,5 kpfn)
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15. KÄYTTOLAITE HAMMASPYöFÄKOTELOSSA

Kiertosuunta: vastapäivää
Kamp akselin kierrosluvun suhde käyttötaifleen krefiostuk!un

- käyttolaifteen akselilla 24 hammasta

- käyttölaitteen akselilla 30 hammasta

71,948...72.018
6r,988. . .62,018
34.99s...35,011
29996...30,009
s2,426...32.042
24,979.. 25.0A0

, MOOTTORI

Käyttolaite on keskitetty harnmaspyöräkotelossa otevan ofrja!srenkaan avulla
ja lukitlu kahdella jousisokallå
Kuulalaakerin pesän halkaisiia (24
Kuulalaakenn pesän halkaisija (30
Akselin halkaisija laakerin kohdalta
Akselin haikarsija laakerrn kohdalta

KÄYTTOLAITE RUISKUTUSPUMPULLE (61 1 CsB moott.)

Stumaisen laakerioesän halkatsita koleiossa
Takjmmalsen laakeripesän halkarsiia kolelossa

hammasla)
nammasla)
(24 harnmasta)
(30 hammasta)

1:1
1 :0,8

74,974...75,000
89,965 90,000
44,984...45,000
54.981 . . 55,000

Akselin halkaisiia etumaisen laakerin kohdalta
Akselin halkaisiia takimmaisen laak,arin kohdalta
Akselin halkaisija hammaspyörän kohdatta
Akseli. l.arlaisija vero4appd een {hda a

16. KIRISTYSMOMENTTEJA

Kielo\angen ru-vil ..
Päälaakerin ruLtvit .........
\okkanuderi ,3ll .a dr' noohJ
Nokkanuneri lbt 1 nooh /

90 Nm
180 Nm
400 Nm
500 Nm
120 Nm
140 Nm
30 Nm
160 Nm
180 Nm
160 Nm

110 Nm
60 Nm

200 Nm
40 Nrn
200 Nm
30 Nrn
20 Nm
180 Nm
60 Nm
140 Nm
13 Nrn
45 Nm
100 Nm

{9 kprn)
(18 kprn)
(40 kpm)
(50 kpm)
(12 kpm)
(14 kpm)

(3 kpm)
(16 kpm)
(18 kpm)
(16 kpm)

{11 kpm)
(6 kpm)

(20 kpm)
(4 kprn)
(20 kprn)

(3 kpm)
(2 kpm)
(18 kpm)

i6 kpm)
(14 kpm)

(1,3 kpm)
(4,5 kpm)
(10 kpnr)
(16 kpm)
(10 kpm)

Syiinteankannen vaamarL,uvii ryJ^rnäan
Sylinterinkannen ruuvil ,a Tuttent (311 ja 41r moott.) ..................
Sylinterinkannen ruuvil (611 moott.)
Sylinterinkannen mutte t (611 moott.) ._
Vauhtipyöräkotelon ruuvit:

ui(okeha V '2
sisäkehä [, 10 .. ..

Oljypohjan ruuvit (611 moott.):
vaLhripydra r<oreloon V 22.
sylinleriryhmään M 10 .. ..........
korvakkeisiin l\,4 20 ....

Varahlely']vaime.l rren rLuv.r M 8
Sumuttrmer muhent M I
Kompressorin hammaspyörän mutlei ..
Ruiskuluspunpun hammaspyörän mutteri {Minimec)
Ruiskutuspumpunhammaspyöränmutteri(Bosch) ..
Valil'amn asoyörar laakerin ruuvl il 6 {6ti i-oon./
Lrsåvaslapainojen kuLsiokoloruLvit Ä,4 loxi0O r4t. TooflJ
Jäähdytysnestepumpun kuusiomutteri N4 14x1,S ......
Etunairer k i.n.ryskorvake M '4 160 Nm

100 NmTakimmainen kiinnityskorvake l\,4 12

www.maskinisten.net



uoorToFt

't"

KORJAUSOHJEET

Erikoistyövällneet

Kuvan n:o l llaus n:o Nimitys

Venttiiliiousen asennusvipu
Vastinmutteri venttiiliiousen asennuwipuun

Venttiili;isrukan kaivaimen varsi "
Poistoventtiiiin isfukan tasokatvain

lmuvenitiilin istukän

'j

2
3

5
6
7

8360 97532
8360 97335
8360 97336
83@ 97434
83@ 97435
8360 97436
a36o 97437
8361 9743€
8361 974ai9
4361 97MO
83m 9ru37
a36o 97457
8360 86085
8360 9746s
4361 97470
8360 13491
8360 97328
9024 711AO
a3& 97327
8360 97314
8360 97315
8360 97333
8361 82826
9424 70400
9024 55800
8360 13091
8360 r 3091
8360 r3091
8361 97468
7314 03506
8361 97466
9030 15200
8360 37340
8360 97339
6541 30600
83@ 83288
8363 30002
9024 74200
9030 26100
9025 41500
8360 97331
9025 52400
9025 14200
83€0 85499
9025 78100
9024 70800
9045 87200
9045 34800
9025 79200

seetikalvain
srsäkaivain
lasokalvain
seelikaivain
sisäkalvain

B
I

10
11

13

17
18
19
20

23

26

27
2A
29
30
31

u

38
39
40
4l

46
47

inoitrJstuuma
,, asennustuurna

Sumuttimen holkin ulosvedin
Sumuttimen holkin asennustuurne
Sumutlirnen vastinpinnan kalvain
Sunluftimen kiinnitvsmutteretden ävain
Syl.kannen kiristyaavain
Svl.(anren 6-{oloruLvrer avail '31_ la6.t Toonl
Kampiakselien hafimasovdnen ulosvedh
Vauhtipyöräkotelon keskitvsholkki
Kampiakselin takapään tiivisteen asennusväline
Männän'engaspihdit
[/ännen asennusvällne
l"tammaspyöräkotelon etukannen keskitvshotkkj
Kampiakseiin nokkamutterin työkalu (61 1 mooit.)
BuiskutLispumpun hamfiaspyörän uiosvedin
Konpressorin harnrnaspyö.än !losvedin
JäähdytyspumpLin kiilahihnapyörän uiosveorn
Kuppiiulpan lyöntiluurna 16 rnm

36 mrn
40 rnm

Kampiakselin etupäån tifuisteen åseflnusväliae
Ruiskutuspumpun paineventtiilin avain {lvinrmecl
Buiskufushetken tarkasiusputki l[4inimec)
Painevenrtrilin tarkastusmttari {Minime|c)
Suuttimen puhdistusväiineet
Paineventtiilin avain (Bosch-ruiskutusp.)

{ampiäkselin nokkåmutterin avain (311 ja 4j1 moott.)
Svlinledoutken ulosvedin
Jäähdytysnestepumpun siipipyörän utosvedin (611 moon.)
Fluiskutuspumpun hammaspyörån ulirsvedin (311 ia 411 mooit.)
Sylinte.iputken pyoritys työkatu
Jäähdttysnestepumpun hiilitiivisteen asennus työkalL!
Jäähd!,tlsnestepurnpun siipipyörån utosvedin {311 ja 411 moott.)
Kiinnitin sylinteriputkelle
Sylinterikanden kiristysavain
Korjåuskålvain sylinteriput<en sovifukeen
Viistekatvain
Syl.pr-{ken kod@uden mitaustaite
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2- Sylinterinkansi ja venniilikoneisio

a) Sylinlerikannen irroitus

i Plhdisleten moonori ukopuoleha la (oteraan akln maå
kaapel sekå poisletaa. iäahdytysn este
Tåmän jälkeen iroltetaa. mn im!- la poistosaF. ruskutus
pulket, sumutnmet vennrilvivuston kansi. kenLvvlsto seka

Larletaan suojalupai sumuftmei Ja tuskltlspuhpu. pltk-
iillirn i..
Kannen kiii.ilysruuveja alkaislaan alksr van r,/4 k€(osta
keiialaan ku. rulvil on postetu. rolieta. kansi SylLnler-

ryhmen ta kdnen vålin ei saå lyödä kiilaa iokå volsi våhin-
gorllaa työsteltytä p ntoja

b) Syljnteritannn ia venniilikoneisron kunnostdinen

asenneilaessa samat venliilt lakarsin on namä merknäva.

tofta ne vortais r asentaa alkuperälse e paikålle

Työvälinee la (1) plrisletaan lous kasm ja trroltelaan rukko

kartiol sekä po sletaan jousen laulasel. tousel ja venflri.
Polslelaan karsia pakokanaviga. puhdisletaan tiivisleplnnat la
pesiään kansl huolellisest

Sylinterikannen tarkåslaminen

Tarkastetaan sylinlerlnkannen mahdoillsel haikeamar ja nuur
violtr.,mal. Tiivislyspi.nan on oltava ehdolioman lasaine. Täha
voidaan tafkåslaa helpommln hilsviivaimen avulla, irlloin kat-
sotäan kannen ja hilsvrivainen väl!ä, valoa vasten.
Vähäsel epälasåisuudet voldåan korjata kaavndudala, välr å
lasoie\ryä vaslen iaidstamalla. Suurehkojen epårasarsluksien
poistamrnen vaatii konelyösbn.

18

venliiii. ia iohrmen väl.en kuu.eslude. mrnannen kåv
pafiaiten miltakellon åv!la. loro. vent . artasen ra kainei
lason våron 15 mm Venn lä kuleraan ke on suurtaa. jls
vays on suurempi kuin 0 30 mm rmllohtmessa la 035 pako
johtinessa on nama lusnavå
M ttauksessa käyredåvän ve.r in on olave u!s. elle vafen
kuuneisuus anna whee is1ä klvaa phtmen klluneEuudesla

å ehrfiei !åtken m,ha6
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Kuva 5. vmri niobroen m'G

venitiilinjohtimen nroitus

Vanhal lohtimei irroitetaan uurnatta (11) toko punslrmessa rai

(!ya3(srciapnkhiiF'ho|'Drcddaladgn

Johdin vodellaän ulkopuoieira ohlesti öijyirä enne. asennus@
lGska imu ia pakovenftilien iohtimet e.oavat to sisiaan, on
rarkåslenava, etra ne ase.netaan oikeisiin roikiin la okein päin
lmuventtilin johtimen runtee siita, etta se on atapäåsråän ka-
vennett!. Pakove.tliirn johdin dennetaa. siten eni 1åmen
fe ässä oleva pisi viiste tul€ yöspäin
Johdin asenneraan tuurne (12) avula. Johihen yäpåä jåä
l8 mm sylinterinkannen yLäpuolelle

Sumdrimen holkin vaihlamind

Ho kki nroilelaan u osvel mellä (13), sekä puhdtstelaa kannessa
oleva holkin reikä huolellissrl
Holkin alåpäässå kiiyr€rään tivistetiimåa. jonka tuee kesläå
dljyä, lämpdä ja jåähd\,tysn6leilä
Holkn yiäpäähän asennetaan uusi Oiengas. ioka vorde aan
ohuesti öljyllä Asennls suortelaan tirumatla (14)
VaEosalunnuksla 8361 22633 on saaLavara holtkia iossa
on 2 O-renkaan uraa, tällä hokilla saadaan vanhemmissa kan-
sissa tiivistys paremmaks. Ennen täLlåi*n hotkin asentamista
on milåttava enå ylmmäinen O{engås nenee tarpeekst syvälte
eikä jäe kann* olevan vlisleen kohdat€, tarvilrå6sa horkkia
lyhen.etaån hiånan a apääslä

Klva 7 veM rnrohms bdels st kånGea

19
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Kuva r! venrih stukodn lltno

ventriifi isrukoiclen työslö
Hakkaltunlt istukka ryosterään vennlilinEtukan kalvamrlla (5 . .

10). Jos istukkåpinta tulee leveähmåksi kuin 1,5 nm on sitå
kavenneltava joko ulko- tai slsäreunalta. Kaventam nen on leh-
lävä aina ulkoreunasta ellei oie e tyislä swrå sisållollseen

Vendiilinislukan vaihto

Jos islukka on hakkautun!1 niln påhåks, enå sita ei työsrä-
mäilä saa kunnollista, on e uuslttavå.
lslukkarengas \oidaan porsraa esim. siten. eltä hiotaan hylåtyn
venniiln altasra nrn et1ä se rul€e hiukan isllkkarenkaan siså-
halkaisijaa prenmmäksi Asereiaan hioftu venriiili palkåileen ja
hitsataan se stlkkarenka6een kiirni. Hitsaos j?jöd!,leläån

Kansi käännetään oikeinpän ja lyödäån venniilin vane. päåhän
niin, enä isiukkarengas inoaa
Uuttå slukkarengästa paikoil*n asennenaessa on syllnteri-
kansl kwmennettava 150 .2oooc länpöriraan rslLkkärengas
lyödåan paikoilleen sopivaila tlurnalla. Lopuksi renkaaseetr
työsleläån isruki<apinra.

20

Jotta venttiiiin ja istukan väins tiiviys orisl mahdotisihnan
hyvä on tiivislyspinnat muoroiilu siren ett?i isrukan pinnan kåL-
ievuus on 3Oo la vaslaava v€nnrilipinntr kahevuus 29.5o Tå-
män muoioilun avllla saadaa hyvin kapea rilvstyspl.la joka til-
vistää paremmin kuLuneena(in kuin leveä pinra.

Jos ventirlilauraser ovar violtuneet ne hoban hiomakoneessa.
F ona.ore saao"ldä" 2o 50 Ar_eM er s.d 1 od po6 -rer påå

kurn se on larpen koskeruspinnan plhdisråm seks Ventriitn
llkorewan paksulden o l6ssa al e 1 5 mm on venniili vaihdettava
uulen. venttiilin varen pä ryöstetaån tasaiseksi. vennilir
sovitushiolaan islulJGans hieno a himatahnå la. Kosketus-
pinnat tarkastolaan tarkislusvefln avu la. Syinterikds ia
vennrilt puhdisretae koreistus- ja hionajeterstä.

Venttiilanjousiei ta*äsrus ja venttiilien ennus
E.nen vennliiintolsien oåikalleen asen.lstå tarklsielaan nitsså
mahdollisesii olevat halkeamat tai mull vioinumat. Tarkemoi
larkaslus suoritelaan koepaindalla jols€i enkoisesa puristrn,
aitteessa. Ven ilinvaiiel voidellaar menoriöljyllå la venttilit
aselelåan paikoilloen Jolsien lautaser, jousel sekä Lukko-
kartiol asennetm paikaileen venttlillnlolsen p!.istinta käy1,

03
5
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c) Syliit rilänmn å3entznnEn pållålb€n

Tarkasbraan etå syllnterinkannen krin.dysvaamaruuvt ovat
klnnoila kirstety,l ia kalsotaan ettå kå]kk vennlil ntyö.timer ovår

Tdkisldåan euå sylnl€ ryhh4 ja kannen ivist€ointa on

Käyreaan aina uut!å kansilivislenä seka varmEraudlraan eha
I rvsle åsenu! khnoilå pakaleen.
Sy nrerikansi asenneiaån paikalleen s€kä voideraan kinntys-
fl vien ja huneien kisneer öljylrä.

Kwå 14. Työnbb'€oi suoruuds ddu.

tu 16 Syldåbmn irvlrd *ea Fr r d, 1 o'6ia6 13.' r 
' 

6
{61{ 01316) 2. GiI]@ r' t2 i6r.7 dr2ol

d) Kannån kiannitysruuvlGn ki sry3

311 ia 611-moottorl

venltilllvlvuåton kunno.tå.niren

1. Tarkadaiaan €nliiilirucrim€r, €nvb€sti niiden kosketus-
pinnår nokka-alelia vaslen. Kulun€€l tai ouur€n vloit&n4t
nostimet vårhdei@n uusiin.
2. Tarkasletqan lyöntölå.gon slorlus iaso erye vall€n Usäksi
tad<åsrelåan etrå ryöntötångon peid€n pallopnnåt ovar €hjåt
3 Purelaan keinuvipt/koneisto ja tarkåstetam, enå *serin
vorreiulanavat ovd prhtåat ja erä å16€ri ei ole vioitunut tai

4 Tårkastålaan kernuvvun aake holkin kulun€isuus. Uuna
hoikkia åsånn€ttae$å on huomioitavå, Bnä öljyreikä lule koh-
dalle6, enM hdkin paikålleen purislåmista Mi(åli keinu,
viu oairEoinla m kuurut hiotaan se oikean .r oloorea
Koska painepinta on plnlalaÅaisru, on rårkeäå. enå hiotaan
vain sen vårran kuin on laDe€n eoakaalsluksien oo stamiseksi
5 Kootlå€ssa keinlv pukoneisloa void€ld keinuvip!åkser ta
eri osal as€.nelaån oikeaan j4e.Ms€s,. Idkastelad enå
lukitrsrenl€år keindiguakselin påissä paifi lar vamasti uriiosa

Kuvå i7 stir..k.nM kn,,ly*uwr hns'ysra46iy!

www.maskinisten.net



411-moottori

?0 l! I 6 5 r0. _16 ?2

3lol,.aa"fa,"aa'' . a a _.b
ö,,-nå, ,ö.-,å". . . o .. . 3ö!: 

- --l-

4l1-moottori

Venii ien saälo on paras suo ltaa selaavasl:
kampaksela k e(elaån pyo.ini$uuntaan. kLnnes .1 syl.
venlti lt vahlåval (poisto s!ke!t!u. im! avalluu)låtoin såa-
lelaan 1 syl venltrlit
kampiakseta kerretaan pyorimissuuftaan 1,,2 Ke(os6
oloi ) cr: .e

vennrlt saadetaan fuskltusErlesiyksesså

plhdsletaan vivuston ka.si ja larkistelåan etla trvste o.

- asennelaan ka.sr pakolleen muttereta er saa krislaä

611-moottori

venltiiien seåtö on pafas sooriftaa seuraåvasti
kreiretään kampaksela pyorim ssountaan klnnes 6. sytr,
terin ve.ttiill vahtåvat lpako sltkelruu, m! åvauo!). såä
delaån i sy i.tern venftilvätykser
pv.rtetäan mooflor a 1/3 kierosta pyonmssuunrMn. kun-
.es 2 syr.lenn ventiiih varhtavat. såadetaån 5 sytntein
venftiirva ykset i. e.

- venlii ivaykset såaderään rurskltusjårjesryksessa

Ka.nen r!!ven krlsrys slorleiaån klvar .so nåmassa tär
lestyksessa Kinslys,ailesiys .n osoienu mybs syt Kannessa
kn.nrysrllvren rerkren veresså orev ta numero ta
Fn_en n .^a-ran .o \r. ryctd 04 noolo' lay"aåvå -or- a".
liin käynl lämpöl laan. Jälklknislyslä suo lenaessa on kinstys,

ruuMa hiefran aukasrava la k sts oikeaan
rnomenn n sloriteraan 'pyörvållä rluvta
Jos sy.kansi on ollut irroitenufa on asenruksen yhieydessä
ruuven kierleet puhdisienava sekä ötjyriävä.
611 floolt. 6iuuviv6-ko oruuv I knsletään momentrin 180 Nn
ja 6-m!nern nomenflln 160 Nm.

311la411moott. 61r hoon

il
a0

160

30

160

1 80 (6 muiier. 1 60 Nm)

En ntäan 0,5 h pitusen ämmiryskäytön tätkee. slodetaan

Jålkkrstykset uuleen tar korjanuln m@toriin teh.tään sO la
150 kefdtunnin lälkee. Tämän tätkeen kantla e taruitse

Ventiii ivålyksel on såäden&ä ana känne.kirsiyksen jålkeen.

e) Venttiilivåtyksien säätämrnen

rm!- la pakovenliitren vays of 0.30 mm Taaisrus vordaan
lehda kylmala rai klumala mootion]ta
Määrälyn sy ntern ve.niiie. vaiykset sääderään harna. or es
sa puislusrahdin yäkuotokohdasså

311"moottori

Ventllit säädeläen ru skutusjartestykse$ä. joka on 1 2 3

- 1 sy ventriiii säadetåån sr[on kun 3 sy. porstoventrti or
laysn alki (5 venIl]ti noönorin erupaäsrä tukerr

- 2 syl vernrlt säaderåån siloin kun 1 syl poLsroverntrt on
taysin auki (1 ventriit)

- 3 syl ventriiil såäderåån srtoir kln 2 syt. poislovenlirri on
taysrn auki (3 ve]xtli)
plhdrsletaan vvlsro. kans jå larkisietaan ena rMsre on

- asenneraan kans pakonteeo, frltereita ersaa knisda likaa.

st ve.nill vå hfåvår
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plhdisreratu v|wslm k?]ftr ja lad{6letaan. enä fivis€el

- as€n.elaan kånnet pakoile€n, muneieita ei saa kirståå
iikåå.

3- Syll|lt4irylrnä iå sylinr€.iput(ei

syint€lryhnaa. on sovrtetu ns. rnårår syintefipulkel. mkå
la oiitaa silä enä lååhdytysnesie hluhteee slolaan syrnlen-
purkia sylntenpdker ovat kukn eikss vaihdenå$ssa

Sylinlarlpuik€n irroltls

Sylinledputker mei<nåatr snn. enå ne w'ld asenra sytjn-
teriqrrnad ediseen jårjestl,*s€en la åsenl@n. Mslkitssninen
suo.il€låan sy.lenpulken yäiaipån esåeunaan. sylinteipulk
nro elåån ulosvetrmelå {37), to.ka ajppa asonn€laån plrken
alapååhän la u osv€lorlruvila vedetään pLtki utos.

a) Sylinleriryhmän tarkastus

Sylinterryhmä puhdisletaan huo€ isest oljysrä, tiivsteen lal.
teislä ja muista epåpuhraul€isra Tarkasteraan iäåhdytyslanå-vis puhråus ja poistetad -*anilålivikmstlmar" mnonn
jä.ihdylykser vamistadrseksi Tatkasle,åan klppirulpplen tin
viys syrnieriryhmen eheys jå tivslyspnroien k!.to

!) l'aotla-atselin lååkeriholkin uusimi|g

Laåkeiholkki lählee parhailen po s sisapuoiisella Uosvetifr errd,
joka saa ohjalksen holkrn sis:jpinnasla. Holkk voidaan poslåa
myös luurnalla yödsn. kun ensii on poistenu s!kltuippa
nokka-akselin kanavån ped*ä syl.rghm?fsä oleva råakeirhot-
kin tila puhdisretaan huolellissli.

MOOTTOFI

311 ja 411 n|oolt on yksi vaihdenåva laaledholkki. Pai(al-
le€n Umå a*nnelaån p!.isldalla ja smala nuomioden enå
aakeissa olevå öljyr€ikä tulee sylryhmässä olevan ory-
ooralksån kohdalå, Asennuksen iålkeen holkk karvetaån

611 moon on 7 vaiMetla@ l4kenholkkia. Koska syl.ryhmG-
sä raåkenholkkien ullohalkaisijan reikiä d en mibirla ft@ 2r )

tulee hokkia rrc tenåessa ja aseni€tasa huomloda niden
iä4esvs. Moempa päämåisiå hokk€ia asennenåessa on huo-
motava että nälssä o€va öjy€lkä tllee ojyporauk*n koh-

Ensimmarnen holkkr on kalveata@ oilGåan ninaåosa asdnuk-
sen jålke€n. muila ei laNilse lalvaa. Mitdaan hokr jå nokka-
akselin välvs iokaisen aåke n kohdalia.

cl sylanleripltrd a36nnus

Tarkästetaan sylnterpLrtkien sov tlskohtien puhtaus. Asetetaan
syli e putkel orrlle pårkoilen ilman alåp?jlin lrivisiysrdkaila.
Tarkaslelaån e6im. me.kktuwånllå, snä sti-pltki as€nuu kaur-
raallaån åipasiaan sylinteiiryhmää vaslen Jos syl nbrryhnässå
oleva laipan vastinpinlå on epebsåinen, koneistelaan se korlaus-
kalvalfi€la (45). Kalvamisen äke€n voidaan taruiha€ss lehdä
kelyt åppåys afiåmalla hLomlahnaa pulk€n laipån h sylnlei-
ryhmän valm ja pyt ntlämällä Fleea pydlysrtltkalurla (4n)
!6eietaan kåsi pulken s6åån ja pyönbtäån purkea edesrakai-
sin. Pulken tuee pyörå hyain ympär, Jos se ei pyö kunnoila,
otetaan pltk yös ja poistelaan pyÖnmisiä estävä ro6ka la
ruostehukkanen. Kun syl.terpulki pyörii helposn tiassåan.
paneråan s€ pohJaan åsli siten. eftä p!n@n tehdyl mskit oval
alkup€.åise$ä asennossa. Tämån Flkeen milarad pliken ko.
kels syl nieriryhmän yLåp nnasta. M naus suor telaan sylinteri-
putken neljäs!ä eri kohdasta. Sylinl€ipur*en korkeus syrnreri-
ryhmän yläpinnasta tu€e olla 0.03 0,08 mm ja saman kan-
nen allå &orkeusro ei saa dla vli 0,02 mm. eikä i€slmmäiset
ffi olla alempaa klin .Mimmaasel.
Ko*eudsn mlnaus suontdaan rninålshineella (47). Mina-
lailtees€6. kri.niietty mnåkelo .olålåan hwin puhdsteltuu.
sylinterryhmän ylapinlåån ta sifretään s lä purken åipån pääile
ja luetaan kellosla pulken korl€us. Mitrauksen aikaM putkel
paineban påikoillen kianninimilE 143)
Jos syljnleripli€a liiylyy roslaa, käy1eråän purken åpan ale
aseteltav a säälö evrå tai yikoko aipålla oeva sylinteiputka.
Vafaosånumeoila 8363 24310 loim telaao säätölewDakka.
toslå voidåan irrcliaå 6 kpl 0,05 mm ewlä
Ylipaksrlla ylär'a*in hiparla Erusreruja syinredpulLå o.r kormea
kokoluokkåa- Ylikokoluoks med(krnä gl ylåp:tän laipan !iko-
reunaån koreisteftujen Lrrien lukumåårå seuEavasti: 1 ylis. O,O5

mm = 1 merktlura, 2 yris. 0,10 mm - 2 me|kkiu€å ja 3. ytis.
0.20nrn=3mefkkiuråa.
Pulken soviluks€n yhteydessä hMnavåt aine€n poigol s-ytinred-
put<esla ja rytrniistii t€hdriin rippäiinälä tai ko4a6kalvai
ms a (4s).
Mikäi putken korkeus toisella puolen pld(ea on suurempi kuin
toisella, tafkasletaan putken laipan vahvws, samo n lapan litan
syvws sylinteirytmässä. Mikäli nåisså 6iiniyy v h€irä oikae

_T

I
3l

Bhå^hd|å6iålnln€.'
Mnrså lnumronr åioreru omr eop.å.ra)
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tåan ne hiomalla. Syllnlerrynmåsså olevm låipan lila oikais-
taån kalvamella tai åppåemållä pulken åvurla.
Aseleiaan Oienkaar putkessa oleviin uiin ia voidellåan ne
oiyla. Pa-eEa- Glrr oaraleei oreaar denloo..
Jos sylinteriryhmä on p!tk€. alapäär ohjauks€ssa O €nkaiden
kohdalla pahorn sydpyryl. voldaan hivsM6e. vamiqa.niseksi
pulkesn kon€slaa koldas ura akaisempe. unen vällln tai
asente purkr no 8353 24480 ioka on varusterlu kolmela

t,lldemmissa moonore ssa on O{eng4 l iviste my6 syi.teri-
pulken ylåpäässå. Kovaltasa vånholå sylinieriputkla y äpään
C{enkaalla va.usrer!lla pulki a. rehdåån sylinteriryhmåån syin
le.ipurkentilan yläpään ohlalkseen 15o visle Orenkåe pa!
kåll@n menon helpoilamiseksi. Vllste tehd?iän kalvaime la 46.

kdrpä^\ar or €onu rFo<rFrLsa e'<osredlse5q d pdodd
kereiiä sii.ä on yks enemmän kun mootoissa syll.ler€ta.
Laåken- ja livisrekohdilta kamp akseri on induktiokarkarst!.

hwän kuluniskesrå4ryden ia korkeai vltsymisfu]uuden saa-
vutlamiseksi Kanpiakseli vo daån hr@ alikokoon muutamia
kenoJa tarvrtsematla valllå ämpökäsitellä
Tereskuorison laater iLska. sisäpinnala on yiyproissia var
slnainen liuklpinlå on lyjyä, joka on påäiysteny ohuela 

'ndrum

a) Kampiakselln la.kåstaminen

Kln tamp akseli ;n (oileio se puhdstetaan perusleerLrsesri
Voiteiukänäviin kiinnitetään enryisesti huomiola. Laakerikaulopr
klluneisuus Ia sikeus h talåd mikfderi|]a. Jos kutuneisuls
y ttiä slurimman salltun on åakeirkaulal hioftava. Tårön on
4ouddtetlala rd(io rLta a s r rLLl{a jå
tomibnavat ahkokolaakeiiiuskat. Laakenvälys mnat@ parhal
te. reikåmiftåkello la loka no laiaan mikromet iå hitanlun
åakeakaulan hakaLsjaan. Tållbi. mlftåkelo näynää sloraan
laakeivälyksen. Laake.i. reikä on mlattåvå useadmasta koh-
dasla. koska se e oe kllu.eena pyarea

prareilb 11rr md)
llrä4syr3lmspdv2tsmna*ghe

Kampiaksålin haBfiåskehijn *ennus 411 mootl.

Merkitaån hammaskehän paikka kamprakselllle Låmhtelåån
hamhaskehää tasalsesli esm. kaasuhiteuspoltlinerta ja x,u.
fialla .åpuretad tasaisesti hadhaskehå irti.

Kaftpiåkelin harnmaskehån iroltus 411 moot!

Uusi hammaskehd merkilaan %nhan hmnaskehån mukai,
sesii ta tarkasielaan etlä pisle-merkki lule niinkuin kuva 24

Låmmileläår harnrnaskehä, md. ämpdtila 25Oo jå aenneråan
kampåkselille oikein päin merkr! kohdalleen ia naluleten
la5aise* Pohjae astj
Hammaskehän annelaa. l?iljhva vapaasri iimasa.

20'!1"
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Kåmpiaksdin hanmåspFd€n i.rcltw ia åi.nnus

H3..r'maspyörät rroll€raan uosveth€ ä 119) loka ktnntslaäo
iakmmaEeen hanmåspydråån.
Assnnenaessa harnmaspyöråt iåmmrreraå. 2OOoC een jå ra.
k slelaan ehA etummasessa håmmaspydrasså ole!år merk

iåålat nakyv.in, nåna lyirdään kuumåna pohjåan ali. ma
sinkituumån lai sop(an hdkn avulla

b) Kåmoiaksolln as€nlåminen

1. Kaikti ölivka@t on la&oin puhdisGtwa emin laak€n-
lilskoion sylnleriryhmän, aal<eikans en jä kampåkselin kos-

2. Kln kaikti lekenvälv*et on mitall! evn€iaim raarant
.r'hmåån lå laåkenkansirn Jos asenneEån samal aakenl lå-
kasn. on netLr!åva samaan påikkaan osså ne o åikal*mmrn-
kin Sv[rner.vhmåd tulavrs liusko$a on ollavå €rka voi
rerukanåvan roh.hlla Ta&Aieraån efier låalennkansssa jå
luskoissa ole kolhinlumia ra €na.e oval okein palkoilaan.
Laak€rikauLar voidellaan m@tloiÖLlyLlä lå kamp€k*fu a!et6-
tae varcvasn påikallee..
3 Påiltä slaakenl sov elaan pakålleen voile u-urat aslelaan
uospäin vasl€n kampiaks-.in våstaavåå iukupinlåå Kampi
akslin parittårsvålts hrka$eraån mittal(ollolla Kamiretaa ål
seri €nsin torseen pååhän ia sinsn toi$sn päahån tå luetaan
kellosla ike Jos arvo on llian su!.i vaihdetaan ohiaLsliuskoia
ylisuuiin joltå orkea årvo svoieta. Laåkenkannet on ase-
lettavå merkintoien mlkan sålnoin kun n€ olivåt mootro.ia
Dlrelta€ssa. Lååkerikansen kinnitvsrulvi€n kert€€l vodelaan
la ruuvil k ristetään mohe.ttiåvaimella mäå.åttyyn tiukkuut€en.

FUOI\,4. Låakeiliuskoia €i missadn tapauks€s$ saa kaLvaa åikä
laal6 vayslä pienenlåä vlilaafrallå a4rnkansien re!no)a.
4 Tå*astetaan eM lampiatseli pFni kewesti.

lva.nå-Jprr uko'en\åår misl€tåå.,1\kor€.9åsorllel åvLrtå
Månrå lmmi€taän looves jå mänrEnråppr pärErad utos
*åsin sopivaa Uumaa käynäen. Tåppia ei saa irotnåa Vömåtlå
la puastana å kun månlä on kyhä. Tåpp on siltotn iian ti!-
kasså tå mänlä voi vahingottla.

KiertokånEen laåk€.iholkin vålhto

Vanhå holkki punsretaan ubs tåhän rartonu(soen rehöy'E ruur'
ralla. Uusi holkki punsre|åan laikallaen smaa luunaa k i{tasn,
on taldåilhva 8na holkin rcitelu€lkå i.r1€6 kierrokången vas"
taavan reiän kohdalle. Holkk kalvelaan oikeaån låpimdåån.
varao€ålunnuks€ila a353 24326 0n sdåvana raalerihotkkiå
ionka ulkohalkaisrja on nomaali€ slur€rnpl
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K6a23K'gno|a@|€dyman6daam'n{

Klertokangen iårkaslus

Kienokangen la*stus on soontenava erikolse a siihe. larkoi-
tukseen tehdyle qökälula. Suorilustapa on seuråava:
1. Kln dannäntapn holkki on ta&astettu ia mahdoilsesti
vaihdetiu, soviletaan kierlokangen laakeikansi paikalleen meF
kintdje. mukasesli ja mutterl ktrstetäa..
2. Kierrokanki sovitetaan la isrlstyökaluun iå kienokankee.
kuuluva männanlappi soviletaan holkkinså. Sen iålken 6se-
tetåan lmaisin männåntapin päälle
lmaisimen koelintap vaak4slassa asennossa voldaan todela

kenokangen krerlyma. Kuva 28
llmaisimen koetinlapit pystysuunndsa nehdaen kienokanqe.

26
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3. On myöskn larklstertavå, onko kienokankt tapunut S-nuo-
loisek6i. Tämä tehdden silen, etri työntdn(atta mitarad mån-
nentapin holkin ulkorelnan ta talk stlstyökalun t6opnnd vål
Slten käänneläen kenokarkt toisinpäin talk stusty6kai!. kin,
nity(sesså ja a|lataan r-derleer srrå ,an. Erorb \.r otrd
korkelnlaan 0.6 mm. Kuva 30.

Kie.iokankien påinoerot

syintern järjesrysnumero on merkilty kedokangen ytä- ja aa-
Kanleen, samalle puolelle kuin paino uokkaa osoitrava kiaainktn.
Samasa mootloissa eå kåWea vatn saman painouokån
kiertokankia eLi suLrrin pdn@o såa o|a eninraän 20 g

Knjaln osoinaa painon seuraavasti

H 2190-2210 9
2210-223A ,

J 2230 225A ,.
K 2250 227A ,.
t 2270 2290 .,
M 2290-2310 .

N 2310-2330 ,,
o 2330-2350 ,

P 2350,237A ,

R 2370-,2390
s 2390-2410 ..

d) tilånnåt ja männånrenkaat

Mä.näl on vaim stenu atumi nrseoksesta Kussakn mAnnässa
on kaks purslusEngasta la yksi olyrenq6 Ylin pu stlsrengas
on pnnaraan rynnynmäi.en ja kromalt!, toinen putstlsrengas
on .s. mrnllttrengas 30' kuhatta.
Ahdelu ssa m@ttoreissa ylmman .enkaan lra on våhv stelr!

Kuva 32 Mäiiansr&n panasatle^ mibus

r 2410 2430 g

u 2434-245A
v 249J 247A .

x 2474 249A ,

A 25i0 2530 ,,
B 2530- 2550
c 2550 2570 ,,

E 2590-2610.,

MänniinEnkai.l€n irroirus. lårkastus ja ä$nnus

Mä.närenkaila iroilenaessa käytetäån männänrengaspihrejä
(22). Renkata si saå levitäe enempää kun mtå on tarpeen
nriden rcindieks On huolehdinava siltit. ettå los renkaat
asennetaan takasrn mänliin ne llleval samoihin rnänlrin oi-

Puhdistetaan manfiänrengasuEt huolelrisesi ja mrataan man-
nånrenkaan päinä sväiys urassa, kuva 32. Välyksen pilåå oita
pienempi kuin 015 mm. Iodetaan johtuuko pätnåiwatys ren-
kaan val sen u.e kuunelsuudesia ja vaihdetaaa sen mu(aan
loko renkaai tai myös mä..et. Asetetaan rengas sytnteriin
kohlisuoraan sylinlein kesklviivaa. nähden ta nltåtad renkaan
päiden välinen rato. Bako ei saa olla suurempi klin 1 O mm
Tämä tarkaslus suorilelaan myös uldella renkaalla. Kuva 33.
Månnånfenkaat asennetaa smaa tyrkaua kåW:ien kuin ne
nrciletlilnkin. A*nneitaessa on vaimislaudutavå enå renkaår
tu evar olkeille paikortte ia oikein påtn.
Renkaisa oleva TOP merkinlä to tava ylöspåtn.
HUOM. Renkaiden vaihtamisen tåtk@n on moofion sisäån,
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Månnän ja kiertokången as€ntaminen

Mäntä ja nrennänrenkaai voldettaan m@tror ötiy 1å. Må.nån-
renka.de- .årloslo-oal o. e orren.!d ympår rår'dd tasa.-
sesti etteivåi ne ole kohdakl<ain. Kiertokdgen taake kåutojen
mahdollisel suoFukser po st6taan. Kukir mänta lyonneläån
asianomaiseen sylnteripulkeen Asenneitaessa kåttetään han-
nanrengaspuristinla (23). joka punslaa mä.nanrenkaai mäntiä
sylrnleriin painettaessa. Ta*6tetaan etlä ktertokeget lureval
orke n päin, mel(inti nokka-akselin puo elle Laakerlibkar sovi-
letaa. paikoilleen kiertolankiin ja aakenkansttn. Laakerika! at
vodeLraan moonoriörlyllä. Laakeikanner asennetaan patkoi-
leen ja kiinnily$nutlerit krenelään nruvelhrn. Kirsiys oi suo.-
tenava määråttya/n tiLrkkuuleen.

Månnänlapn entanlne.

l\rläntå lämmneråån +loooc tämpöu aan. Måntå la k errokankj
åsennetaan torsiinsä nähden oikeaan asenroo.. Mannässä
oleva paiotiia la kietokangen lärlestysnumero lutevar vasrak-
kaisille puoiile Männänlappi painetaån pårko een la asenne-
iaan lapln päihin lkkorenkaat sekä vamistaldulaan ena nanå
asetuval klnnolla !rlnsa.

kmpEsornr hnhaspvöEi vaÅei hnals

KUva 37 Earanen k6k|,3 1€ csH ra 63H hFn)

www.maskinisten.net



LooTfoRl

md( rusk!'Bp@n h.hmas!tsE
3la 4| dd m.d xuvr s. v.u6ripyöru€r€ d rGhry3

5. Jakopyöåstit

a) Hamm.spyö.åkotolon as.nnus

Jos srinen hahmåspyöräkotelo ja syl,ryhmå asennelsd lakal
sin e nidon k€skiltänrinen oå lårD98n. Klilenkin on iarkås-
tetlavå ruiskurr,spumpL,n hnrnasp! irän ja vålihmnaspydrån
välys Våiyksen tuiee ollå 0,05. .0,25 nm. Klva 36
Jos m@tioiin on wstt! hddaspyöräkorelo tai sylinteiryhmä,
on hammaspydrikotelo kesk dlevä. Ketakselir on oltala
ha,nmaspyöinsn paikållaån.

1. Sylinleriryimän elnpinta ja håmma.pyöraikoiek! puhdisie-
taan, Mahdolliser ohlauslaDit ooistelaån molemrnista, Hammas'
pyöråkoielon ta sylinieriryhnan väliin lait€taan lilvilte.
2- Harnmaspvitåkolelo tuiskrluspumppin€en lirhileläan
paikaleen mLularnrlla ruuvella nirn, ellä koleloå voidåan naplt-

3. Asennelad lailihanmaspyörä paikålleen ja swiletäån 0,1

rnm rakotuikki ruiskurusplmpun hammåspyödn la vålihmmås-

4. Hammåspyddkoleloå liikulailaan niln, etla hampålden kyk-
välys tLrleo oikeåksi. Håmmaspyöräkotålon ålspinnan on orlava
sumnillen sdnassa rasossa ryii.nenrynn*in åtapinnan kanssa.
5. Kihstelään harnmaspyöräkotelon Ukois€t ruuvit samatta
tarkaten, s(A as€nR s såilyy muuttwåttmana. lrcir€taa väi
hammdpyod ja tinsretåån hatnmaspyö.åkotelon ssåpuotls€t

6. Assndd välihammaspyitrå ja nol&a årselj (merkit hso-
mioidsn) paikoirl66n As€nnehan etlkannen tllvisle ja etukansi
påikoilleen la ke3kiletliän e Uuman 124) awlb. kuvå 37.
7. As€inelaan kåylblait6 paikoillen,
I Asenn€taan kdnpiak€elin öljyliivista palkoiieen jå kiinni-
le|äån ruBkuiuspunpun kotualle lulevå kami
L Sylinte ryhmåån ja hamma€pyöråkotetmn titr)ryåt ohjaus-
lapil yödään palkoilleei. Uusitusta osasrå johruu, efteivåt
ohjaustapin @iät salll aivån kohdaleeo. silbin on 

'GytenåväseuEavaa paksuutla ol€via ohjåustappejå. Ohjåuslåprn reiät
po€iaan 0.2 mln lopullisia läpmina pisedmiki iå viim€is,
lely oikean mitlaaJr tehdåån kålvaimslla.
CSH ja CSAH mootl. etukannei keskit€ laoåhtu! vethammås-
pyildr! ottiainhorkin ja uu|]@ (24) awr|a.

b) Våuhtipyöåkorolon ls€nnu!

Asennettaessa takaisin såma koi€lo ta syl.ryhnå tzillöin keskn
lysrä er tarvibe suoritaa vaan ohialnrapil as€nneräån nltslin

Sylryhmän ja korelon våli puhd stetaan huolella ja iali€taan li-

Jos lonen näisrä on uusin!, tillörn kot€lo keskiletåan sekä lar
kasl€laan elia koteron aiarena on ryhmån ålapinna kessa
samassa r6ossa. lcrisleriiän kiinnitystuwil ja a*nneraån
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c) Kåmpiåkselin tllviste€n asennus

Puhdislelaan iiiiste€n p€sä seke ötjyr?iår ohuesri l iviste. Uosi
tiiviste lyödåä tasåisesli paikatten. pohjåan s .

Jos kmpial€eli on kulunllt tiivisleen koMalra niin påhoin, että
saalelan epälilä tiivistea pitäWynä, voidaan riivisle€n kohtaå
karnpiakselilla nuuttaa,
Tämä tehdåän siten, enä vauhipyödkolet@n tiivtsren al|e
sijortetäan välirengas (1 tai 2 kpl), joiloin tiivisleen kohta kampr

Tälä välireng6ta on saatavana vafaosatunnlkseita O360 2OOS4

ta sn vahvlus on 2 mm
Samoin voidad siidäe kmpiakselin elup?iän akse iriivtsretrå,
tAIä on saatavana våraosatunnuksetta 83aA 28a99 la sn vah-

'Nåp,r.salenpclm.*i2'Ka

Kwå 4r Lev4bråior l4ir trurl

Llsåvastapainon pu åminen (411 moott )

Kun vastapainokoneisto on noitenu monoista, poisretaan
ensiksi pidålinruuvit tolka ukitsevat akstin
Akselit painetaan pois pidälinruuvin puolele jo orn vaslapainot

d) Lis:ivastapainojen kokoånine. (41j mootr.)

Kln vasiapainokoneisto on pu€nu! osal pesty ta rarkalenlr,
alkåa näiden kokoaminen *!€avasti
Jos vastapainoon åsennetaan hammaspyöd on näden lämpd-
lllaero ollava n. 170vC, snalla on huomioiråva kanlosokan
oaik(å joka o. asennela+a hraaspyoEn _atres.
Vaslapainoon voidaan uusia hyös laake holk*, .amå on ko-
ner$enava oikeåån mitaansa aseinuken iälkeen.
Vaslapainot asenneiäan rungon sisåen, se våstapaino lonka
hammaspyödssä on pisle luie hioman yemmäks.
Akselii asennsiaan ainkoon p'därinruuvren puotetra.
Samålla kun aiselia asetetan paikalle€n on myös håmmas-
pyödsså oleval viiva-4oilusmerkit railenava kohdakkåin sekä
panelaalta vastapaiiron tå tungon våliin.
Ikselin påå painetaan rungor kånssa snaan tasmn tälötn
akselissa oleva u€ on pidålinruuvin kohdalla.
PdalinruLvrl dsenneraår oa.€lep. jå ,å^asler.e rtr.åe
ovöre.'årnasvalvs |å vas@drro,el djinåFvålys
Vastapalnokoneistoa mooil. asennetaesa la'tetan karnpi-
akseLin hammaskehän takimmainen ja vastapainon hammas-
pyOrajn Fisteet kohdäkkaln sekå mitalaan näiden hamnasvåiys.
Välysiii säädoiän syi.ryhmän ja vasiapanokoneisb. välssä

Kiinnnetiän vaståpåinokoneBt@n dljypLt<er.
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Kåmpiakselin napåkappål€€n åsennus

Napakappaleta aksellle åsennenaessa on nåissä olevat pis,
leel atetlava kuvan 42 mukaisesh.
Jos ki lahihnapyörällä 6l ole eri istå napakappaletta. asenne-
taan kiilahihnapydrän urasså oleva piste-merkkt kffipakse-
lissa olevan melk n kohdale

Vädhtelynvåinennin (611 rcott)

Värählelynvaimennin on neslevamen.n. pka el vaadi huoloa.

Våroitus: Vaimenninta ei saå kolhla eikå naarmuttåå. pie
nikin painuma åiheuttaa vaimentimen toimintakyvyttömyy-

KUv36M@iksAd6nto*sG
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Våuhtlpyörän håmmask€hliD valhto

Jos hdmaskehen hammasius on niin kutunut, enå esiinryl
käynnislysmoonorin hadm6pyörän tanlnEva kelksta on ham-
måskehä uusittava. Valhtamlnen suo.itetaan seurååvasr:
1 Hammaskehä iroiteiaan sopivala ruumaita yoden vloro
telle eri puolelta. Koskerusprnra valhtipyoråssä plhdistslaan

2. Uusi hammaskehä kuumennetåan rasåisesri 150-2OOoC
hmpöiilåan ja as€nn€laan 

'riin, 
enä hdmasllksn viisrols

on käynnistinmooltoriin päin. Tarkislslaån, enä hdmaskehå
koskenåa joka lohdassa kun.olla våuhtpyorän vasiapintaa.
3 Ha..nmaskehää ei saa tååhdtttåä vede tä rai nuu'a €vorn,
vaån son on ånnenava jåiihtå vapåasti

itocfi toRl

6. Voiteluiåriesielftå

Moottorin voilelemis€sta hlolehlii pa,nercjretujårjesletmå. ötjy-
pumppu slailse m@ttorin e&päåssä ja saa käy,iorcrmaosa
lanora<ser.la o'Fvå å lamn6Dyora,la Ottv.sJodau on påd.
vinaus9ppiä ja se on varustetlu vaihdenavala suodarnpanok-
sella. Suodaltms tukkedKa avautuu suodåtimsa onts
vidausventliili, jonka kauna suodafiamålon orjy ohr@ suo-
dålnkennon. Öljynpaineen såätöventtiiri on hammdpyöräkore-
ossa. Jos dljynpaine vaihtelee huomatlavasii kie.osluvur
mukaan ja./tal öljynpaine on alhainen, lålön voi olla åttä öliyn,
palneen säälöventliilin man6 lakertele, jolloin se on plhdis

Kuvå 44. Voiierujårjestermå (3rt ia 411 moor!)

1. Silvlä 2. Öllypumppu 3. öljy.suodatin 4. Pääjakotanava 5. Pååtekoit 6. Nokka-
akseli 7. Ve.tuilivivusto 8. Ytivuorokana% 9. Kieiokagen takeni 10. örjynpaineen
säätöveniliil 11. Ylivlotorcikä 12. Örinpainemtran i3. Ahrimen voiretudtiypLtkl
14. Ahlimen Öljynpalulplrki 15. Ohivlnausventiiti 16 Voite!ötivoulki 311 mood
17. Oiykanava 411 moot.
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KUE 45. Voneruiiirjestetmå (611 n@fi_)

1 Siivilä 2 Olypumppu 3 Ojynpaneen säaldvenlriii4. Oljynlaåhdlrn 5. Otiynsuo
datin 6. Päätakokanava 7 Påäiaakerit I Kisrloka.gen aakerir 9 VennrlNivuslon
aksel i0 Ahtimen voteubliyputkl 11 Yivuotoreikå 12. Nokka-aks|.

a) Oljypumpun ta*aslus ja kokoamimn

Kun plmppu on purclt! ia osal pesty latl<aslelaan osen kulu-
neisuus (ks. nritla-aruolå s. 9).
Ase.nelaan hmmåspyöräi pumpun pesäan sekä riivlsre pesän
ja kannen våliin {lålpeei m!kaan).
Kannen ruuvlt keiieiäån löysästr kiinni ja safiarla pyörbGan
akselia Kansi sii(etään naputelen åsentoon ioisa akserL

K risletään ruuvit ja kokejllen eitä hanmaspyöråt pyorivät
edelleen heftäs!. Iadraslelaan hammaspyörän pailtliisvays
minakeilolla Asennelaån kila ja kat4töhmmaspyörä ar€elilre
ja kirisieiäån mllteri. Plmppu ase.neten pakoiLleen ia säåtö-
elyllä åseieiaan kampiaksein jå plmpun hamnaspydrän väiys

611 moott. öijyplmpussa on vaihdeftavat laakeihoikit käynd-
a(seiin nolern$å oåssd seka o'se$a fån-åcDyo.rss.
Uusrnaessa nämä laakeriholkit on ie asennuksen !älkeen
konoElenåva orkeaan n naasa

v

Kuva 46 Ötnpåne6i saabv$nio hake*å6

Ktrvå 17 Orly@mpui haml@Fd
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tuva 13 Oipunpu kä,nbryöråi hahru€tkså rra6
{b*ra6.sudatnylqå0

b) Oliynsuodanamen lalat

Suodaiiimen jatkoja on ytös- ja alaspä]. otevia la tsåksi nämå
ercaa velä jos moonorssa on hoonoriöjyn läähdy1.
Ja koja ei saa vaihraa keskenään koska rå ön oljynKeno s!o-
dannpanokseen Iulee vaännparn eti suodari.paperin sisälrå

Jossakin mootto.ltyypeissä käylelään m.orioridtiyn låähdylniä
joka on yhdisteny pltkitå suodallmen låkaan. tåiöin suoda-
linpanokseen menev?tssa kanavassa on 16 mm klppLurppa.
loiloin ölly ei pääse suoraan slodatinpanokseen va& kjedaä
ensln läähdlaiimen kauträ
Kuvissa 49 ta 50 on klppitutpa. paikka metiifiy x melke tå.
Ollynpaineen nousun .opeutåmiseksr on kuppitupassa onava

Kuva 5r ruk lå kaåi h f,nr€t. suehen ra mm@ in rähdFl mm dvd sdo

t"+
X
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7. *iähdytysjäriestetmå

Jåähdi4ysnesteen kiedo on
jäöd'4ysne$eplmpulla, joka
tyksellä kampiak*lilta.

jä4esteity keskipakob/yppis€ å
saa kärnönså kiilanihnan våti-

a) Jäädytysn€siepuft ppu

Jäähq^ysnest€pumpun purkamhen (ei CSh ja CSaH mooti.)

1 koilelaan pumppu sytinteiryhnästå poistetåan llureni-

2 rro_e_aan {ah.l.n.Dvord Iosvet.meld Såror1 5rprpyorå
jä poistetaan laål<erin vamtsUnrengas {tlLlenner puoe[a)
3. Pa neiaan aks6l taake€ine€n !los. O. huomanava, era
pumppLr tuetaan sder, €tå aakeri mahtu! tutemaan utos
4 Vanhat tiivlst*t lyödään ulos luurnata. osat puhdtsteraan.

Kuvä s2. Jååhdytysjå.ieslerhä 1311 ja 411 moon-)

r Kennojäähdi4n 2 Jäähdwsnestepumppu 3 Temos
taani 4. S vuklenoputkl

Kuvä 53, Jäähdytyslåriesletmä (611 noon.)

1. Kennojäähdytin 2. Jaändytysnestepumpp! 3 Tenosraaiti 4. Silukienoputkl
5. Veden kokootaputki

14
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(uva ss Jåahd/iys€neplmmu (Fksria&4 31 I ra 4r r ld )

Jååhdylysneslepumpun kokoäninen {pakettilaarori)

Ta.kastelaan 6ien kunto la uusilaan vialtsel osar yree.så
ror.arsrå1o Ä ön-e.oon ti,,) ö. ppsåra:r

sopivarla lulrnalla lyöden. Sinkootarengas asetetaan akselite
(lappa aake in paii) ja akset påinetaan paikalteen. panam-
nen on slorilettava aakerln ulkokehåträ. varmisirre.jsas ase_
ietaa paikaileen. Vastinrengas asenneraa akseli|e n j cm

kohraansa se mene siiptpyöråä paikateen
asenneltaessa. Siipipyörå la k itahihnapybrä pursretaaf ahse_
lile oikeaan kohi@sa, aksetia losesta pääslå lukien Kitnnte
tåän tluleniFen srivel ja asen.eraan pumppu sytimenryhmäån.

Kuva 9€ Jååhdyiysn6r@mpN ledrsr k!!då'r. 31r ra 411 mmtr)

xlva s7 Jäahdyteeslenuhp4 {6| moor. s csr

Jäähödysnestepumpun rokoåminen
{erilliset kuulalaakerit, ei CSH ia CSEH moon_}

Tarkastetaa. osien klnto jå uls|taan vatiset osar. yeensa
L 6ibån lolo lo åLssq d Äöa.rFtaar h 5r-e.pFsrla. qopl

vala tuurnalla lydden
Pa nelaan aksei palkalleen, panami.er on suor temva raa-

Vamisll;rengås aserelaan paikateen frn.apydrä plrstelaan
paikalleen, akse ia päastä rukien
Vastinengasla ei pidä lyontliä akselllle yksin, vaan * parne
laan yhdesså siipipyörån kanssa. Näin menetelen vasunren-
kaan ja siipipyörän vällnen livisvs lute€ kunnoitisekst. Stippyörå
parnelaan åkselille oikeaan kohtaans, ats€ta lo s€sta päästä

Kiinniletään luulettimen srivei ja asennehan pumppu syrnrer-
ryhmäån. Pumpun voiteluain4oa käytelåån iåmmonkesrävää
kuulalaakeftåsvaa (esrm. SHELL RETTNAX A) 50 s

JäiinqdFn*tpumpun *okoaminen
{611 CSH ja CSBH mootr)

Ku.r pumppu on purottu, osal pesty ja ta*åsrenu sekä vialisel
osat u!s1ttu, slonlelan kokoamrnen s€uraavastil
1 Pumpun runkoon 6ennetaån akse itiivisie 6.
2. Akselille asenneban Emisti.rengb ja klutal@ted. taa-
keria puisletaan lämän sisäkehästå.
3. Akseli laake€inen puristetaan pump!. pesäain, purisils
suodiietåån lakerin likokehältå.
4. Asennetåan vamislin€ngas 9 runkoon.
5. Asennelaan hiliiliiviste 5, tr]umalta 41
6. Painetaan vas nrongas 4 aksetitte n. 1 cm ve@n, oikeaan
kohlaan tämå paineräan siipipydrån awlå.

www.maskinisten.net



!l|oot?oFt

7. Purisiståå. sibipyrjd aklelilo, såmalh ätseiin tds€n oåiir
on ohayå päin gJnsrustuokå,uå. Fungon F s,prpyo6 Em on
oltåh 04 hd
L asenrn4n kuulåtaaker, 11 oumDun Mkoon.
L Flnddåån kiiytdakseti 13 pumpun alrs€tile.
10, As€nn€raån yåmistt.f€rEas 15 kå\,trajakselile.
11. Aungon jå p€s:in våiiin bnetåa Mste seki ås€.netaan

12. Harnmåspyttiikot6toon asennetaan taltalaalån 11.
13. Rungon jå etukånnen väii. laneld ,ivi$e Ja @nner6d
pumpFij råydeltisenå paira een.

Temo€läatin iårkastus suonteraan seuEavala ravåla: Temo-
slaåtii inoii€taån pesåståån la upoteråån €siaslissn niin etlei
s€ pååse kosksltårnaan å9iån seinä.niå råi Dohiaa. Vesi tån-
nn€Ui:in h aasii, tåtrkajtsnättå tånpo.n ånn avula jåfipo-
liha TerhostååDn on avauoultåv? juun sitte maåEiys!å jåmDo-
Irråssa Jos reEioslåaiiF v€.iril råkertu! kiinn, rar ic e avautuu
liiån ålhäisessa låi ko*easså iiihpöiitåsså on r€rmosiåani vaih-
deltava. Ennsn temostaatin AentaDi.slå låkaisin oaikålesn
on s€n pesä huolellisesti puhdi$eftava.
Jos hoonon y'ikuuftenee kaksitorn.sra t€moståäl@ el saa
poiståa lånpdtilan ai€ntamisetsi. koskå rilöin suuri osa jäåh-
dt4snesteesrä kienåisi stwkienopurken kå!11å ta tijmpötita
nousisi liela ko*€ammaksi.

mom€niti ... ... .. .. . . 5,1 Nm (0,5 kph)
Akseiilla olevå kiene on vas€nkåtirEn

Oljynpåine käy.trökercksitta ....
Aks€lin piii&iisväirs ....... -...
Aks€lin s.ilsiitåbvåIys ...., -.-.
Äidinkolelon kitnnitysruwin kids-
tysrn@nttj ................_
Kidslysvånte€n lukkomurerin h-
n$ys.nofnsnm

8. Andh

Oljyrpåjne kä'.nbkie.roksittå ...
Akselin pätlåisväiys .. . ... .....
Aks€lin :;iiteitläisväiys . ....
Tuöiinikotelon kitnnirysruwis
kinstsmomenii {4 kpt) . ......
Ahdinkoielon kiinnirysruwi*r ki-
n$ysrnom€ntri (5 kpl) . _.......
Akselir kuusicrndlerin kitutys-

nin. 2,1 bat (kp/d?l
0,10. . .0.15 nm

7 Nm (0,7 kprl

14 Nm il,4 kpm)

0,10. . .0.15 rrn
4.29...0,42 m
11,3 Nh (1,1 hn)
5.7 Nm (0,57 rQrn)

Ganet T,o4 B 77

nin. 1.4 bat lkp/a#j
0 025.. 0.1 dn
0.075 ..0,18 mfi

10 Nm (r kpm)

Ahltnen tyyppi

Oljynpaine käynökienoksi a ...
Akselin päiiiåisvåiys . . .. ....
Akselin såteiitäisaätys . .. ...
Kulsioruuvil 5/16-18 .. ..
Kuusiorllrvit l/4-20 .. .. ..

1. SriorDyorå 2 Pesa 3. Funko d Vasonrensd 5 Hi:ihrissre 67. Ulkovam$n L Kuutataåxer I Sisffrsrn 10 ErLkes...
12. Hammaspytjråkotelo 13. Ktiyddaks€ti 14. Atseti 15. Sisåvamislin
pyöriltijå 17. KylkinNorglo 18, Sisåvåmislin

Klvå 58. Jåiihdy{Fn!'ar€runppu {611 CSH jå CSSH ftoorl)

a6
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lrmanpuhdisrlmen aheunama al!
laine 5 kPa (5oo mm. vp.)
Pakoputken aihelnama vasiå-
parne .. .. . .... 5 kPa (soo mm v.p.)

Ahllmen hyvån suonluskyvyn ja mahdouisimman pid(än eiriän
peruslana on åhlimsn asiailinen ja huolellinen ase.nus. Ahdeti!
rnootton on hlomanavasti hed<kätunioisp imu ja pako_
jäjestelmissä esllntyvitte hånöilte, epapuhtauksile yms., kuin
'luonnollisesli henginävå' m@nori. Ahdenava ilmå imetåån
ahdinpyörän avulla lmanpuhdistmen kaltra ja ahde@n moot-
toriin puhdlstettuna. Ahtimen reho ja eltntkäon rippuva nen itman,
puhdislimen kunnosta. Vau oitunut suodatn påäsl?tä äviise€n
epåpuhtåuksia, jolka ajanmlitaån vaunoinåvat ahd nta. Tukke!-
tunul suodatin aiheuftaa öljyluodon ahdrploete aj<selin iri-
v sterenkaiden kaLtla. lmlsaiassa ja pu*Etossa esirntJ,aåt vuo,
dot a enravat ahlimen tehoa merkifiäv:isti.
Ahtimen lurblinipuolen stpkehån ta lud.ipyörän ikå nippu!
farkaisevasli ruiskulusplmpln sdedös1ä. Lilan suuri syönö
määrå noslaa pakokaåsujen ämpöiitaa hoofiatavasri mrkä
sadtaa arheutlaa turbiinipuoten vaudoitunisen. pohoaineyti_
määrän lohdosta pakopurkiä4estelmä rok€ntlu jå karslorttuu
nopeaslr Ahtimen turbiinipyörän laakse muodostu! kacraker
rostuma, loka .iilävån paksuna aihoultaa ölyvuodon anme$a
lurbiiniplolelle. Fuiskuluspumpun syönöm2iäfät on si s pideriävä
mooftonn vålmist4ån anlamien atuojeo mukats.a. Fuskulus_
.fäa.än lisäys silä pailsi nostaa nopeasti pakokaasulen patåmis-
par.etta jå lämporilaa. Paitsi ettit ne isååvär ahtimen rasrtusla,
ne isääväl my{ts moottorin kohdstuvra rsituksa.
Pakokaasujärleslelmäi vuodol aihelnavai sen etä ahdin ei
torm täydelä leholla. Tåitöin mootlorie saa asanmlkaish itmå,
mää(iä (huuhlelua) ja pakokaasujen rämpörita nousee. pako-
salan pakopulken lappojen jne. tiivisteet on pdetavä hyvåssä
kunnosså ja uusitiava aina kotausten yhreydessa. Åorkeaslå
parneesta tohluer pakosarlassa rai 1uötintn sisaäntutoraipassa
mahdollisesti oLeva pieni vlolo kasvaa nopeasri suureksj.
Pakopllken osalra on huotehdinava, elrei sie ä oie hMän yii,
maårarså esteita esim. aänenvaimentinisså, iotka hosrårsvar
'L b r tla rulävlle oaao{åasLrl,e tran cJurel .asrdparlpp.

Tårkeäiii!

Kokemus on osoittanul, ena n 40 % ahlmien vauiolsta on
olllt llkopuoiisl€n kappalelden lms. seikan arheuttmia. Siksi
on huolehdittava, ettei uLkopuolisla kappale ta, hiekkaa, ka6låa
lms. pääse ahiimeen. On hyvin tärkeälä piiåä pakosaia ja
etenkin suualkot puhtaina, eftei kaclå pli.ise vaunoiilarnaan
iuöiiniosaa. Oljy on vaihdeftava märiiajoin ja soodadmet

omlståiån huofiotehtävåt:

- Hlolehtia, enä moonorin ölly vaihdelaa määfååjoin ja kåy1-
läå hyvälaåtlistå (CD luokan) voiteluörjya.

- Prlad rha. F oljysJodafmer .Ln.os ä pLt-€ra

- Piliå huoha, eftä rLrisklnrspumpun såärö suoritetaan vain
asianrunlsvissa liikkelssä.

- Tan<aslaa aika aioin ahlimen kinnirys pakosarjaan sekå
pako- ja nupu <en kiinnilys ahiimeen. On tärkeäiä, eflä vain
pakosarjan laippa lannattaa ahdinh.

Mikäii on aihena epäillä ahtim€ssa olevan totain v'xd. on
ahdin mahdollisimman pian vielävå taftasbnavaksi.
Mootloria käynni$enäessä on laftkåittava öJjynpainenå. 56.
lulee nousla n. 3 sekunnLn kuluessa. l,lootunn käynnisi iyå el
mootlorin kietrosnopeutta s@ nGiaa h€ti, vaan on odotettava
kunnes öljynpaine osoinaa normaalia aMa iotoin ahlimessa
on oljyä iinäväsii. Elenkin lqlmäkäynnisvsvarh
dalettava suurra varovaisuultå.

MOOTTOnI

Usein toistuval kåynnrsq,i<set .asitavat parokåasujåriestetmän
tiivisreltii ja saattalal aiheutrd vuotoja. pienetkin vlodot tutisi

Ahtimen als€lln såaeinäisvålyksen hittaus

Hosel-anrinesså Tinaus s@lrerae ^uva. 59 esdmållå ra-

Gaiiel-ahtrme$a miriaus suoritelåan ahlimen ötjynpatuu auKos,
ta eikoislyökalulla, akseiia liikunaen motemmEra päis@ saman-
aikaisesli, sariraän suunraan.

Kwa se Abeln srebsvåtks mraamis ltsd*l)

Kuvå 60 ak*r,n patusåtks mibiso
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OOTTORI

Ahli.r.i vt|'r tobdninln

Mikäli ahilmessa 4 inryy loimintåhåiriöiä, voidåån vika påjkat-
lislaa seuråavas|i:
1. Alipaineen nitäus imuplot6la (vinau$adueset)_
2. Mirätaan ahrimen ja imusa.jan w,tkså valritse!€ påins.
3- öliynpaineen la örjynvidåuk$n mittåus.
4- TuÖiinipuolff pålokaasujen poistopain€en mittåus.

b) A,rtimen lrcitlarnlnen

Ahlimen iroiuks€ssa on noudatenavä varo!€isuuna. |foletan
ensin öljy- jå 1lmåpLliet s€kå turbiinikoreion ja pakopltk€n våli-
nen osa. Lopt*si irotetaan å,|rjin pakoGar]åstå ja no€teraan
lårt\aslustå vårten turbjinikoteid varaan paikkad misså tah
kåstus suornehån. lJdin loldaan kiinniltåå tuöiinin sisåäntuto-
laipastå kiinni ruuvip€nkkiin. Tiivisrepinraa vast€n on ohava esim
åiumiinilev,y lms_ Ensimmåi*ksj on aselenåva sloiarutpåt
öljyn sisääniulo- F poistoreikiin. Ensiksi ahdin tai<astetaan
sihämååråsesti ja mitalåan rcononn påitiis- ja såia|sveiykset
Mikälj välykser y'inävät ånnerrr. mitat on ahdjn vaihdettavå
uuteen Li ko4atåva. Mootorin vatmis|4a ioimitaå taruittaesså

c) Ahtlmen pu*äminen

1. Animen im!- jå pakoaukkojen pei&imisen tåtken pestäen
ahdin huolellisesli ennen pld<amista.
Pesussa ei såa ktyftäå seltåda nesletå, joka si vioinaå
ahlifien viimeisletlyl;r p,nloja.
2. Merkitåån uöiinikolelon 1 (k!va 61), taåkerjkoroton 7,
ahdinkotelon 2 ja kiistysvanteen 6 assnor bisiinsa nähden
{Kidslysvannena ei ole kaikis ahdidyypeissä.)
3. lrctetaan ahdi.koreion tuwii 4.
Munena 3 el sa avata. etsi ahlinen bsapainortus karsisj.
4 Löysäläån llkkohlteri 5 la siretdrån ki.islysvånne taake+
korelon päälle (toisrss ahdintyype$ä iroiteråan kuusiorulvt1)
selta .'r reraan ,aakerxote o rJ!trnrtore osra
Tämån iålkeen voidaan rltbiinipyörä puhdistaa stihen tarnu-
noesla no€sta Plhdistus suoritelaa. joko nailo.- ia hafjas-
hå.tålla kevyesli hataamalta tai rnuovilastala (puul6ta a) kåa-

Mis.*iiin tapåukssa ei saå kåldtålii m€ialti*ircirji tåi
-hå.ioja.

Tuöiinin siipipyöftin å e muodostunLl ka.stakercs astaa aksexn
våpåd pyöamis€n sekå alheuiåa ötjyluodon ja påhmnaå$å
låFauksessa aksslin kiif,nit€iki€urunisen riiviste€nkålten koh-

Palanul tuöiinin siipipyörå osoinaa, ettii pakokåasu olål oresl
liiån klumia. Kut€n aikåisffiin on majnin! pakok4un låm-
poltio,en nousun voivat åiheuttaa, tiiån suun ruiskutusdärå
jå väfti pump{ln åjoiius, vuolåvåt tiivisreet iDu- jå påroleies-
telmässå, rukkaiunut itmånsmdelin
Ahdin on lomitettava korjåttåvaksi edettimainiturs 6pauK-
s'sså ja lisiiksj on suontellava moonorjle tå astG ja tarvn_

1. Tarkastetåan mot€fina! ]llokslpyörä ettei niisså ote våån_
tyneit siipiä ja enei!åt ne hahdollisesi ote o esl kosketuk_
essa koleloiden sein?imijn. Siipien vätimstkd la nlodon tu16

2. Tå*astetaan juoksupydi$ h6itto, mikii ei säa ytifläå O.S mm
mitatlunå juoksupydnen utkopåistå.
3. Tari<astetåd enei tåakodkoletosa ote sitminnåhl:ivö ulkoi-

Huom! Jos yllarnainduja vikolå esiantyy on ahdin iomn€iåva

4. Tarkåsletaan iuöiinikorelo, etei siinå ote hatkeamia taikka
huofi an€via naåruja cors@ukon EiMsyyoessa.

1 Klinnitetään tuölinlkotelo lålpasten ruulplnstimesn niin.
eltå laa].eripesän ploli tule ylöspäin.
? Plhdistettu os:l asoteiaån pärkalten varcen r!öiinipyoråå.
Tafi<astetaan laäkenkoteion ås€nto tuötnikoretoon nanaen.
3. Kiinnitysvanne as€retaan pakalleen s€kå knistetåain oikeaan

4 Ahdhkotelo aselelaar paikäll*n oiieaan asenr@ va.oe.
tuoksupydråe Kiinniretään ruuvir tasarsti ynrpän kehän. o-
keatr trukkuutes.
5. Ta*isteran enå juoksupydåi pyöiivål vapaasti.

d) Ahlimen åsgrrls mootir.iin

Ennen varsinaisra ahiimen 4€nnusta on ta.k6renåva mm

- pakosarjai cD ottåva kunnoita kiinnnerynå n@ttodin la

- pakosa'tan åhtimsn kii.nirystaipan tiMstepinnan on ohava

* lad(astetåyå en€i påJosårFssa ja -pulkistossa ob inonaisiå

- lan€slenavå, enä iFnånsuodarin on puhdås ja vau.ioitu_
nåto. ia eilei inupinkessa ote vieraitå esineilä. On karsorava,
erlei imlpulki ole väåntyntl la eila se on ehjä,

- lisåksi on rafradenåvå. erieivät öijypltket ole eoirunet.

On ti.t€äU, enti ruirel$tuepumpu. liii:iö on terrtd ohist-

Kun tarkåstuksot on suonHtu jå poisrettu kaikki tetijåt. iotka
$ånaisivål rnyöheomtr vaunohaa ahd'nrå, 4€nneiaån ahdin
luÖiinin tuloläpåstaan kiinni. Tlivists on aina ulsittava. On eril-
låin ärkeåtä. eriå ahdin on huoleltisesn kiinnneiynå ettei mn-
kåån Bvistuks€t pååsisi aiheuriånåan ahtims e biminrahåi-
iöil;i. Tåmån jälkeen kiinnit€tiåin putker åhtim€€n jå la.i<aste-
iaan e11ei ne väännå eikå ajhelia jännirystå ahnmen.tu51 4toffi dsnm (N@ 3 FJ)
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Ennen enslmmäistä ahlmen asennuksen jälk€tslä käynnistyslå
vamEtåudulaan, enä åhtimen taakeripesä on täyletry atjyLtä.
Ellei tälä ole tehlv on siitå vakaval selrauksel ahiimen EaKe-
.erlle, sillä vie muulanan seklnnin käynnistyks6tä ennen kuin
öliyn lulo ahiime€n on rehok6ia.
Fliiltiimätdn dljynpaine aiheuraa taake en ytikulm€nsf,sr ra
leikkåulumisen. Jotta ölyn lllo ahtimeen käynnislvkseo alku-

MOOIfOFI

vaiheessa olisi varma, va|sinkin tos öljynsuodarin on vaihdenu,
menetelläån suråavasti:
Vedeiää pysäfinvipu pysäylys-ase.toon ta pyörilerian moofto-
aa käynnisrysmoottori. avuta bnkin aikaa. Tåmän larkeen voi
dad moollon kåynnistäå. Annetaå. IMnorin kåydä heiken
ajan joutokäynnlllä, jotta öljynpåine nou*e nonatiin. Ta.
kasl€1aan vielä että kaikki Liitokser pilåvår
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POLTTONESTEJÄAJESTEUTÄ

Po lttonestejärjestel mä

I TEKNISET TIEDOT

Minimec-ruiskutuspumppu

Ruiskutusjärjestys

Vaihekuimat

Vaihekuimien suurin sallittu vaihtelu .._.
Pyörimissuunta
lv1ännän halkaisija
Nokka-akselin päittäisvälys
Sjirtopumppu
Siirtopumpun paine .................
Painevenflrilin pitimen ktristysmomentti ..

Bosch-ruiskutuspumppu

Ruiskutusjärjestys
Pyörimissuunta
Männän halkaisija
lskunpituus ..........
Siirtopurnppu
Politoareen si;nooaine {yhvi'1ausvenn,ihn åvaulumispaineJ
SInopLfioun parne (itman yiivinausvenrfiitEj
r.arnevenn hn ott,men kiristysmomenttl

SUMUTTIMET (samat arvot kummalåkin pumpufla)

tiivistysrengas
avaulumlspalne

311 moott. 1-2-3
411 moott. 1-2-4-3
611 moott. 1-5-3-6-2-4
311 moott. 12Oo
411 moott. 90o
611 moott. 600

myötäpäivään
8 tai 9,5 mm
0,05...0,126
Kalvot!ryppinen
0,2...O,4 bat (kp/cmz)
45 Nm (4,5 kpm)

1-5-3-6-2-4
Myötäpäivään
'i 1 rnm
10 mm
lv1äntätyyppinen
1 ...1,5 bar (k!/cmz)
3,5 bar (kp/cmz)
80 Nm (8 kprn)

8999 01495
2OO bar (kplcrn2)

40 Nrn (4 kpm)
90 Nm (9 kprn)
20 Nm (2 kpm)
60 Nm (6 kprn)
140 Nm (14 lQm)

Kiristysmomentit
sumuttimen säätöruuvin suojusrnutteri
suuttirnen kiinnitysmutteri . _.........
sumuttimen kiinniiysmuiterit (vaarnaruuveihin)
'uiskutuspumpun hammasoyorän kiinnrrysmurten rMinimec) . . ........
rursruruspumoun hammaspydrän kiinnrtysmutteri {Bosch1 ... .. .......

II FAKENNE

-ds$ irråssa on ,eNreny vdr. y,erser pordonesreiartesle,F.dn
iiltyvåi korEus. jd fuotrolo n$orleer. Tama k^she.rrysesri
rulsltutuspumpp!å, jonka koqauksel saa suoiflåa van 6nkoF-
kouruiuksen saand he'rkilö. jola o. tatuittavai e.ikoistydkatut
la ntlauslaineet. Kaikissa poltoainejä4sstetmää kosxevBså
hLolioldssa Or rcuoalenava sLLna huore.ti.uLna ja pLt-Iaurtå
Mrnnrec-u skuDrstumpL å v.rusredua 6t1 moon mno.ssle-
jäiest€imäe esitää kuva 62. Jos jålestetmä on varuslettu Bosch_
pumpur|a, er@a edellå mainidu kaavio åinoaslan ruLshurus_

III KORJAUS. JA HUOLTO€HJEET

1. Poltlooest€€n siirtopumppu (i nirec)

Polltonesteen siinopLrmppu s ratvor',y"pinen ja sijarcee rurs_
kuiuspunpun yhteydessä, jdka aksetin opakestolå se saa
käy,ttinsä. Pumppu on varust€tiu myös käsikät4lövivulra. pum_
pun katvo statse runkokappaleiden vätissä ja ventriitit utom_
massa runkokappatoessa. plmpun tiirosten tiiviyteen ja puh-
tåute€. on tin-nehavå entvs|a nuomor S,inoourLda <am_
m oon reriånlvl poihoa ns|a epåoLltåuttsia, ciksr si.do-
pumppu on iinav:jn useln puhdistettava,
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POLTTONESTEJÄFJESTELMÄ

Kuva62. Polttoneslejå4estelmän kadio (MininEc{uisklrusp. 611 mooti,)

1. Pononesl6äiiö 2. vedeercliin 3 silrtopumppu 4 Buiskuluspumpp! 5. Öiyn,
poistoalkko 6. Käsipumpun vipu 7. ollynpinnan tarkastusaukko I Tehonsåålövlpu
9. Kylmäkäynnistysnasra 10. Pysäylysvip! 11 rnanposioruuvt 12. öiintåWo
13. Oljynpåluu moononin 14.4ioikäsuuti. 15. Sumuiln 16. Yrlworopulki 17. Suodårin
18. Sakkaklppi 19. Thermostart- alneen pohonestesäitiö 20. Hehkurutppa 21. Veden,

Kuvå 63. Bo$h-rulskuiuspumppu {ei csBH-moott.)

1. Kyimäkäynristysnasta 2 Kisipumpp! 3. Voiteluöljy tuiskuluspumppuun 4 Siirro-
pwppu 5. Öllnpaluu moolloriin 6. Pyseyiysvipu 7 rehonsååtövipu 8. Öljyn y[iraiå
9. Ölivn alå€ia 10. Y iv.lausvenllili

2. Polttonestesuodatin

Polltonestesuodatn on kaksosåinen Aaosassa on sak-
kakuppi, yläosassa måäråajoin vahdeltava slodålinkenno. Suo
da .(enno 'roileladn åvaånalla \ainen les^ela de€ .urvi
Smanarkaissti on osia kannalonava pohjash etteivät ne puloa.
PuMislelaan sakkakuppi ja pohtålevy. sekå tarkasletaan enä
slodatlrr.en yrrvuolokanavå on auki. Tartasletaan tilvisreiden
klnlo la asennelaan uusr suodalrnkenno paikalleen. Siirloplm
pun edeilå olevån vedeneronlmen såkkaklppi puhdislehan

42

Ruiskutuspumpun asennus ia ruiskulusnnakon sååtö

Karnpiakseln elupäässä oievassa klilåhihnapyörasså lai väfäh-
lelvnvarmenllmeså on I svlintein ruishluksen aikmishelken
meftki. vain CSH ja CSAH moon an lisäksi I syl ykk-merkki.

NAlden lisåksi on hahmaspyörissä melkit, toido perusleeila
kokoonpanon yhieydessä nokka-akselin ta ruiskuluspumpun
aioiluksel saadaan paikoillen.
Koska ruiskutuspumpun aikarnishetken måårååmi*n yhtey-
dessä on nrollettav? po ttoneslejä4estelmån osia. o. iyösså
noudalettava €iidotonra ouhtauna. Ennen irfoitusta on osat
ympånsldin@n peståvå polttonesteellå puhtaiksl. iotla våiret'
läisiin epåpuhbuksien päasemlnen poltoainejä,estelmäån.
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POLITONESTE|]IR'Es-rELr|Ä

4 Pumpun as€rna merklåån pumpun rarppaån jå koteioon

5 Inoitstaan ruislotuspumpun kiinnilystuwit. ulosvetim€llä
lrollslaån hahmaspyörå, sama a vedebän purnppua lååk.
sepäin, joiloii haninaspyöd iää ed€L€€n kosk€tuks€en v€il-
hammaspFftin karesa. Tad{astetaån eltii hammaspydnsså-
olevat merkn (xd kohdakl€in MiLali tliskutuspunpun ham-
maspyorää ei vaihdeta, jåtå1ään se paikaleen. Kampiaksela
el saa pydinåå plmpun o essa rfoiletuna

Minimec-ruiskul$Fumpun .5€nnGt moottorl$,
er tomFxls$rtu! ol CSH ia CSEH modt

Mikäli rulskutLrspumpu. hammaspyÖd on poislet! as€te-
ian se paikoilL€en siten, 8itä sL]h€n ta välrhammaspyoraån

ter|dv1 me.kii tulevat kohdatkam (Mikäli vahderan lusl
hammaspyöra, merditäan se vanhån hanriåspyddn du-

RL,ss-lusp-FpJn l,,nn yslaiopaån å5ele€ån ri'.rle iå
F nppu asemeiaan påil€lld plmppua ia akseiia kåån-
riimållå silen, enå aksellla oleva kiilä illee kiilåuraa. la
klefietään nåpakåppalean k innitysmunsr öysåsti paikaileen.

PumDun laDassa la kolelossa oleval melki etelåån
kohdåkkarn iå pumppu kn$eEän pail'alleen.

Klini lysmutler a€etelaan parkolleen la kirsl€tään momen-
tila 60 Nm (6 kPm).

lvtrkåli hammåsl€ha on ollui ft as€relaan se. rerkit koh-
datleen ia kihsteläån ruuvil (Ei kåyretå kaikiesa n@non-

Portlonesteputkot kliintetiiån ia sloitetaan pohoi.-estoiår-

€$elmän ilma.ooislo

3

MinlrEc-ruiskulrltpumpun lnortu!, moottorl.a.
€i tdnPr€$od., €i cHs l! csBs n@rr

1. Kårkki osal p€sään poltlonesteellä hlolelisestl ennen nlden

2 Pollloneslepuu<€l inoiretåan ia fiiniftiin pånnaan $(iatutpat.
3. Plmpun hafimaspyörån kohda ra oleva kansi poisletåan ja

f€i(ilåon huopar/1å ra lrskuruspufpLr l-å--åsplo.an ,a
välih€hmasoviän kestiUinn as€nto

Bosch-ruiskutlspuhpun .!.nnus (CSA moott.)

Pqnppla moononin asennenaessa lulee låmån ponlaf jå iaran
kinnityskohla puhdstaa hlol€ a O. nyös mug€tlåva asenråa
ohjalsholkkL pumpun ta laLån valLLn, toka keskinäå nåma kes-

Jös vajhdeiaan syllntenr)4rnå lallai pumpun jalkå rllee nåhä
aseniaa keskenäån slen ehei oomlln k!,lklhele åiheldu vå'
häislåkäån munoå. Jalan oikean kohdån loytämiseksi lärynåån
€nkoislyolalua. koska miilakellon avurra Flmpun oikea kohra
on erlnäi. hankålåstr löydenåvssä Ollea. kohdån roydynyä
k isleråän jaan klusiorluvit lå ukraån tåmä kahdera p!si-

Fuiskltuapumpun .s€nnu!
CsH i. CSBH nbott

1 Kampiakseliå pyö lelään py6rmisswntåan nin €nä nokkå-
aks€lin,a valihärnnGpyöän medn [bval kohdår.rain, selG
värältelynvaimenlimes oleva 1 syl ykk. meftkid ajoitus.
meft kilslyn kanssa kohdakkaln.

2. CSH fioott. älennelaan tivste etlkan.en vaåmatuuveite
snen, etiä tiivisl€€sså oleva bvi tulee kamFat\s€rin B$t€[€_
sdnoin tle lhyos välilely ja ron€n uiviste

2. CSBH moolt. ås€nnetaan tiivisre eruka.nen våamåruuveit€
sekä k innitel.iän välilew. Oiengas on mursreftava åsentaå
välibvyn ja FlDrun valiin.

3. Punppu(d asennetaa håmmaspyti.å påikatt€en s€kå ki.is-
leläån kuLrsio.runer oikeåån rilkkuute€n.

4 Punpun hmmalpyöråä pyö teraän siten. enå tånån laka-
pinmsa deå h€rl(ki tube välireqsså olevan 106 koh-
dalb, punppua åsennenå€€sa paikåtl€en.

5 (ii-n1stdån oonoårneouk€r, po stsraån poino€inerdt€s-
telmäslä ilma jå ta*astetaån ruiskutus€nnakko ktin.itetåån
niskulusputker sel(å ölin poisro- la paineputki.
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POLTIONESTEJÄFJ ES'I LII.4Ä

.1. Kåhpaksella pyö tetään hyvin hilaasli kåynlisuuitaan py-

säytysiangon orressa kåynri- ja tehonsäätövipo iäystuiskurus-
as€nnossa. Kamplakseiin pyöritränlna lopeletd asen-
toon, jossa ruiskltuspumpLrn liitosnipassa o evan polltci€s-
teen pinta juurl liikahtaa, multa ei vielä nolse. Tämä on
rLisklllksen alkmishelki.
Jos ruiskutuksen alkamishetken merB<i on åjoitrsmerkkl.
e!ryn kanssa kohdakkain on ruiskutushetk okea Mikäli
ruiskllusherki ei oe okea suoritetaan saälb seu.aavasn

311 iå 411 moot! joissa €t komPEsria. eikå
ruiskuruspumpussa painevoiielua

5a. Löysätaån punpln alpasta koLmea kuuslotudvia ia nroi
tetaan ruiskltLspLtket Saåtö suonletan plmppua käån-
lamä ä. Kuva 66.
Jos ruskutushetkj on myöhäi.en, tälöin pumppua o. kåå.
nenävä vaståpäivåän (ruiskutuspumppla edesiäpä n kat-

Jos ruskullshetk on akainen lä öin pumppua on kaännet
tävä vaslaavasti myöräpäiväån. Tämän tåikee. kni$elään
plmpln kiinnirysruuvir ja asennelaån tuiskulusputket.iiM nyohåaemturs

såbfus|Uluspum@nhfrnsryo.an^aFrapF.
s]inwa]r:sfrDak9M-F!6kubsheuis'.}1m'ohå

Minimec'ruiskutuspumppu, 311 ja 411 moott. joiden
rurskutusp. on pain€voitelu 611 moon. Flssa ei
kompressoria, ei CSH ja CSBH mootr.

5b. roilelaan ruiskutlsplmpun hammdpyörän kohdalla oieva
L"nsi Lö';låa_ tolaed rrLsioru r å'd.r aspro ;s.j
jololn voldad kiertåä napakappabna ha uliuun suunlaan

Jos ruiskutushetki on akainen. kenehän napakappalelta

vaslapäivaån (ruisklruspumppua edestäpåin kalsonaessa)
Jos ruskutushetk on mydhänen, kienetåän myölapaväån.
saädöi jäiken kirisietaän ruuvit ja kiinniletaän kansi

Moohori. iossa on komPresri tai Bosch4uiskutuspunppu
ei CSH ja CSBH mon.

5c Saälb suoitelaan kompressoin la ruisklluspumpun valrssA

o.evas. \r4\'aa"a .osE lovsåårdla 1d.1. kuusotutr'ri.
vordaan ruskuluspumpun Mkrnlä kenåa harunuun s!un-
laån. Klvat 68 ja 69.
Jos ruiskutusherki on aikainen, ki€rcIään kylkinla vasra_
päivään (fuiskuluspumppua edesläpän katsofiaessa). Jos
ruiskltushelki on myöhäl.en. kiereujän kJ,lkinlå 4yötå-
päiväån SåädÖ. jälked kilisteiåån &uvil. Ruuvit on ktis-
tetliivä hlolelllsesti ja taftasletlåva enä kt'lkin paasee va-
padti pyonmåå.

Fuiskutusennakon larkastus ia ttjihö

1. Poistetaan lima polnoalnejåriesl-.lmästä. Tämån iäikeen
rnpråksahå ke{eraår Fuulåao .F roq vaoåi.

2. Kampiakseli pyöiiieEän asentoon tosa 1 sylniein mäntä

on puristuslahdln yläkliolokohdåssa. T.isk asennosta kampts

akselia pyörne(iän laak*påin nrin palion, etlä ruiskutuksen
alkåmishelken merkki rnenee vähän ajoitGmerktilelyn oh

3. l.roiletaan kys€essä olsa. sylinlenn ruGkutusputki ja po_

halletaan pumpusså olevasla ruEkuiuspulken ilosnlpastå
lLika po|noårne pois niln. eftå kartio-osa lYhpnee.

vain CSH jå CSBH moott

td. Loysärdd. kå'h(ia rJskulLsourliJ edevåi 1r1å e5c5
pLmpu. käånlånisrå, iamån jålkeen öysätäån kuusiomlr
iereila pumpun larpasta Kuva 66
Jos tuiskullshetki on libn akainen. pumppua on kåannet-
tåvå vdiapärvaän (mootuna edesiåpa n kats.ttaessa).
Vastaavasti jos ruiskutLrshelki o. liian myöhåisellä, pumppua

kåtlnnetäån mydtapåivåån
Kun rurskuilshelki o. saatL kohdal@n. k risteiaan mur-

tef t sekä rurskullsputket.
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POLTTONESTEJÄFJESTEII/|Ä

8@h-dl3kdqumFu {.i csH ld.)

krraesb A = Ru('kdushsrk' si4v akåsemn*e
xifi2K!60ruw3'Fu6k!i@hpp!4vå|b,pa]å

p€sotrnrarui*dlsplmpunla€darye
M=fuAtuo3hefosr'l},}m'tha

3Kytn4fu*d*&noo!

Sumuttimen i.rciius ja as€nnus

Puhdislelaan sulttimia ympädivä alue sylintern @nnesra.
lrmiletaan pane- ja ylivuotopurket ja suojataan tiitoskonoar suo,
jatulpllla. Avalaan slmunimen kihnitysmuftertt ja poisletaån
sumlnlmel Mikäll slhuln on juuttunut parkalleen voidaa sitä
vivuta samanaikaisesti mo €mhiila puotila sopivala ryökatLla.
Sumuttihien lilvlslysenkaat on huisteltava po slaa kannesiå.
elleivåt ne seLrEa sumudimien mukåna
Sumutinia assnenåessa on arna killettavä lusta ntvisiys,
renlaita. Sumuilimet asetelåan parka @n iå kinstelään kinni,
rysmuneril suosilehuun liukkuuleen.

Sumuttimien t.rkdrus ja åvåutufiispainen såiitit

Sumlnmra kokelllåessa ei kätä saa p tljå suhutrihen aheta,
silä hienojakoinen pohtoainesLrihku saanaa thkeutua ihon täpi
ja aiheuttaa vakavla varnmola.

Slmltttnet on ennen iai<aslanista puhdislettava huoielliseti
puhdislusnesleellä ja haiådalla. Milloinken ei kaE€a saa
raaputtaa pois veirsellä lns. ryökålula.

Ennenkuln sumuln puretaan $ on kokeittava koepumpLssa

seuraavien serkkoten loteamiseksi:
L SlLtimier avåltlmispåine
2. Sultlimien painen askeuma.
3. Suuninren neula tiiviys siukkaa v6ren.

5. Ta.kastelen että suurinnella toimii moiteedomasti.

Eilei sLmuun iormi kunnolla se purelaan ja puhdisleraan. lnoile-
taan ylivuotoputken ruuvi. A€len kå.simuneri Avalaan saåtö-
ruwi ia poistetaan jolsi sekä paineka€. Avataan atapåäsrii
runkomutien ia poGielaan slutin

\.9^'..-{
l3

Månnän stiisyys ykksta,

15 2,624
16 2,942
17 3,361
l8 3,763
l9 4,186
20 4,631
21 5,097
22 5,543
23 6,091
24 6,619
25 7,167

kampikLr|lr|an tunldion.

:t
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POLTTONESTEJÄNJESTELMÄ

Puhdisietaan kaEranmuodosilmal sluflimen osslä n€ralihaF
dlld id oLhd stLs_e,l4e1å .1-({åpi. a pund.röraå. jå å\rrå..
tukkeutuneei suutinreiat asiånmukaisita ryökatli a. Takasre,
läan, eltä suuinneulan ja -holkin sov lls on moiiteelon ja enei
neura osolta pieninlåkään kiinnil!ult!fi isen taipLm!sla

Kuya 74 suuiimi €iJ puMsrs

Ennenkurn sumu{. koolaan. la*astetaan osat simallapitåer
mahdollisia ti vistepinlojer ta k€nerden vahinqoitrumlsia. Vahin,
goittlneet ja vilh€€llisel osat hylålåän. Ensi. asennelaan slutin
lå ru.komu en paikalleen slte. painekarå, jousi ja sååtbtulvi

Avautumispaineen såårö

Kiinnrtelåän sumutin koeplmpplun Sealla kun sätöruuea
kier€låän sisäänpäin. pumpataan koeplnpula ja taRkaillaan
sårårlå dva!_Lmrsoa,nenå. hun oxoå å!åurl-spdne saa.r'
leta. jåielään rulvi tähån asenloon. Kiinniteräån kansimuiten.
Kurnosa oieva suutin narlsee pumpallaesså ja suihk! o.

46
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Påin€låskeuman tarkastus

Todetad suultimon kärjen tiivis larkastamala kostuuKo sluL
timen kerkr. kun jäqestetm?isä pidetäån 10 bar (10 kp/cn2)
avaltlmEpain€lta prenempäå pai.ena 10 sekunnn ajan. Mikäti
låilöln kärkee. ei ilmest kosleuita vodad sen titvr!4tä pilää
riiitävånä. TaÅasiellaan sounirnm påindiaskeuma (suurnnelian
ta ohjaimen vålstä tapahllva vuoto). sumunimeeo pumpålåan
'50 oar i,0 ap rzt qarie Ja ooorerdr <Lrn6s pc.'e 

'dn\€ä.00 bal,- , roo
rempr kuin 5 skunrla. Jos aika on tärä pienempi, oo suurin
hylättåvä. Putkrliioksel ia koepumpun venttill evd ua vuoaa

Buiskulusputken asennus

Rliskullsputkia asennoflaessa on o tava tal*kana. eda niiden
kärtiol tuevat oikeaan asentoon t änräkohtit.sa. Jos putket ovat

kln iiriäntämufleri kirisretåan. oo seu,au-
'e_ä. el6 (an'or trp-ae .rc'oJa.

såionl]lyfu2Po|doa'B6hL63
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5. annosrelutaulukko {3r1 moor.)

Fuskurus Moonorn Fuiskurusp syötön,skujen rdirpumtne^
r/mi

P 5226iO id 2300 650 2AO 1 6 7 I 0.2 222A 22SAP5226i1D 325 30 3.s

P5226rBia 650 600 161 =A2 t09O |20
P 5226118 32s ,, 30. 3 s

Ps226 2500 1300 600 l3.OiO2 t3/J45 50

P 52261 1300 130-02 13oO

P5226lCrä 600 .. t7o 10.2 1140 1t7O
P 52261C 30 35

P 52261E)a 24A0 .. 600 .. 167 ! 0.2 12jA ftsa
P5226/r E 325 ,. 30 3.5

P4624SG 600 16.7:02 1220 12SO
30 35

P s226tc 2500 1300 600 19010.2 1320
650 ,, 45 50

P5226ir M 1400 1000 2a,t] =02s.0 : 02700 2s

P 5226 A 2500 r 300 600 ,. 1 3,0 a 0.2 1 320650 ., 45 .50

P5226.F 650 300 l9.o-02 1250.. 1230
2.3 35

- t6B :02 .2r0 .?80

P5226rv 2100 ,t:r!:

P5226i1y , 175 102 IOOO.. loso
2.3. 35

P 5226i28 2100 ., 600 16710.2 1OSO.. 1120325 3.0 3.5

P 5226t2v 16.8 i 02 12so .. t2so
,, 2.3 35

3
f-
ö

T
E

e

P 5226i2F ,tg. g:

P 5226i2D 600 ,, 167 -A2 Q2O 1230
,, 30. 3,5

P 5226i2 2s00 1300 600 ,, 1O.o: 02 l3OO650 ,, 45 5.0

Ps226t2G 
l: :: '13.t3:6 r32o

P 5226i2M 2200 1400 tooo ,, 2o,o -o21t50 , 50 10,2100 2,5

P S226l2C 6s0 600 ,, 11oaa2 t!40...ll70325 30 .3,5

P 5226i2E 2400 
I ,3:1.3:3 Q1a.. Q*

P 522612Y 1300 .. 3OO ., 175-0,2 1000...1050325 ,, 2.3...3,5
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5. An@st.rutauturko (61r m@n,aG.h.!!hppu)

Mooilorin Moohorln Auiskltus. Ruiskutlsp Tuotto
lskljen

tln^ 4min tmin rukumåärä

Ahtopane. Ahlopainesåå. Ahtopane-
sååtimen dinlähi6e llk- såårmen

PE6P foA 2s00 6s0 700 103. t1o to 0,64 336330016
320 FS 2721A 700 37 39 O325 100 2,5 3.0 0

iB 2400 700 1000 37 39 1o 0,4410oo 66... 63 0325 100 25...3,0

lc 1300 1000 103 .1to I o o,3s 3363 t69941000 35... 37 0
240 2 5...3 0

rE 2500 ,, 700 10oo 37 3s 10 oa4 s3633oot6700 66 63 0
325 100 2,5. 3,0 0

iL 1500 1560 700 1000 103 110
750 1000 79. 31
na 1000 35 . 37

,tM 1300 1a72 700 1000 t03... 0900 tcoo 31 ... 839?5 1000 33... 33

lN 2033 217a 700 1000 103.. t10
1000 33. 35
1000 37 39

F 4 2200 ,, 700
325 100

6000
2,O

5
ä

2

HtP 2AAO 2496 700 rO00 103...ll0
1000 35... 37
1000 39 . 41

ro 2033 217A r00o 116...113
1044 1000 39 .. 901070 37 39

PES 6 t\tw 100i320 2500 600 1000 t00o 0.3 0,60 3363 30664
FS i004 ,a 1000 60 .. 33 o100 2 5.. 3,0 0

rc 1000 1000 103 110 l0 0.60 3363 30664500 30 37300 r00 25.. 3,o 0
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6, Aui.kutu.y.ru3i.htaulllko {3tt noor.l

Moonö.i^ Työkone BuiskurLs- Ruisk!. Etemenri saårimen Jousen paine. sumurin sultinjousi
nåkkö'

3rrc Ps226rO 836430071 O6ngegut B36rtsst5 g36t16104 B36t16tO3

3fi C Tr 602 P 5226i1O 3353 30070
o9s

31r C Tr 602 Ruotsi P s226 B 336r r544s
I95

31t C Tr 602 Rlobj P52?6118
495

3'i c- !eLtu-!--

Fo,in,e*
3r cL L€ikkulprim P 5226iC .. 3361 ts44d

311CL Lelkkuupuim P5226i1C 33s3 30070
D.o1-nsbo.s Oa-

Tr 602 P 462413C 33@ 16053 g36O12jS2 sn 836016504
QAO

puhppukåyftö
P 52261E 3361 15,445 336430071 oranssi 3361 15st5

a 9.5
P

e

E

311 C Telva P5226t1E .. 3353 3OO7opumppukryrö @ 9,5

3ll CL Loikkuupuimur p5226/G 936115,145
o s5

3353 30254 3353 30253

3rrcL Lekkuopum. Ps226rrM .. 33s330636 336012152 &$30254 3353302s3Dronnnqbofg O 95

Teo[isuusn P 5226i1 Y 3361 i6104 336J 16103

3rr cL Sdmp. 500 P 5226 A 20o a36t 154.15 s36083746 vatk._
a 9.5 iusk.

3r cs Tr 602r P522Etf 3361 30666 3361 15024 336010936

31i CS Tr 602I P5226'l F 3353 30636
a 95

311 CS Tr 602 T P5226ir S

31i CS Tf 602T P5226i1U 3361 15464 3361 t52,t4

3l1CS h6i2T Ps226/1V

31r cs r.i02r Ps226t2B * äH"r. 33s331070 giil.- 3361 16104 3361 16103

3 CS Tf 602T p5226t25 160 3353 30536Ruotsi @ g.s 3361 15024 336010S3€

3361 r s.464 336t t52,t4

3rr CS Tr 602T P 522612tJ

3rr CS Tr 602T P5226t2F 3361 15024 33€0 t0936

3r1 C Tr 602 P522612A 22o 33s3 30070
A 9r 336116!04 3361 t6103

31r CL Sampo 5o0 P s226i2

311C1 Bose.lew P 522612G ,, s361154455"kå A s5 3353 302s4 33s3 302s3

3rr CL Leikkuuplih. P52262M 3353 30696
Dro-n lqoorg O 05

311C Teoliisuusm, P522612\ ., 335330636

3361 16104 6361 16t03
3 CL P 522612C .. 33s330070

o 9.5

3ri c Dtesåtpunppu P5226/2 E
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5. Rui.krrt6Eru.t lulaulullo (611 h6tr. Bo*n-tumppu)

Möorofif Kon€ tå auisklius- BLiskuius. Etemenn såårifren patn6. sudurin suurintyypp, €nnåkko i tolsi ventliil

6i1CSBÄ Sisu PESP l10A 160 336316393 , 3363i3ss2 336t t5-164 336115244
324 RS 27214

6I1CSB Lukki /B ,,
N313N

6I1CSB Vapo /C ..

6rl CSA Trulkl /E

6ll CSBG Aqsresäafi lL

/M

6r csBG 3363169r2

611CSB Lukki iBB l9o
N313N

3363 3023S 3363 30240 336316933

6i CcB Oi.ås.Furppu F. lho - 336316392 3361 15464 336315244

611CSBG Aggeqaäti rP ,,

i
E
a

E

6ll CSCH Slsu BK-37 PES 6l',4W 3363 !6910 336330850't001320 244 3363 30659 3363 30662
FS 1004/Ä 3363 30663

611 CSBH Sisu 8K.37

6ll cscÄ (.,ru.s qu c 22o 3353 30757 3353307sS
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SISÄI.Tö:

I. Tyyppid€rkhien BeliEYkreE

2. RuiskutttsPiupsn kuvaus

3. säåtimen kuvaus

4. Ruiskutuspudputr jå rååtinea purktdla€tl

5. RuigkutusPud9utl je gäätiden kokoardnen

6. Ruiskuttts!ruqua sååtö

7. Siilto?tnPpu
8. voiEelu- ja huolto-ohjeet

9. An4o3 talutauluklo
1O Varaosåln€ttelo

1. MERKKITN 5EL1ryKSBI

lyyppid{Delo ihoitetaåd tuiskutu6poEpua kilvegrä seuleavalls levålla :

Esioerkki: PP4!( 85 P 3 c'2673 lld

P - p@ppu - ?olttoaineluiskutlrsDr.dqPu
P . laippatyyF!,i
4 - sylintetiluku
U - Fl|lnrppuhoto

85 - .leD€ntin låPiEitte ilooitettuna ky@!D'so!å-

oil lidet!eirlå
p - .1.oå!rtilyy?pi - f . oikeadkåtiaen nouau

- ! ' vaseEd'nkåtiien aouau

3 - nållin ntoero

c - erikoisoallis osoittåva Eerkki

2473 - tuoteouoeto - tärkeg prepPqa tllåtts€gsd

U I val6istuskuukausi (koodi)

d - valdistusvuosi.
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2. Eglslgt1'sPouP?0

Fbloiaec rlrilhrtu.Fryp{ on ttFi! sqtj€csE; riiaf cl ofr €Eu- .iae Fhj!:
kenltå, Llten oli laitr aicdirre prep.orralleilsa- fADg lalcEa tå.kså nrlgot
suuleouaq jäyl+Lyyda!, toicts4 vgeEfy6i.Eåhdolliruud.n, Js !*å. kaikLi.! ll,lt-
kuviea osiea tagåisea työrkeatelF, ty6!Bi!tå lukuuEot!äoEtEa Loko nrlskuaus-
elcoeotti oa sglJ'€ttr ter&iolli.! lisi !, jot. on tlä?qol.lt. .rcllattit ptqua
!u!&oon. Prqn!. aldto qa e1!ciiliv.ls., j. .e! pohjålre oo.!ij. roltto.in er
siirtopu4gua e.!ta8. tådå riirto?rEpu! EijdÄtl tak.e oehdoui!.kr! klttrå!
yhtå ptapF.rtttppiil crilrigirga @otto!.ira. e.Lå ?...n- eEtt oile4r?siiltilral4
kåytös!å-.

i{.kolollirfl F!t!?ui.r. byeå&li Lo.!tu. luirciv.lttlllit.sfuitett4 L!yt.C!åä
pollto.L!.ca aGditqls.ic. !l€o.nti! joidea loutc oB r.Lio I !d, k:,.rtyrlt hiu-
kårr sylirt.leilrå:to, joll,ol! qilstolåilLas! yha.sså !å!!åq Dil,ldF L.s.. !Ålrit-
tåvtt syli!!erl.! i!!r- Jå rtötfö4rBojea avrtrtrcisca ja solleuanisra.

(K|rvs 1)

&$Eon goäj.os..n lOO o! lir:tetgt !gu1aLååk.?i6n 147 v.!aca. ollva !oklr-eL!a1i,
144, Pllenq lBEgpn ylEor.lr8 oq'po!a&9.t, joihlr nri6kstus.l€o.lcia oE.'t:,rcpi-
vat. &tlstrtuseld.attih 109-14O h|rll!!l teräsholkli 1241 johoo o!, alaplolelta
lilretty Eåäta.hou.Li Ll5, je tlgptrol€1ta råttereagÄs 109, rtlinteri ulqtLrerq
110, p.irev.utriili 112r rilviEte 113, vcartiilijowi 114 j. råytE 115,

N:bI o3.t kiilritetååE ltolkllis enlhuisFills 116, jr liivtltetå:ln o-r€d.å411å
u6/r..

\
Såttöhollda 135 pohJ.r_.. q! k lrl r.atslLi.r. p.i!|Ltr!, Jotk .rdvåt !ås!!:t )
!otod..tr. &|' jd6l.tir rrlthlcy 136, J.q{t Xtg j. lou..r rlrir.ti! 140 o!
grogo p itrlh.o, L€&o tdi*stEt.lq8rtl q! htltrrr. fr|E D.Gia l{l o! ..ac.rbr
DrEPrta nr!8or!a olcye tol.a .dal1t'ttq-tr. .|aro Jt o{L..4.&!dr.a .tlt&- .)
leet 134 peaEu ,aittllea!, koko laita rijoitlrå.! loaåul!€eq Je tkfutetläl
crtt rqiU. 1U/1.

. PuEt t 1"63 suojåa tlrtrkutusluopq! poltro6ltretlls. pollto.tle.|r knl|lt&lvslta
tsilutukr€lts" S!årö!ånfo 128 Uikfus liukulaåkqreit ls j. soDii b.@Eruks€t-
cåra seltöholttl,i! l!5. to1!io.l.!. ryör.tä! rltsklraurirrlppalrr h|ljol,iitlij!.q
(167 j. 166) jr ripo 164 L"i"l. 6i.iyfp"qp"t- på!!{!r!. LieF.täE! rulp[r1

19U1 r8ki. tulpps 184 on ttj]'l ptla|n tåsod tåslLall€4i!!3 ver!.!.
öflyn 9oI5 lasl,ral..ksi av.t .q tu:,lp. 191.

2
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3. NOPEI]DEN JÄ TESON SJUIDIN

RV.M-såädin otr uudelr tlTppiren roekaanineo tehoo säädin, jossa on jousikuotuit-

teinen pyölijä. Pyölijän jousitus pidentää säätidea käyttöikää sa!0a11a Lun jarru-
levy Farantaa sen dynaaaisia oniaaisuuksiå.

I,isäksi såädin on varustectu autodåattisella pakkosyöttö1ai ltee 11å, joka on

asenflett! säätiBen kotelootr ja jota ei voidå käyttää virheellisesti nroottorin

väåfltörooxoentir lisäZiniseksi. Joutokäyoti yhtä hyvid kuin ryotäysnopeus, polttc_
aineen adnostus ja sen korjaus suhteessa kulloiseenkin noPeuteen voidaan hel-
posti säåtää koepenkissä. Koska sekå ryntäys- että tyhjäkä]t1ti noPeudet ovat

yksi.keltaisella jousella säädet!ävissä, keikki nahdollinen hidastDinen sääti-
oen toiminoasse tyhjäkäythin ja uaxioinopeuden vä1j.11ä - joita todemäköisesti

sattuu muissa nalleissa johtuen jousefl esikuotmituksen vaikeasta säätåhisestä

- on polsteltu.

(Kuva 2)

SäätioeE napa 415 oa kiinnitetty rtiskutuspuDpun nokkå-akseliin dulterin 411

a1,'u11å. Napåar liittyy koluinkertaineD jousi 416, jotka nuoto sopii sekä nevan

415 että keskipakoispainojen nåpekappaleeseen 417. se on lukittu paikalleen

nepaaE lukkorenkaan 419 avu1la.-Painot 428 on saranoitu tapeilla 426. Painojen

428 liike johdetaan rulliea 4?.5 å!u1la holkkiin 447' jaka. or1 napakappaleed 417

luis!iaa-- Säätilded painojen keskipakoineo liike .ouuttuu näin holkin 447 akseli-
suuataiseksi liikkeeksi ja siirtry laippaholkilr 454 kautta- vipuur 459.

Yksityisten konponentti.en, siis peinorullieu 425 jå holkiu 447, holkin 454 ja
vivun 459 ja korjaioefl 434, jatkuva kosketus takaa rtil'''Jn 424 paiaanisen.

Vipu 424 oa salanoitu toppiilr 442 je se kääntyy prspPuun päill jousen 432 avulla
vipujen 448 je 449 kautte, jålki@iiiseb vi!"urr olLesså tiiDaitetty epåkesko

åkseliin. Eetkellå joLloir pyöriviea säädinpaiaojen kesLipakovoioa pieneoee

aleaevaa Eopeudeti johdostar joueen 432 veto liiktttaa iiprta 424 punrppua kohti,
niit! että vipu 459, joka od kytketty säätötarkood nivelvi.vulla (liukuva) polt-
coaineannostusta 1isäävään suirntaan ja ooottorin pyörioisnopeus 1isääntyy jä1-
1een. Tåssä mallissa säätöjorlsi 432 kowaa kaikki nuisså säädinDå1leissa olevat
painoihid asenuetut jouset. Jouse! 432 yläpää on asenflettu .ni.vellulttiin 443,

joLloin jousen esikuornitus säädetåån kierreholkin 444l1 avulla. Ssna prosessi.
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p.Lurtrtaa.ana yksittå16€s vivut rrattrsr så.rda.a 4ilr83! €ltlsrlo .ltcltd
473 lil&ke.Uå.

(otjaiajiiljastlbå oq a.edretCu riprn o 424, forjåitpyråttti.la! 634 peiaae

eäedilholkiltå 433 ulo. jossl''436, joka o!, lukkot.!k4.11å 430 luhitrs ae.-
Eåa!rå. trud l(ot o Lgljaiajårjestå1Eå os såådetCy, .. ki!iat.t!8n lskkn4rtt€-
rilla 435 .

A!toEaåtti!.!. !.kLo.yött618it. k:t!{ida jousla 467, Jolå tådiltÄå velilsvy!,
474 ja 'rivua 459. Kåydlistattå.r!,å Eoocroli:t tgaÄ !ait6 vstEl,ståa ettå såttg.
lelo oa kåtEEisttr-polttoriacrgocfir! åaa!!o!!4r trcrl Eooffori oE anavq!!å[tlc 'r

ci.tt[ tidrsgsqcpend.E, r:tldia riirtål !åltöt&8qB LåtEirttls5eoqo.ll !or-
a6a1iu. Elytrö.1u..11..
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4. &UISXUTUSPUIIPI'N JA IOPEI'DSNSÄIITI,IEN PI'IKÄ}fINEX

RuD puLttej. 120/2 on 1öysärty, poista vämistineE i2O. Ävaä @rttelit 111/1
poiståaksesi koko ruiskutuselerentin, jonka voi nyt i.!oltaa pr.epulr rungosEa
työkelun NC 313 U avulla. Kåytå ruiskutuselefientin pulkadiseeo Nc 60 l{ leitet.tå
( katso kuva 3 ), denetellen seuraavastii irroia sulkuruuvi 116 jå sen kund-
ciiviste 116/1 kåyttåen eriryisrä ruuviavainta NC 90 M, ots tåyte 115 ja vent-
ti.ilijousi 114 ul,os käytråetr !,insettejä. puti.sra aånräjousi 139 kokooa eri.tyis:
len pihtiea NC 3 U avulla, ja kutr olet näin vapalttanut vasli.roel 140, irroita
s€ aåntråd alapäå3tg.

Jousi. 139 ja jousen y1ävåstin 138 putoEvar pois holkisra. paittåen oånrää ala-
puolettå, irtoita nältg sylinrereitreea 110, pai]reventtiileideea 112 ja tiivis*
teitreed 113 adal1e tun sokketappi 127 vapeut[lt lovestaan, S:oalla vapeutuu
oyöc aåätöholkki 135, joteE koko ruiskutuselementti on Eyt puretts.

Irroica ruuvit 489, 489|f, 49O elottaak6eåi säädinkotelo Durdpusta, ote sokka-
naula 464 pois, ittoita siten nivel 461 ja säåröreflko toisistaan. Kotelo voi-
dåell ayt poistaa, seoaila kun säätötanko ].28 veDautuu.

Kåännettäess! prappu ylöselaisin säätö1evyt 134 ja aostiEet 141 putoevåt ulos
reiristäån. Poisteåksesi no&ka-akselin 144 ja såätöroottorin Eenettele notDåa-
listi kun olet irloittålut ruuvit ja lukkoreEkaat. Toinitus ei vaadi loi!åätr
erityistå kuvausta.

Purkaaks€si säädinLotelon kokoonpåuor 1Ey6åå ensin ruuvi 482 jå vede nokka 480
ep:lheskoakrellat8 471. tEoitå ruuvi4vai.oia &äyttåea lukkoledkaår 457. I!.oita
laaterit. lrrolts v.ste 474/l ja levy 424. Laåkelinreieste 1yödååd tuqnat la [6ppi
476 uLoc ja kåållreteår &ivelte 449 oiitr ertg epåkesko€kselia voi irloittaa
kotelogta. Klelrå åsctu 445 åuki illoittåaksesi hietreholkin 44411. Se oE lukittn
Faikålleed lulhoDnttalill,a 444. Aaer. ae. Rluvaa ki,elleholkki kokoaåe! hotolor
siså1le, fgEå vapduttee aivelpolttiid 443 kiiEnoitetyn joused 432. Ruuvaå euki
n€Ijå pulttiå 460 1s 46OlL vapauttaakseei tapir 442 jå 458 je poista Ee kote-
losta. Såädid on nyt pu.ettu.
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5. RnrsRutnspuwptt JA sÄb!! - sDROA!,GtEtr ..

Riiuire alukl aokkFaks€li 144, joho! on våIdiiLli kiialitetry Låå&eriE
1,47. Råyr:l ryilkålså l{C 65 R. Kra kii4irär låekefi.ki1pie 153 ja 153/1 rarkiEra
iok&a-aLseliu å&5i..l,i!er ra1yg, joaka reyrty olle O,O-O,05 @.

Seulaavå.ksi, peiEeca& tqspPl n! tegit, jot&r vslEistsea! noqtiEien oike4t åse-
Eå9. åseua qostirorE 14i poraulsiinsa.

Ruis&sEus€1e€rtia tåytl':r ol1a esilroottu a€tr!asva114 tevalle:
Eleccdtil koko@iseraa åitc!åa påIjo! laitteer, NC 60 U kåytråaileE.

Aloila koto@ite! ybååltä iål!, alcota€! holllii! 124 tåyrelelgas IO9, fåyre-
!€DLaat lslturde! !å&Ee oitt4 syöt8! a.:,!:Eiseatå e!!ea yliL:åå - !€ :ulleftul!
puqoa sååtdhortiss{. llytele*aåa pdt.$rE Esiaitia!. jokaiseu prrypunalLiE t rppi_
lurttelossa.
Jatka .1h.å1!a påiE asedlae! hol&tij,a !åår8holkki 135, ja,lhääl,Eä oåatä sylia-
tereineeo 110. Syliateli tåyttJr ås€treå, sell.aise€!. i|.!te!.tooE, elce sokkåte?pia
1,27 verteo o1e?a lsri o!, bol.Lisga olcaar !eiå! kohdaUa. TyöEnå ke\ yesri tappi
siså& holkin pi!6år tasolle. Ueqtå råttyy såaoia Lä:tntåå oi,keasE aseDEooa,
aiia ectt kiettotrotka d€leå säAtöhollisss oleva6a. holooE, RiettoEokasså olevan
Eelkir tåytyt ol1a s@a11a puolella holkin 124 laipsssa olevaD rårkisr-ssdelkin
rr:!e!on katssa.

Ä5enså såätöholhLiia 135 jouteo tlåva3Eialeny 138 je jousi 139. p6i!å qåa!å
pohl.raste€se.!, pqlistå joull 139 kåtttåea NC 3 M ?ihEåjå ja a.eEts jouseoål,a-
vastiq l4O !å!d& 4lspilåhS!.. Zldeotti o! att lsLo.!.. Jåttåea ylbåå1tå påia ..

.!.![i p.&.v.ntttiu f12, v.Et!ll,1irl,{ri.G. 113, r*ltttllijouli 114 ja l:yra )
l1i Js nru. LoLo!åt$sa rsUrrltnreill{ 116, lokå o! ,rnlrt.ttg kdigiit.i3r!.11a
116/1. vsrdirär v{!!tEr@..rai - o : 8:9 k!d. Bzyrå. ailrådisc.! ^{c 98 ! Ei!rå-
Irit.stå, 

".rt " i.rva.o 4. llinql"tl .ylitt.ria is|å|r&&ooq 2;5t7 Lohoiaca t ppi )
oii!, .ttÄ !. tunteutur uelsåa. ylåFble1le. påi[a !äatå Eiiui ja qittaå €tåisyJrs
I 'rlatn ålapåå! j. låip.r alagiaEåll vå1i11å (katso kuv4 4). !.€!kitse todeqfi!etäilyys t holLie 124 piaråad !åb!ökyaåLu" (Hitta voidaåd ottåå, e6neq jouseo
rovittaisrå, rDttå Lu! aitatå.lr arita eLeo€atrejå, råytyy pic&l husti", ettei
3eloitå joqria loF|lli!.! kokoäaisea åitaas. ) Nyt uitataal ruagor ,tåpilnåo jd
Eostirllt! ri.åpuolir.n tohjspidsq velin q etåie:ars b, loetioel o11e!så e1å_
.rcrlara.r4a noka! !!!s!rryy!å1lä.
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SäätöIevF 134 vahvuudelr ! l.askeriseksi rnenetellåäIr kåavåa oukaanl

s r h - l. - 0'5 (tåytereDkaa! 109 paksuus)

Esirderkki: syötön elkålinen en[en ykkråa 5 !6
todettu Eirtå 1 - 92,60 @

todeltu lrirta h . 97,10 Ed

s-97,10-92,60-0,5
s-4,0m

Se larkoitraa, etrå 5 Ertn nou8ua varten pitää käytrtg 4 E!:n 6äätö1evyä 134.

Tässå tapauksesså Eiiataen ja lasketaån kaikkien työntidiin asennettavien såä-

tölevyjen vaeditnt vahvuudet. Asefina säetötatrko 128 ruiskutusplroputr ruukoon

siten ettg leikkäus tulea h@astukEco a1åpuole11e. Nyt voidaan asentåa paikal_
leeD ruiskutus€leuenttien osåkokooap8not. S:låtdtangon 128 ja yksittäisten holk*
kien 135 oikeå åsenlo valoistetaan esettållel1a ha@:ratå:rnåttolrat paikst kohdak-

ksin.

sijoita holkki 124 lunkoot| 100 [iin, että låipåssa oleva rnerkki (nr.oero) on

säätötanton puolelle ja kiristå se Låhdelle Eutterilla 111/1. Va@istieet !20
kiinnitetåån vaEta såät?IEisen jå1keer.

säåtilren kokoeEiseksi asenreta€n je kiristetään ensin oaps 415 nokkå-åkseli1le
144, joho[ suositellsaa työkalua Nc 8 H. Joustolaatta 410 sijoitetå€n drtteriir
411 41le, KiristysdroEentti 5,75: o,25 kpo. s€ulaaveksi sovitelsan kolEinkertai-
nen jousi 4f6, jo*a tåytyy o1ls välyksetön sekä nåpapyöråån ettå keskipakois-
painojen nåpak8ppaleegeen. Aseota nå!,akappåLe 417, johoD on aienEin 3ovitettu
painot 428 ja flrl1at 425 nsvelle 415 ja lukitse se huolellisesti paikålleen
lukkotedkrån 419 avutla.

krn holkl.i 44t jå tagpi 454 oo sovirettu påikall€e!, pyörij! oa LoosaE je tå!-
kistuEDiltaukset suoriletåaE tåpin päedyn je p'npua luEgotr laipå[ våli1lä.
(Kuva 5).
oikea et{isyvs or, +s,s * 9'l -.
Säädg etäisyys tslvitta€ssa tapin 454 laip:n aL1e aseanettujen säätölevyjen
451 avu11å.

Nyt sovitetåan såätidea kotelo peikå1leen. Asenna korjainholkki 433 viputrn 424

ja kilnnitt holkkiin veste 434 j6 jousi 436 sekä lukitEe se paikalleer laatalla
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43411 ja 1r&ko!.d.3e1l. 430. Boljai'i'.s!.€a pitla tttlortt €ilq vivq! eEsguol.!
yli rugnBillee!' 0,5 @. LuLire. koljciD p.lkalleea ltrtEEelid 435 6eu11a. Yhdisrå
vivuc 44E j. 449 tepilta 448/4 vivuo 424 t.lL,itobta.o .s.!,ta€a leppiit 44813

jousi 432 ja seq ylåpåith;ilr !ååcöruu\ri 444lt ja niveltsppi 443. Valssta vil-rl
.tlt?åå kuulelaåhelcia 648/1 kiilttistå.E q. agucrpilla, jolla lagicicra oo 6 @
Ja joka on vivso 449 leveydåd pitui.rletr.

Aputappi estå,:i kuulalaah€taita puio.Ealrea. Aseala *!!å kokooaisuus aåådinkote-
Loon 472. A.c[a. en3i! ''ivtrq 424 .1eptå r'uIvin 496/1 kennån taåkse, ja kiindi!ä
!itte!. y1äpåå tåpillå 442 j4 killlitå lrnffit 460 tiidsEåiaee!,. Sujqra jousee!

hiintliEetty rdv.lteppi 443 kot€lon. tläosålsa ol.?ad .ukoq !åpi ja luuea. eiså-
h.uctå sååtöFnrei 44411 pdiLåU..!. Arc&. Jeu!.rrråkli koctloos rrip$ 459, josca
oq ailai3e@ia trpeilla 463 as€!!Ä!tat rtrllrt 462 kiitai,

Sujut. jouli 467 vivulse 459 olevara reikltåuså. Kiiad,tä lrlplr Loteloo! tå!,il
658 avulla jå luLires .e p.ikall.e! anurreis 460/1 tiivi€teilreeo. Lopuksi .reEde
.plikerLoåk3.li 473 niis eltå ep:lh.sLo osoittaa ylöspåia. Liicå alcseli ,r-ivultoon

kiiaaigtå!ållå s€ tapilla 476, jonka ..ru11. aput.ppi työnn.tåän Eoie ei!'usta
649. Alenna .på&!!LoeL!eli11e Levy|- 474, 47411 j. 1å.L6rit 475 tiivisteiieer
470 ja 473/7- Valaiscå kokoolqalo koleloa lisålsoleltå !*kor;!kåil1s 457.

l{F voidaån jou.cs. 467 vep..*r oleva pä:t yhdisttg lev]r,.d 474. Rs! ol,.t asaEta-
dut tiivist.€d Loteloq laipalle, yhdistå ja kiiuitä vipu 461 såätöcalkooo 128.

Sovi.tt4essåri jä1jelll oleviå oeia paikålleea jå thdistä.!6äsi. kot6lou ptEp-
puuE j.Ekå lo!!åalir tåyräraöE dukasn. Lait. or lyt vElEis så:idctEåväksi-

')

8

www.maskinisten.net



6. RUISKUTI]SPUMPUN S;iÄTö JA 1ARKISTUS

RuiskulusDunpun täytyy kyetå varoiståDeen polttoaineen tasainen saadti hyvin-
kin pi€ni.L1ä ruiskulu6dääli11ä je kaikissa kuomitusolosuhteisså sekå ruisku!-
tanåao polctcaine moo!torin sylistereihia oikealla hetkellä. Näiden vaaridusten
täyttäEi9eksi. jokainen Motorpalin alkuperäinen iuiskutuspuloppu te6talaan ja
tarkisletaan pelinpohjaisesti eDned kuin 1åhetetään tehtaalla. Kutakitr noorto-
ria vartelt olevåt velt!:iDättönät tiedot rui skutusnuoDus !a oähdään säåtökottiste.

Tarkistus pitåå aina lehdå asiantuntevilla korjåånoil1a, Ruiskutuk6e! alku on

säedetty !Ei!te€!El1a ruiskutusyksiköt ja asentåma1la säätöleryt nostioiin,
'\l"-kokoisessa luiskuluspuDlrusså ensi@äiseo eleneolir rtliskutuksen alkua ei
oerkirä,

Ruiskucuspreputt valnis!aEinen säetökuotoonl

1, Ifoita sllkutu1ppå 131 ja poista kansi 492.

2. Löysää duttereite 496/2 ja ki-ertä tuuvi t 49611

kaksi kierret!ä out!e!io pillnan ulkoplole11a.

3. Aseta sääröjousi 432 ja säätövipu 483 aserroon,

ennen seis-asenloå niin, et!ä tässä asennosse jousi
ki.reä.
4. Löysää ko.jain.

Säätödene!tely!

ja 496 Eiin, eltä ne ovat noiD

joka on noin loo:a kulDassa

ei ole liian 1öysä eikå

Kiettä ruuvia 496/1 såätååksesi polttoaineen täysruiskutusEåären (aledpi ruuvi
kennen 492 å11e). Mitå ulolDpåfls ruuvil pää or, sitE pienenpi on ruiskutusESärä.
Kun olel 6åätänyt EuiskutusDååräfl, luhitse ruuvi asentootrsa kirisr:b.:i11ä drt-
teri 496/2. Tarpeellise! liedot ovet säätökortissa.

Kun olet asettanut rajoitinnokan 480 paikalleen, kåäslrä vipu 483 seis-asenlood,
kierrä pystysuorassa oleva alempi rejoitinluuvi 484 kiinni siten, et!ä se kosket-
taa nokkaa 480, kierrå sitä 1isää I/4 kierroksed verlar ja lukitse tähäa asetr-
toon outlerilLe 485. Täten nekånisrdi on suoj6ttu Liialliselta rasitukselta.
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ltsririropesr toideås saada ti}isa vaakåsqolaaså olavad tajoitinlutqlE 484

.vllllå, jok4 Lski,laan vååditttrlr8 .leutooc ancterilla 4€5, Ko.jåi.a.r !äätä-
Eis.Lsi Li.E.tit:lo hi.!!.! kolj.idholhlia 433 vivr,srs 424 .uli ral kild!i.-
päid noln !050 kialloLsalla !triaqrrtissa. LuLilse holLki oik€6åo aseltoou
rutterin 435 4vu11a. Ku. 016! suorl,ttalBt såtdöo, sqlje kansi 492. Sutj. sä1-
tötatgon askko lolpallå 131 ja valEisle såätöjousii.nkÄar harAdltr.ri 445.

Ruilkutuspr.@ppue råådettåesla !u1ea sesr4ta låBså klsiklrjessa olev4r sååtd-
korcliå. Seåtöko!ri33. d.iEiEuE tiedot oa saslu !{otor'?el lqc 108 koepenkisså

t.hdyistå cesceisEå.

7. PolltoåI}ltrEN SIIRtontMPPu (Kuva 6)

siilcopqapgq sii!!gä polttoaitread !s!*ista hirnoa suotioea lålri Euiskutuspl.G
ptr! poltEoaideEilåan.

Siilto9@ppu oo Eårtätoi,ciaeo. sirå &åyttå3 rt:iskuturprEpu! trokka-a&seli! epe-
kasko. Joi.s€å&l,u tapå{hsis6å siiltoprqpu i!r.r!!etåår suoraa! noottoli! kylkaad.

l(!!!g 603 liikkuu pr.mpun fsd8oss. 601. Mäfiiid päe oo vatust.tru lraiEevedtrii-
1if1å, j. iouv.nlcii1i oE pohjeolassa. lyFEt;ltaDitr 602 liike slirttä oådEåå

603, joUoia ta?abtuu isqliike. Peiseliikk.etr saå aike4a .ionsi 605. llivtrocc-
v.ntd,il,i, jok on ro?it.tts poltto.j.a.suodattin .n, tåyryt 6åttåa 0,5-0,6 kElcEz

avantruirpeiucercea. Oo ahd,oltdasGl vlltatt*vå JlttllElpas €rautpai!.cEa. treri- ' )
Plapsu.a. jot o! ttdtt.tty iaF js prilav.qttlll.ld€o våliUe, voidaår potcto-

sia.j&jr!E.1el i14t .
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8. RUIS(UTUSPt]}IPUN VOITELU- JA EUOLTO-OSJEET

Ruiskutuspudpun huol!o vaatii koko ruiskutusjårjestelnän ehdotonta puhtåutta.

Yksi häiliöttönän toinidnan tärkei.lrElistä ehdoista on täysin puhdas polttoåine,
Likaanturut po1ltoeine aiheuttaa vakavi.a vahinkoje ruiskutusjärjestelmefl hie-
ooiEnille osi11e, kuter elenelteille, peinerenctiileille ja ruiskutussuuttiEil le .

Nikå tahångå näiden osien vaurio ja virheellioen kåyttåytFinen johteå Eoortorin
virheelliseen loioiataan ja huonoou suorilukseen, joka aiheottaa uoottori! ennen-

Eikaisen käytöstä poistaaisen, Käytettävä polltoaine ofl dieselöljy.

Voitel.uöljy! tarkis tus 3

Talhiste öljF Eiiärä åide 4oO0 ko:d rai loo käyttötutrnin jålkeen.
Poistetear tulppa 191/1. ö1jya rgyttö tapahtuu hiraasri aiin, etrå ö1jy pääsee

tasoitlullaan puopsssa jå säålinetl kotelossa,
Täyde11inelr öljynvaihto on rehtåvå koneen ötjFvåihrodåäräysten d.rkaisesti:

Aldpun ja 3åätiuen öljyntåyttöti.lavuus on 0,33 L. Or kåyrettåvä såEaa öljyä,
kuilr uoottoliia on dåärätty.
Tarkasleessåsi öIjF oiiäråä kårso ertei bflyyn ofe sekoitrunu! polrtosidetta.
Pieni potttoaiievuoto ei ole vekgvaa, se voidåån koljata kun pumppu jossaia
dyöhermässä vaihe€ssa irroj.te!aa[, Aina kutl on joitekin suurelpia orgeloia, oEa
yhteys asiantuntijaan. Punpun yleistarkastuksed yhteydessä vaihda kaikki paperi-
ja kuni. tiivis teet:
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ohjeetImportPP3M85Pl'c247lruisku!usPupuo6äil!i|mi6ekslu.'."",ffi

EnBiomilinen clc,nentti kåyttöptesrä aaetellaa ylåkuolokohdasra 4,5 l|ll|t: o,05 nn. I'yiirinissuunra oikcalle.
Käytrö vasenunalra ruiskutusjgrje6rys I - 2 - 3, (0 - 120 - 240).
Rulskutussuutin ( DOP l4O, g 530 såedetty avaururnisp4ineelle f7O !tp1cn2.

Toimenptde No Kierr. X6ku Tuotto Sall. lluot|l.

EAaaua
I 1250 200 15,5-16 - o'4 Säätätångon påUn asena säådetäUn ruuvin avulla

1,5 om pgehel! puupun kotelon pinnaeta

-__-'--'__-
Säilderåän rsjoirinruuvlllaaåttinen

loiDlnts-
alueellå

2
1265
t215

SUetötangon,l iikkeel l e
lähtB aeis-suuritaalr

t!åx.
L440

Sel6. Pysåytysrajoitlnruqvl !BederUUn
rbuaulla Båiltilranko peAsee liikKurnåan

si ter, ettå n.
vielå n. I lun

20rlnin.
säåtirreeD

kierrosnopeud€n
päin.

4 1330 200 t 0,5 Ånnostuksen dsEk" 9gåEis|en roinlnta-ålueella
f,orjainren
Btålå 1000

(orjain ruuvataån sdetöt6ngorl
ki€rrosta

vastineen aorl. josra löysärä:in l15 - I14

AnnoatuL6€n
tarkiBtug

6 800 200 r s.4-t 6. 2 10"5 Kor iåtåan kdri'ihal I
7 500 204 16l5 r 0-5
I 550 300 4 - 4,5 . o'4 AnnostuB s{edetEqu !äet8vivullaJoutokäynnio

tarkistus 415 200 nin. 4
Änrlostuslisgys, tarvittaessa ieit&rnen
päåjouse1la

l0 621 Joutokeynnin vlåra ia
Max.€nnostuk 1250 200 15,5-t6 Toimenplde No I tarkisrus
KåynnI a
ånnoal. Eark" t00 100 in.12 r o,B

S:iätöt år'gon rrjoitinruuvi luki raan
Tarkistetaan kily[ni6tysänno6 tus

Pyseytyksen
stlä tö l3

etåän kaasuvivulla sei6-asentoon. pysäytysvåsrin ruuvatåan 6ire . ettän. 0"5 nun. Säät;Jtangon ollessa ecis-asennossa räyryy uu"riu,o,, nojara

SääiEranko rySri
va8tine li ikkuu
vastinruuvlln 

"

I
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{

ohjeet Inport Pl'3M8sPlc2470 ruiskutuspunpun säiitäniscksi 
",,r";-;;.;;;;r;tat-=_.-_-

trnsimo inen elemenEti kåyttöpäästä aseteltaan yläkur)lok.'hdacta 4,5 nmr: O,()5 rur. Pyörioissuontå oikea e. Käyrti;
vaseom:flta ruiskrtusjärjestys 1- 2 - 3t (0 - r20 - 24O),

Ruiskutussuutin K DoP 140 S 530 städetty avautumispaineetle 170 kp/cnz.

Toioenpi de No Kierr.
luku

Isku-
luku

Tuotto sa1l. Huom.

I 1150 200 3
1 0,4 Säätötångon påän asema €äåderääD ruuvin avulla

1,5 nor päåhän pumpul} koteton pionasra

säätinen
toininta-
alueella

2
I r65
1175

Säätötangon I iikkeel l e
lähtö aeis-suuntaan

Säädetiiän rajoi tinruuvi.I Iå

1290
sels. Pysäy tysrajoi t inruuvi sgäderåän
säåtötanko påäsee liikkumaan vielä n.

siren, että n. 2orlnin.
1 rlln säåtibeeo påin.

ki€rrosnopeuden nousulla

1220 200 Annostuksen tark, säätin€n toininta-alueella
Korjainen
6äätö

1000 lbrjair ruuvataan säätötanson vasrioecn åsri, josra raiÄåtaan tTi: rTA tierrosta

tarki6tus
6 800 200 15,4- 16 ,2 (orj ataan korjainlella
7 500 20q l6 : 0,5

Joutokeyn-
nin talkas-

8 300 300 4 - 4,5 ! o'4 Annostu6 säädetään sä:ititvivul l a

9 200 min. 4 Ä nos tus I isäys, tarvirtaessa säilErnren
pääjoueel la

l0
380

Joutokäynnin y1äraja

ll I15 0 200 15,5-l6 1 0,4 Toimenp ide No. I rdrkiccus

(äynnis t, I2 100 100 rnin.l2 j 0,8 Sää tötångon rajoi tinruuvi Iukitåån
Tarkistetäan käynni s tysannosrus

Pysäytyksen l3 Sääröta ko työnnetääo kaåsuvivulla sois-asantoon. Pysäytyswästin ruuvataan siten. cttä vastine
n. O,5 nm, Säätötan8ou ollessa 6eis-asennossä täytyy vastinren no!ata vasrirrruuvii .
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ohje€r Ioporr P_!4ttC8l43la rulslutl3pun0uo sä:ltåuiseksl Valn€t 4110/702 rmottorllla,

Enslor!åinerl elementtl ktylr6glgrtl &setellaon yläkuolokohdcsts 4,5 nnr j O,o5 0ll. Pyörl.li6srunta oikoa e.
uyttö -vsselDalto ruiskutrsjerJ.atys | - 2 - 4 - :t (0 - 90 - 27o - l8o)

Rui.€Lutussuutin K DoP l40 s 530 rutdetty avaulunispalnecll6 170 kp/cnr2. (kocpcnkki)

tohenpide Io Ii€rr.
luku

Iahr
lulu

Tuorto So l. lluoo.

ÅnnokaeD
aaaau!

I 1100 2N l,,5- l8 r o,4 sutötangoo pteD aseoa sitådc!ågD ruuvin avulla
tr5 u pååh&l poo0ua lotelon pinnasta

./|Dnoatua
srf,tl.en
tolqlot4-
alueolla

2 rlt5-
u25

litå18t.t|gon lllkkeelte
llht0 s€ia-suultoan

StUdetåAn rsjol tlnruuvl llå

3
t2'to

8ela. Pyelytyeiajoi t ioirr,rvi ilCd_urldn uir"n, "rrffi zorlni". kl"rroanopeudeo
oousulla rågtötan&.o plesee llikku!'aan vielg n. I o[ säätiueen puln.

4 I r80 200 ! o"5 Äonoatutsen tarl, reätioen tolointa-alueells
(orJoloen
sggtö

1000 s!åtl,tangon va6rlNeen "stl, j;.t. töy;artt; tt:-TZxorjsln ruuvatsån
Llarrostå

^DtroituksentarLlc tua

6 800 200 l r ,4- 18,2 o,5 (orJataan loriolnella
7 500 200 l8 o,5

JoutoLUyn-
[io 3år&is-
tua

8 300 3m 4 - 4,5 o,4+ Annostus sUilder!!o 6ä[tövivul ls

I 225 200 uin. 4 Ännoscosllsåys, tsrvlttdessa råiltiren

lo 380
nara.

Joutokäynnin yltr6la

llax. ao[o6 tul.
ren torL" tl I100 200 l7,5-r8 : o,4 IoiDenpide l|o. I törklslus .

Xdynni6t,
å$roat.tårl. t2 100 100 roin. I2 j 0'8 StStbtangoo rajolthruuvi lukitaair

Tarti6tetaao teyntristysannostl|e

PysgytykEen
3äötU

sil8tötanko työnn€täln k!åduvivulla sels-asentoon. Fysuy[ysvastl$ ruuvstaon siten, ett{
vastloe lllttro o. 0,5 nrn. säätlJtsngon ollessa seis-ssennossa tAytyy våstluen nojata
vastlnruuvlln.

.:l
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310 moott, 411 nootl.

Vii te oo Tilaus no kpl Tilaus no kp1 0san nini

Ruiskutuspunppu

8360 22493
8360 16040

r 8364 t6247
2 8360 16248
3 8360 16249
4 8360 16250
5 8360 16251

2

2

4

46
7
8

3
3

3

6
I

I
1

21
22
23
24

26

28

8360 16141
8360 16142
8360 16143
8350 16i.44
8360 16r4s
8360 16146
8360 16r47
8360 16r48
8360 16149

8360 r.6151

8360 16153

" 8360 16 r54
8360 15155
8360 16156

9 8360 16119
10 8360 16122

I1 8360 16121
L2 8360 16120

L4 6158 81216
15 8360 16187

L6 8360 16133
17 6155 70812
t8 8360 r 6254
19 8360 16255

8360 L6257
8360 16258
8360 L62s9
8360 16260

8360 16r23

8360 16125
8360 16126
8360 L6L27

8361 16 041

8364 16241
8360 16248
8360 16249
8360 16250
8360 16251

8360 16r15
8360 16252

8360 16r41
8360 16142
8360 16143

8360 16r45
8360 16146
8360 1614 7

8360 16r49
8360 1615 0
8360 16151
8350 1615 2
8350 16153
8360 16154
8360 16155
8360 16156
8360 1515 7

8360 i61r9
8360 16122

8360 L6 r" 21
8360 i6120
8360 16253
6158 81216
8360 1618 7

8360 16133
6155 70812
8361 16301

8361 16323

8360 16258
8360 16259
8360 16260

8360 16261
8360 16123

8360 16124
8360 1612s
8360 16126
4360 L6I27

l
I

2

2

3

3

3

Pi,i <1,.r'r,'cnrtEnn!' riv/l

Ruiskutuspunppu, iloan kulnåvälitystä
ja siirtopuElppua
Kuusiorur.rvi M4x25
Lukitsin
Kuusionutteri M4

!app!
ÄIuslelT

Jous i
Lukko I evy
Sää!ö1e17
3,60 m
3,65 re
3,70 to$
3,75 rm
3,80 @
3'85 m
3,90 on
3,95 m
4,00 F
4,05 Ed
4,10 m
4,15 @
4,24 @
4,25 !m
4,30 m
4,35 Mr
4,40 lr!!
Nostiden runko
Nostinen lappi

Nosti[oen holkki
Noslineo ru11a
Pulken kiinnitysruuvi
Tiivistysrengås 12x16
LiitosEut!eri

Ilnanpoistoruuvi
liivis !ysrengas
Säätötanko
Kierrerulppa
Suojalery

Kierretulppa
Kuusiordu!!eri
JousielusIe.eT
Kuusioruuvi M6x16
Jousilel,T 6,1

Laippa
Akseliriivisre 171128x7
Såätö1eyy
0,05 @
0,10 @
0,20 m
0,30 r@

zö

I
!
I
1

I

t
1
I
8
8

6
t

t
I

,1

I
1

1

T

!
8
8

I
I
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310 rooo t t, 411 rnoo t l,
vii te oo Tilaus no kp1 kD1 osen hioi

Ru:sku!uspruoppu

I
2

1
1

1

8
I
1

10
t0
10

1

r0

8

I
2

I
I
1

8
I
1

10
2

I

3
8

3

6

3

3

3
3

3

I
1
2
2
2
2

1

I
2
2
I
1

1

1

29
30

31
32
33

35

37
38
39
40

4l
42

46
47
48
49

51
52
53

55

56

60

64
65

6100 63030

836A 16262
8360 16263
8360 16264
8360 16265
6155 71014
6404 35006

8360 1626e
8360 16L62
836A !6270

8360 L6271
8360 16t29
8360 16272
8360 16185

8360 16 r34
8360 16274

836C r6r17
8360 r6116

8360 16278

8360 16279
8360 16128
8360 16131
8360 16164
8360 16186
8360 16200
8360 16160

66 8360 16118
67 8360 16112
68 8360 16171
69 8360 16280
70 8360 1613 7

71 8360 16281
72 8360 16190
73 8360 16262
74 8360 16136
75 8360 16283

76 8360 16193
77 8360 L6284

8360 L6l5I
6100 63030

8360 16263
8361 16307
8350 16265

6404 35006
8360 16268
8360 !626e

8360 16168

836A t6t29

8360 16185

8360 t627 5
8360 1627 6

8360 16117

8360 16205 4

8360 16278 4

8360 16279 1

8360 16128 r

8360 16164 2
8360 16186 2
8360 ,16200 Z

8360 16160 l

8360 16118 I
8360 r6t72 2
8364 16177 2
8360 16280 1

8360 16137 1

8350 16281 I
8360 16190 1

8360 16282 1

8360 16136 I
8360 16283 1

8360 1619 3 1

8360 16284 L

O-!engas
Kuula!aakeri 6303

Nokka-akseLi
Kiila
Nokka-akselin kotelo
Kuusioou!teri M6

Tiivistysrengas 10x13,5
Cnteloruuvi
Jous ialusle\,T 6
ÄlusLevy
Vaarnar!uvi

1
1

4
I
I

3
3

L Laippa
4 Ätusle\,'y
I o-rengas lbxrl
I 0ljynräyr!ö rulppa

Sää!äj äholkki
0-rengas 24x20
Säätöhelkki
Aluslevy
A1us1e!ry

4 EleEentti
4 Painevent!ii1i
4 Jousi
4 Ohj atn
4 Paineventtiilin tiiviste

1

1

I
1

I

o-rengas 14x2
Paineventriilin pidin

Kuus ioruuvi M6x18
Kaasuvipu
Laakeriholkki
Lukko!etlgas
o-retlges 15x11
välilevy 0,3
Jousen kiirnitin

SäätiEerl akseli
qä:i Finan n,i n-

Rul1a
Mu! teri
Kara

AluslelT
Drin^ioh r!!nL^

lappi

Låakeli ja holkki

24
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Ruiskutuspunppu

31.0 ooott. | 411, Doo!t.

Viite no Ti laus rlo kPI Tilaus no kp1 osao nipi

:

öJOU IO-ty5
8360 16196
8360 1619 7
8360 1619 8

79 836A 16172
80 8360 16192

81 8360 16161
82 8360 1616 7

83 8360 16130
84 8360 16113
85 8350 1628s
86 8360 16159
87 8360 16286
88 8360 16132
89 8360 16287
90 8360 16174

91 8350 16165
92

8360 16201
8360 16204
8360 L6202
8360 !6212

93 8360 16173
94 8360 16199
95 8360 16188

96 8360 16210
97 8360 16168
98 8360 !6191
99 8360 16288

100 8360 16170

r01 8360 16289
L02 8360 16290
103 8360 16291
104 8360 16169
105 8360 16215
106 8360 L6292

107 8360 16139
108 8360 16293
109 836A 16294
1r0 8360 15203

111 8360 16110
ll2 8360 16295
1r3 8360 16296
r14 8360 16689
r15 8360 1611r

116
tt7
118

6146 00300
8360 16231
8360 16140
8350 16114
4360 16297

8360 16194
8350 16195

8360 1619 7
8360 16r98

8360 16130 1

8360 16285 1
8360 16159 2
8360 16286 1
8360 16132 1
8360 16287 t
8360 16174 I

8360 16201
8360 16204
8360 16202
836A t62L2
8360 16173 1
8360 t 6199 1
8360 16188 1

8360 16210 1
8360 16r.68 1

8360 16191 r
8360 16288 2
8360 16170 2

8360 16289 3
8360 16290 2
8360 16291 2
8360 16169 2
8360 16215 1
8360 16292 I
8350 16139 L
8360 16293 2
8350 16294 I
8360 .16203 8

8360 16110 1
E360 16295 I
8360 16296 2
8360 16689 1
8360 16111 1

6146 00300 I
6360 16231 1
8360 16140 1
8360 16r.14 1
8360 16297 I

Säätö1evy
0,2 @
0,3 @
0,4 E@

0,5 @
0,6 @
(annållinen tappi
Tappi

Raj oitin
Ruus io!uuvi
Raj oi ti.n
vlpu
Seksisokka 2x16

välivipu
Haarukkevipu
Kannallinen tappi
Kannallinen tappi

Jousi.

0,05 @
0,1 @
0,2 ldro

0,5 r@
Ki.er!eholkki
Älus1el,y
Lukkorengas

LukitusEu!te!i
Kier!etulppe
Tappi
Altrslev-y 8x12
Kierretulppa

Kuusioruuvi M6x55
Kuusiolutteri M6
Aluslevy !f10al4
Kie!retulppe
Tappi
Kuusioruuvi M6x55

O-letrges
Kuusioruuvi M6x18
Jousialuslevy
ÄLuslevy

Kads i
Ruuvi M6:.20
Kuus ioluuvi
Rajoitioruuvi
Kånsi

o-relrgas 30x2
Säätäjån kotelo
fiiviste
Vj.pu
lappi

t
I

1

1

1
1

L

2
I
r
I
1

1

3

2
2
1
I

1
I
1

l
1

1

2
z

I
2
8

I
I
1

2
1

I

I
t
t
I
1

25
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Ruisku!usprdppu

310 lioott. 411 rioott.

Vii te no Tilaug no kel Tilåus no ke1 0s6o nioi

121

L?!1

t26
r27
r28
129
130

8360 16298

8360 16214
8360 162!1

8360 16163

131 8360 r"5208
L32 8350 r.6304
133 8360 16216

- 8360 16245
i34 8360 16305
135 8360 16306

136 6146 0282C

r38 8360 16309
139 8360 r.6 310
rtru öJou !oJ!I

141 8360 16 312
r42 8360 16313
143 8360 16314
14. 8360 16315
ri+t öJou !oJlö

148 8360 16318
L49 8360 163t9
150 8360 16320
- 8360 16552
r.5r 4360 22470

a360 22471

8360 16555

8360 16298
8360 16209
8360 16214
8360 16211

8360 16300
8360 16213
8360 16163
8360 16302
8360 16303

8350 16208
8360 16304
8360 16216
8360 16055
8360 16245
8360 16305
8360 16306

6t45 02820
8360 16308
8360 16309
8360 16310

8360 16314
8360 16315

8360 16318
8360 16319
8360 16320
8360 16552

8360 16555

I
I
L
I
1

4
2
I
1

z

I
1
1
I
I
1
2

I
1

I
I
I

I
1

I
I
I

I
I
I
1
I

4

t
I
t

1

I
1

1

I
I

1
1
1

'I
1

I
I
1
I
I

2
I
I
t
I

Tappi

Jousen kiidaitid
Såtrönutreri
Jousi

Såks isokka
Alus levy 0,5
Jousi
vallvlpu
Leåke!i

KUT1A
SåksisoLtå 1,6*L0
lsppi
<i { rr^6,rinn!! rHu,

Kåsipuoppu, råydosat 135,144,145,146,14i
lappi je holkki
0-!engå5 22x18

0-rengas 28x2
Runko
Ulatä teyd.
Jougi
0-leogag

ventriili
o-rengas 25x21
Kier!etulppå
(åsipudpur sylinteti
Tappi

o-renga8 20x2
Må!tä
Tiivistererger 14x20

Nåeipr.dppu tåyd. osat 153...156
KuLoakappåle ltyd.

Tiiviste
Sylinterl
Mäntå råyd. ossr 154...156
0-reogas
o-rengas !1x7

t
I
L
I
1

2
1
1
1

1

I

154
I
1
1
I

zö
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SIHKOLAITffET

Sähkölaitteet

Nimellisjånnite
Maadoitus .... .. . .. ..

I TEKNILLISET TIETX)T

1. Käynniatinmootlori Lucas M 50 12 V

A^/ot, ilman kuormaa

12Vtai24V
- (negatiivinen)

5500...7500 r/min
100 A

10OO r/min
590 A
21,3 Nm (2,2 kpm)

(max)

(4,7 kpm) rnin
(1,2 kp)

6500...9000 r/min
75A-
24V

1000 r/min
690 A
16 V
35,9 Nm (3,7 kpm)

0
960 A
10v
65 Nm {6,6 kpm)

55UU,../5UUa/mln
so-..50 A
23,4 V

0
760...8804
14V
62 Nm (6,2 lQm)

0
700...820 A
13 V
46 Nm (4,6 kpm)
15,5 mm
26. . .28 Nm (2,6. . .2,8 kp)
O,1 ...0,3 mm
39,5 mm

Atuol, kuormitettuna

väårtömornenttl

vääntömomentii

0
980 A
46 Nm
11,7 NHarjajousen iäntevyys (uusi harja) ... ....... .. ...

rciynnistln[Fono]t Lucas 3 M 127 24 V

Arvot, ilman kuormaa
pyörintänopeus
una................
jännite . . . . . . . . . . . . . .

Arvot, kuormitettuna
pyorintänopeus
virta ................
jännile .... .. . .. .....
vääntöanoanentti

Arvot, lukittuna
pyörintänopeus

KåynnlEtlnmoottorl Bo6ch JD 24 V

Atuot, ilman kuormaa
lryu tr n6r,ut Eu-
vtna . , . . . . , , . . , . . . . ,

Arvot, ankkuri lukittuna
pyörintänopeus
virta ....._..........
väänlöanornentti

ANot, ankkuri luklttuna
pyörintänopeus
vina . ,..... .......
vääntömornentti

Hiiliha4an minimi pituus ... .......... .,
Hiiliharian paine
Ankkurin pättäisvälys
Kollektorin pienin halkabiia ............
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sÄtt(ollrnEEr

2. G€nrr€åtlorl Lucas t6 ACR

Nimeflisvirta lämpimänä 13,6 V iånnitteellå 6000 r/rnin .......,.,........ U A
Suurin sallittu pyörimisnopeus 12500 /min
Footbrin vastus (20r,c) .. . . ......,. -. 4,3 oh.rr a 5%
Hiifijous6n jännitys ........ 2...2,8 N (200...280 p)
(Hiilen påä kopan pinnsn tasolla)
Hiilten pfuus uut€na . . . . . . . . . . . . . . .............. 12,7 mm

maa*itus .............,.. ......... {-) miinus
Siaattorin nagaluku ,"...., 12
Slaattorin vaih€luku ................-............ 3
Straatbdn |9y'*entå ,........ tähdqÄent i
Sääbiånnite 14,0. . . 14,4 V

Generåa{tori Lucas 17 ACR

Nime[isvirla lämpimänå 13,6 v jännineelli moo r/min .-.....-.....-....
Suurin sallittr iadova pyö.imis.rop€us . . .... . . . . . . . . . .

Roottodn vashJs l20oc) . . . . . . . . . , . . . .

Hlilijowen iännilys
(Hiilen piiå lapan fi.nan tasdla)
Hiihen pituus uutena . .. . . . . ... ,, ,.

maadoitus ......,....
Staatto,in napaluku
Staatb,in valEluku
Staattorin lqilkentä
Såätöiännite

Crenerastto.i Llcas 18 ACR

Nimellisvlrta l:impim€inä 13,6 V jännitteelEi 6000 r/min .,,...............
Suudn sallihi iai(uva pyörimisnop€us
Rooriorin vasltls {2O ) ..............
Staattorin vastrs i2ooc) ..............
HiiliFusen jännivs
(Hiilen påå kopan phnan tasolla)
Hiilten piluus uulsna ....

maadoatus
Staadorin napaluku
Staatbrin vait€fuku
Stsatto.in lqÅeotå
Såät\öjännite

GG.E altio.i trcas 23 ACR

NinEllsiånnib
M€x. vlda dfo r/mitr ..,..."........
Maadoitus ..

254
1500 r/min
4,16 ohm t 57o
2...2,8 N (200...280 p)

12,7 mm
(-) miinus
'12

tähtiMkentä
14,0..,14,4V

Suurin sallittu
Hiilen pihrus
Plenin hiilen pibJuB . ..,.. . .. .,....
Hliliious€n jänlvs
$aanorin napaiuku
Staedn 'äih€luku
Rootbrin vasts
S€UikjiåLnnite
Aksdin kuusimutE in tiukkuus . . . . . . . . . . . . .

!l

454
15000 r/min
3,2 ohm + 57.
0,092 ohm t 5%
2...2,8 N (200...280 p)

12,7 n6
(-) milnus

tiihtilqdkerffi
14,0...14,4V

12 V
564
(-) milnus
15@0 r/min
127 mm
8mm
2,5...3,5 N
12

3...3,5 ohm.
13,6...143V
41 Nrn
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Gene6rttori CAV ACsR 12V

Nimellisjännite
I eno

2000 ./mi.'
3000 r/min
4000 r/min

Lataus alkaa
Huippukierrosluku
Tehon tarve
LiukuGnkaitten pienin halkaisiia
Hiihen pien,n sallittr.r oituus
Hiihjousien jannitys
Suurin sallittj ulkoilman lämpötih
Tasasuunlaus

Generaattori CAV ACsR 24V

Nimellisiännite
I eno

2000 r/min
3000 r/min
400(, r/min

Lataus alkaa
Huppukisrros[*u
Tehon tarve
Liukurenkaitten pienin halkaisita
Hiilien pienin sallinu pituus
Hiiliiolrsrgn jännitys
Suurin sallittu ulkoilman lämpötila
Tasasuunlaus

Generaattori CAV AC 524-6

Nimellisjännite
Maksimiteho

kylmänä ............
kuumana ...,,,....,

Kytkeytymispyörimisnop€us (genar.)
Tehontarve
Maksimipyorimisnopeus . ........... ........
Pyörimissuunta {lakaa katsottuna)
Ympäristön maksilnilämpdtila ..... .. ......... ......
Jeaihdws...........
Tasasuuntaus
Paino (ilman tuuletinla) ...... -....
Releen tyyppi
Releen paino

Generaattori Bosch N 1-28 V 55 A 25

SÄHKöLAITTEET

12V

30,5 A
464
504
1250 t/min
100@ r/min
1,8 kwrcsm r/min
28,5 mm
8mn1
2,23 N (227 p\
70rc
piidiodil

24V

16,5 A
25,5 A
8A
1250 r/mi.,
10o0O r/min
1 ,8 kw35oo r/min
28,5 mm
8mm
2,4 N 127 pl
70pc
piidiodit

24V

33 A 27,5 V
31 A 27,5 V
1150 r/min
2,4 fV35O0 r/min (1,8 kW)
10000 r/min
vastapåivään
+7ooc
ilmalla
piidiodit
n. 5,9 kg
,t40
225 g

Nimellisiånnite
Teho

1500 r/min
3000 r/min
6000 r/min

24V

124
424

0,21 ohm
9ohm+

+ l0 vo
10 yo

Staattorin vastus
Roottorin vasfus

www.maskinisten.net



SÄl{KOL/UTTEE

ksr

125
12
1,19
1,13

%:n. tåyd€Gtå vdåukssstå
1@%
75%
50%
25%
ryhjå

)

1 ehqa 2, EdFhyr 3 xwiedri 4 Lrnir*nM 3 srtrysrl.l]e

tLhkululpan lolrniftr

Kln ttrar*o@ lry&aEån e€3..r| !:it*ö\,it ry4groriil
liirmiF- iå sytyt/sldetufka liimmilFlrdkan mdo.ia ruui..
v€ntliili avåutsu iå Fofio3h€ pårilo. vldäårnåån runl(opulkafl
låpi. syi/ryski!rukl<a sytynå! Foinon*!.€.r jå ll.||l liinnitåå
mo@riD mct3Yih nn|,m'r.

II AKUT

M@tb.in fåynrnirynBa v*tnisrami$llt åtet on pyfnivå pitå.
måiin trwlEnit latauks.lsa. \alsinkin ta&Ella. Lånooiila la3-
ki6ssa akun vlrdnåntokyky ålen€e jå noottonn pyödmisvåstua

suurenee. 20 asleen påtkås€sså å]du åntåå vdn min 40 %
siaä iehG|a, lo.*a ss pyslyy luovu[å,rrå +20 åda€.r liimp6
tjlsa U3åfit al(rt tul€€ plåå hyvå3så leul€€aa jååly.fii-

3ån estiimisokS. Täyte€n lådattu axku jriavy d8 asis€n päk.
kas€sssa. multa tyhiä åkku jo -7 alt€€n lärnpötilssa
Epib.lnjsrun.€n ktnnldyryril/Gen låll6€i ryhiaiLlea kåyteryå
a&(la ei s!å iåi[åå päII.!.9t, ko€l€ å|dor jäåtyy jå lubiln|l.

Alun tuoloor h$nr nalEdnriar 3äinnöIh€n taridålu Tår-
vi8a€€sa alloåh lisälra.r lbbtnJ6 vdil Akkul€n ld/srilaa
*uråiaån åkkrJhsDon omimi$sinoa mittasnalls. Jdi årix eivål
pysl tiyd6$r |a|aulla.aa. m moonorin iaraurlaitlEd.r kunio
larkat€dave. JG d(i o\,i idqryaad ,il*lattulq rlä Ed
ioh.ll lerd.i!6ibn ,ih..5€cti ril'ödä, raar noinaL
g,tulrrneaE !*illoöir€atå h.ornasta (bndor ji ].ns€l l't&
luvat kåynnlltyl(set ina), on hatitFvr l€troikr.lnfidr laturin

ul(og,5iisn uDbvirioirr €liinlFlcri *.d on ulqt$ldt.
plrdrit.å 9onE'la NryFn ja joidrl(didr ko*åtusFmd
on ad€-åiin ouhdis!åtilvl lqJuneilå v!6llå, hiomaib Ei mullå
sopivålle lå\rållr" Hap€nr5ris€n 6aufib€l€i nrÄl lr joh.
dlnl€r€å voldellåsr v.|€lllni{a

Alom Y.|lu.dln trr*.|!rr

Äh$6å Obvr re l13. aiaidrdyyfi sNiilöå v.nå jr dd(lElpo€.
Bdolayydn 6riE*rpai.p ilrui66. .h,l v€.adiltl, TåFin
velin[l atun n€6to€n ofilnllrpaino oi 1:E kgr, artua p'Jrd-
lå.36å o€3 ålfuhåDoerå olalastå nkkih@adä silollurt k€.niålll-

!€dj d(Un kånmirr l€vyihln. ]-al5in .anå bim€o.. ja k€Y€n..
aI s't dnhailo-E tl'rale. ad0fig. ohtElp.iE miii-
ta'r iadciturll 'åtsn vrhisbtu{å mlEdrr allln nåpoa E n-
pötilån o..!e +zf våes,/at rkkuhapon onhospdm j.
elur lålåuath E'isl|ån !.!raav..dl

€0

Arkiacoo omi€iF€im nirgn nt6! la pönbsaa. Yll&dEy?
årvoi påt€vät vaitr +27 å5le€n iåmpölilasså Lampriblån nous-
tesså ne€le låai6nl. ja omineispårno pi€'lorce. Yhden adåen
si|Jnirbn hifititnbn muubs nultFå ddnålF.rma 0,0@7 k9/1.

Tå^h vårdtn eh' n€6Et crfiaisFhot oväl 4i lårnF'

låJnpödlE
oc

+2()
+30
+24
+10

0
-10

-30
-q

tgn

1.274

1&
1,$7
1,3',t4
1,321
r 32A

[I KOIUAUSoITJ TA

1- Kåtitnbdfirootlofi

Kälnnl$inmoottlcri on nelinapon.n s'i.toh*nmåspyöiiirnoonon.
Håanmspyödlryi{n on sähkdne9ne€nin€n vipulykin

x:iFnLvsrnootloin lnolut l. i.rl(åiu.

TåII€åJ3 tshdiär 12oo kiynitnnnin våbilr. Indb€ln låa-
p"ri åtusta ia tåynnistrdn@lorbia. Avåtlln kiimil).lpuln ja
vod.dlh kiiymi.lFmooltori itli n@tundr.
Tartåd€tasn kååp.lll kaap€likrngåt ia liilo*ondai ch vå.mis-
tadlirrä, €d:i hiilål påiisde rhrnagr v+..di dftrE.åiit
eivflå hiårn iondot Fäiso i.l€rlrmåa ldfti. Waii it(, hi-
rElå Oi td(erlplo'n €d€liiiin 3a irlo6 dnn 6tåä ja pufdl$.-
taån aCd hiili €tU Dldln bendhih kåsiotrlb ll|lgalpalålla ltll&i
asslEtb€ssa d| tsrkåndålie ai€i niih Johio liiä ioiåarnlrn
lqiy ilhar nrl(ool|. Hejrot hlthr!*|i)u*a åihathr/t k ltrtll-
Eandin nope$ h/t|r|lssr. Hilh.tiåi)ldil iå/klryF årr.t6
råån jo',idwaåan 3wllå. Hiilå dr vaihd€tbva åjna tiydallbinå
ssr*tm. MEsåån t&auks€sså al 3åa kö/tgå .ti ko!u!!a nfiliå.

U{lxnn M|gt on I/yU hioå ko'r[ruiådorir tr4!|!€r:4. Kcrvitr_
taedr d otnn F,lrb6. rrdxlolkt.,| a& dr F*rsara,r b.i-
dinh l(osrtslh l(alqldilaiE ll/ndr katrnuut|r|on n rtahGn
tåi pdan n, vokhrr 3a pddjst!. hhl*apåfrill! hbd1. lilonta-
kå.{årL €i såå flb!åiän låFrutlGs€ l€ytäL Kåild{i pöly 0.t
ottd&ta,a qårletndf l-drEllL. viil{sl at|i€ddl al s.a
ddt ird.- Kåt'li$nrt E€fdi oat l€tb!/ddll hloloEd
prond*.ak€il. uuÖl låår€rito|(it voilålhan ann6n aeåiErn|slå
liotElnall. niitå noottonöliysså (SAE 3o-.{O) 24 tuntia. Jot on
viiltHrnåödii !€ii3a! ölin imytymisLi nop.uttrå |tmnultniillii
s6 rodc. TåIör q| laatdia llo6.E itty$l 2 tfrte F am€t-
bla 5 jiiä|tyå nibrdi srrEr p.l(åll6en rr da ttuddda
iåekellitr €i saa Mtltåii åsd'||*!.n iäft-l, ko6ka tilEin huo-
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2. Gen€rååtto n ylläpitotuoho

- Generaaton d säännollisesli puhdisenava utkopuotisesli

- Klilahihnan kireys on ra*istenava åika ajoin Ulds hrhnan
kireys on ta*ist€nava Jo 50o äjokilmetin (30 t) kulltua.

- Ggneraatioin lakenr oval kestovoidelllt, pien voileiu ei

- Lalaustårjestelrnån kaapelit ja pistokkeet on ia*i$enava
säännöllisesii (hapetiufiinen, ftunumai).

- Jånnrtesäädin ei kaipa huohoa.

Editi vafotoim€npit€itå

- Akku on ehdottomasll kyr(enävå oikein påin.

- Akkukaapeleita ei sa roiftaa eikä alausvirraptiriä kat-
kalsta moonorin käydessa.

- Jouduttåessa sLrorittamaan såhköhilsalsta on generaato.in
ja säälim€n lohlimet ifioitettava.

- Generaaitonn ja akun välisgssä johiimessa valkuttåa jen-
nae Johd,n s;nåa våuno|tLa, mildli se notetrba p.ås6e
koskettMä tunkoon. (Joudutla& iroiflamaan gene-
.aadoia m@toristå on ak(]n johtimel rcitetrava ensii.)

- Käynnlslettäesså mootuna pikalatunn la] apuakun avulia
on aplvidalåhde kydeltävä flnnån lqei*n aioneulon oman

Alkuå voidaår lilåladåta .en ollasså jsedyna 4oneLvon
*ihkdjä4esrelmåän edellyltien, etrå pikatailnn k@pelit kyt-
keliiiin oikein påin.

Gen€raattorln tarkåstus

Taftåslelaan hilien ja liuk!€nkaiden seki laakeroid€n tunro.
Likaanluneet liuku€nkaat puhdisteråan bensiinitlä lai htenola
h omapapedlla kevyeslr hankafialla. Pötylntyn@l ost puhdis-
letaan paineilmålla. Mitalaån roolto.i ja $aanoikäånien eistys
ja vastlkset. Ta*istetaar pooliiohde,elefientit s6ki lohtmien

Sähköjälestelmän suhteen @ tissä kirtasa setosrefiu vain
nomaal{ huollo- ja tarkaslusroimenpitoet. Mahdoltiset korjauk
ser on ånne{ava enkoiskoulutlksgn saaneen asentajan leh€_
våksi. Korjausten suhteen dat voimassa ne ohjee\ joika ky,
seislen laifteidon valmistajaiehdas niisä on anranui

S,{HKöLÄNTEET

61
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THAKTClFIIT

K9FtJAUSi-
KASIKIFTJA

SISAT LYSLU ETTELO

0 I

>-==<1lilj".,
rs lTs0 | EsT

4r

2

l

I

l
I
I
2

3

5

I
l
2

2
2
3

1

I

I

I
2

0. Yleani

0.1 Tekniser liedor

0.2 ErikoisrVövålineel

L &S 260/280 
'nn 

lytkin.n nkenr.

2. Kytkinlr.$lnrnvaahtoylåk.utta
2.1 Erulariian iforus

2.2 Vaihteinon lakakannen irotus
2.1 (ytkinat€l€lmanirroius

2.4 Kylkinå!sialmanpaikaliBBndennus

2.5 Vaihieislon t3kakanisn psikaleer as.inus

2.0 Etulanian kiitrniys

3. Kytkin$€t lmanEihto kori. lctkaistrtr.
3.1 T.aktor n kalka*u lmoottorin ja pohtoalnerankin vä ktå)
3,2 Kylk nasetalman lftorui
3.3 Va!htipyödnsihahakein tarkastuvvainto

3.4 Kvrkinas.Glnanas€nnut
3.5 Trekloiniiiltåminen

4. Aioliltinlwyn vaihto !åöröl.vyr av'lllt
4.1 Aserelnanpurkaninen
4.2 Asetelrnriftoloanii.n ES

€0
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TOIMINiIAiI SELOSTUS

VAIiIET
THAKTc|FIIT

Kc'FIJAIJS-
t<ÄsrKlHJA

l. F & s 280/280 mm KYTKIIUEN BAKEI\lNE

Valmet 502 ia 602 maalalousmai!it oi varunet! kaksoiskytki.

mellä. KVtkin on kujva €vytvyppinen, jonka nimallishalkaisija on

280 mm {ll"}. Kyrkirn.säon vksi låulaliousi.

Etummåinen kytkio on voih.notloa vason.Tämän revyn lautra
tetro siirtyv 

'aiqrai! 
on on'o. pai'dkel'r si\ärå o qvål voinan

oton lVtklnaksslin välitVksellä voimanottokoisi!ioon trakt0rin

Täaempi kytkinlevy on aiovoin6nottoa vanen. S€ vii|määtehon

vauhtipyöfäna kyl kinaktelin kautia vaihteiston pääåkselille.

S.kä voimanotto-että aiokylkimellä on 3 kpl !äädettäviä kro-

iultäpåliä. Paritvtkimm kummallakin kYtkimellä oi oma

säädeftåvä halliniåvi!uslonsa F po kimensd.

å

=
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TYÖiISUOBITUSOHJEET

vALitET l<gFIJAUS-
THAKTctFIIT KASIKIFIJA

t97g-09-30

Z. KYTKII1IASETELMAIIIVAIHTOYI.ÄKAUTTA

Kytkinaseelmån vöihtD tapahtu! pä?'häpäin rraktoria katkaise-

matta ldhinnä sellaisissa tapauksissa. joi$a tGkrorin päällä on tyii-

2,I ETUTATTIAN I8 ROTUS

l. lrora 0htaanrosra dikuitursensuolakotetor kiinnhyyuuvit
;hlro;dme rser.ld Poisc .o,plo id rrnn,r/st'så.

2. Avaa lattiamalon kiinnityslisrojen ruuvii mohnnitta p!otio
rähtipäåmeisselillä. Pai$a malto.

VAIHIEISTOIII TAKAKANIIIEN IREOTUS

Laita vaihteistotjliyt val!maan.

Avaa tunnurteliian iousen kiinnityshutrerit (24 nm)

Avaå työntötanson tue. alapiiijn aksetin tukk0t.vyn kiinii
tyv!uvi 117 mm). Poisla ru!vija v0 akseliulos.

Nona ryontovar.en tuen ahpijä ylös F poisra iuniustetijan
karan lo!sen äluslevy la soviluslevyt.

l(otå !erok0ukun elp6vivun jousi-

lroia vaihteinon lakakannen kiinniryyuuvit {19 mm). Vedä
vaihteiston rakakansi varovasti 0ijaustapeilta F nosra mKa-

lrola voimanolon kytkenliivilur jousi. Avaa vivun luKtru!
ruuvi {6 mm}. Poisla ruuvi.

v edä voimamlo n k yrk.nt äho lkkj ulos äks liha.

2.2

1.

?.

7_

5_

3. Löysää nopeuspolkimei vdlivivun kiidnirysmuiteri (10 mm).
P0ista nopeuspoljin- 0ta nopeuspoikimen ja vält!ivun tiiros
kohd s o leva joustosokka iatt*n.

avaä vormanollokytkimen kåsivivun ohjairnen kiinnitysruu
vit (13 mm). Poina ohtaio.

Viillå lafiiömatosia auki käsija(uvivun ja maton sivun våti
ekä ktrkinpolkimen la voimanorlokyrkinvivun vätiien kan.

Leikkaa äänierislysmal0n siv! auki kasajaruvivun kohoatra.

Avaa rählipäämeissliilij laru ja kytkinpotkimien s!oFku.
mien li;n'rrvsrevyiF. rru! r. Po.$d hvyr rå suota( rrrl

8.

8. Avaa etutatian kiinnityyuuvir fi3 nrm). poina eruEl|€
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lvöxsu0RtTust!luEgT

7. työ tuurn6lla {3 aml nopeu$iluslon nivel€$å jounoiokka

pois. Poiiia rkseli.

rm-.|n-30

krota tåul|tiFyörån kotelonå 0onoaioepotkiat känniry$
sade (13 mm).

Vedä voimanoron kytkiiaks.ti uloi vatoeo rakkonanå Purkl
akselin tiivistettå.

KYTKIIIASETEU'AI{ IRROIUS

Pai$a ohiaamon et!osan änieristysmatto.

4r 2

9.

2.3

t,

8.

t1

S. lrota pohi0aineen huohorinputkiir imuputkipolttoaimra.,
kisla 119 mm). hrotd polttoåineminarin johdin.

l0- lmln v.inanoton täsikyrkimen B€rktivalon kalkaisin kyt-
kinkotelon kannesta (17 mm )-

Avaå voihanoton kåsikvllinvivun säätörouvin lukl<omulteri

ll9 mm). Kisrä säälöruuviauki. Poina kåiikytkin{ivln hd
rasokka- vedä vipo ini aksolilta.

Kaenå aio kytkim€o €äröruuvi tiinni.12-

3.

2. Avåa onjaamon siuleryn kainnityruuvil ruuvimeis.liilä-

avla åkkukdp.li.n tiintrirysruuvn {12 nml. k.ola kaaoeln

{miinusiohto ensin}. Poisra 6kun tukileh,kko ta iosta akk!

Avå. akkutelineen kaksi takimmaina k'innilysruuvia (17

mn) ja sylinieriryhmess.;lew kiiinilysu'rvi {1S mm)

krora akkutelin!€n alla ol.va iohdine4a- Poind akkulsl'ne.

lrcta pakkoiy önvivun io{ri-

krora ruiskutuspumpuha t!lavan nope!saivun ttkapä4.

13. lrota kvrlinkotslon kaflnon ruuvh {17 mm). Nosta kansi

väåkå.asannosa kisnamålh ohtaåmon kdurtd ooh

5.

6.
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TYONSUORITIJSOHJEET

20-

21.

Ly0 pinepuikolla merkit aselelmafl runkoon ja vauhripVö.

,äijn iakaisin aenn!kei helpollamiseksi-

lrrora tasaisesti paineasetelman kijnnilysruuvil fi 3 mm).

(

15. Ave kVtkinho kin kåksi kiinnilysnutleria (14 mm) Kierra

kytkinholkkla 180o ympäri ja kie(ii holkin kiinnrt./vuu!ir

Avaa kytkinäkelin suoFkannen kiinnil!vuuv (17 mm).

16. Vedä kytkinholkkj kylkinaksetin urituksen pää[e.

11_

22. Kallista deteLmaa ircllisena niin pation, elrä saar porsrerua
putkiak$lin ia painelaaksiei ohjaintuet.

23. Poisla voimanoion kytkinlevy.

24- Käännä aiokytkimei rmiusaks€ti ohjåamon sisäpuoteth
sivuun kyrkimen lielrä. Nona kytkinasetetma ohjaamon

fd<dtå 6uhapyoran (!rk.aprnnan .unro, rau|Irpyoran
kiiönjtys s€kä silmälaakerin kunlo.

2.4 KYTKINAS€TELMAI\IPAIKALLEEI!ASENNUS

HUOM !

Mikä{i sinulla ei 0le käytet6vissäsi kYtkimen sääötewa. denn.
Ejitokyrkin rilalh. foimita nrorenu kytkin kunnone@vaK$

\ 18.

Nona voimanoton irrot!ekleti p0is.

KijAnnääjokytkimen irotusakseli sivulle ohjaamon etupuot.t-
le.

Awå painskat€rin ohiaintuki.n kiinni!ylruuvil (17 mm).
Poista lukien oh,au!60kar.

19.
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TY'iISUORIIUSOHJEET 1979-09-30

As-'nna kesk tvlhoikki ETV 8s1 180 vauhtipydrän nawl'

e. Asera vo manoton kylkinkiy (navan pitempl puoli

vauhtipyö,ään päin) ke3kilystuurnan 9äälle-

Nosta kytkinasetelm6 kyrkinkote ootr.

Nosla ajokVtkiden iiolu$k$ll por purkiakselin tehä

Varn|slu, elta kvtkinholkki otr oikei. päin akselrlla, rs.

urituksen matalamFi puoii m0ortorlin pä n- N0sta putki

aksli ohlaustukineen kytkif asstelman u.itukse e.

Nona klIkinasrelma paikalleen niin, eltä me.kkipGreet

tuhvat kohdakkain iå kirisid kiinnlV$uuveia csa&st
käitntäen välillä aselslmaå. Knistä lopukri ruuvit 25 f0n

Asenna vaihråiston rakakansi pa kslleen (onj6 1.5).

Vedä kytkinholkki purld.kselin uriluk$lle ia ki6nä kv.
kinholkin kiinnitysruuvt kiinni 11,8 N.n nomenrriin la
muneft 4t Nm momantl in

Varmina. että aio F voimanortokyrkimietr imtuekse.
lien 0hjausrapit ovat paika laan. Slvels molemp n irotus
akseleihii vaselinia F assla ne påikallEen.

Nosta kytkinkotelon kansi !aikatleln, Aeta voim.noron
lxiLlr{' nsf nsr \rva,olår(air,d1 k in.'lyr srå (y \in.
kote on kainBn k inn lysruuv en al e. Kie.ia klinn tys
ruuvn kiinni 52 Nm .nomenniin

Kiinnilä akkuteline pa kalhen.

Krnnirå voiman olosoton käsiktlkinvipu aks€litap e.

Kiinnitä säärdruuvi paikall.en.

Asera tyttinalcelin suoFlonsi paikalhen. Aseta kann€n

k nnitysruuvisn alle sdhköjohdon kinnityslinar jå kirinä

Kiinnnä iohdinsia akkutotelon 0onaase ia p0[todrft.

tankin päällå oleviin kiinnitVdenkksihin. Kiinnitä po tto.

Kiinnnt poltloaineen imuputki ia huohotinpulki p!ikaf

sen- Tarkhlå moiempian putkien liilospintoihin l lavren

kupdiriivisteid?n kunro, Vaihda ne tarvirlaesså.

Kiinnira poftt0aineputki€fl side vauhtipvörän kotelootr
(13 mm).

xrinn'ta oht..ahon eiul.{y pa'ralEen ilorta stue'nan ia

låtrjan ääni?ristys ja iu0iamalto pårkalken. Kiinnni|

n0peuyiv!n0n nivel väliakselills. Klinnitä nopeus. jå Dy-

Noqå d<ku rel,nerlee. ia ktr"n'rd !e parldr,een (ihn,rå

kaapel(, virraJohro (+J ensiksi. Kaada vaihr6inoöljyl

s'iåän {125 D.

Sirdå åtokylkrnpol\rnån vapadiils o'(ea\r kåyrrd td
hudltokirFn mul.aan (våpaåliike 20-25 om).

I0.

l

2.

5_

8.

tr.

12

13.

14.

17.

Asla oh aiDlukien kaksl joustosokkaa päika ken Kirsra
ohra'n,u\ .n npltd \ r.nirv-uuv d 50 iIm nomelr.r-

t5

t8.

19.

Kie(ä ETV:n 891 180 varsios putkiaks€lia pitkin voi-

Fanoton kylkinlevyn aslnnlsholkill6 kiinii ja vsd, oh

t.nholkl' ulos. Vd'o r'lkomdna purrtakelin !nvfr.rrj.

Tv6nnå voimanottoakseli värovani paikalleen. Varmista

esim. rulhflitalh milasmalla, erla voimaiol1oakseir 0n
21.
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TYONSUOBITUSOHJEET

, -t\ Säädä voimanortokytkimen käsivivun våpaaiiike oikeakri
kayttö. i6 huoltokiian mukaan (vapaaliike 30-4{ 

'nnl.Vapdlikkeel o. syylä tarklslaa vielä huollon lopuksi

ennen koneen käynnistämisiä.

Asetä !oimanoltoakseiin !uoius paikallsen.

Kiinnitå vdoko!kun salpa!ivun iousi.

Aseia työntötanqon t!en jousen välilevyr ia aluslely pai.

Lyö ty0ntötaigon tuen alapään äksli paikalle.n. Klinnita

aksein ukkoevy ja k risraj rluvi llTmm) 52Nm

Klr stä työntötangon tuen iousen mutt* 124 mm) 220

Kiinnilä voimanolon trotuwivun kiinn tyvuuvi 16mm).

Kiinnitä voiman0ltovivu$on plautuslous.

Kaada vaihleisroöllvt sisään (täyiösmäää 12,5 l).

6.

7.

8.

9.

10.

.

12.

(-t 22 SuoIld pa.eld.ker.n ohtarnren uorelu ^åyIto F huol o

2.5

2,6 ETULATTIAN KIINIlIITYS

1. N0sta elu ältra paika ken h kieträ len kiinntyyuuvit
kiinn 113 mm). Asta kytkin.la iarupolkimien suojaku,
mir paikarleen, ja kiinnrä suoFhvyt risiipäämeisseti a.

1.

2.

3.

VAIHTEISTON TAKAKANNEN PAIKALTEEN ASEN,

NU5

Aseia voimanotroakselin kVtkinholkki pa kalleen.

a.Prd vdr-leslo' d l..d..nnea 'd.,^._ u'n ivsle

Poista volmanorloåkclin suoj0s.

Nosia vaLhleiston takakånsi paikalle-cn Akse ln paikålieen

meno. uoir hplpo,.da pyi' irråa;ll; 'o6p 
ld låder; roL

manulosoitoakselin pädstä.

2. K iniil?i maton kynnVs isiat ia suoiakoreio paikaileen.

3. K inn lä nopeuspoljin {muina lyodä lukitussokka palkal

Ki:nn,rå voirdnorroivrj{treq'äsvrvun onjå,a ra,\.sra
vielä kylkimien vapaaliikkeel.

5. Tliyr!1ä lakakannen kaksi kiinnity!ruuvia (ks. kuva) l!.
kitreella Locrire 542. Kni$ä kanien kiinnilysu!vir (tg
mml 105 Nn mo6eiltiin.
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VAIiIET
TFIAKTclFIIT

KQFTJAUS-
KASIKIFIJA

rst9-09-30

3. KYTI(IiIASETELMAI! VAIHTO KONE KATKAIS,
TUNA

3.I TRAKTORIII KAi(AISU
(noottorii ia pohlorinetankii vilistä)

1- lror6 akun ka.pllit (maaiohto ensiksi). Nosra atku pot.

2. lrotå nopeu!ia pysäylinvipu rakapäänään.

3. krola akkut€line.o pohiaita tohdins4a krora akkuteline
(17 

'nin 
iå ]s mm).

4. lllola nopeusmittarin vaiieriruiskutuspumpu$a (27 mm).

5. krota !alojen johdi.erja ohFamon eros€indstä.

Vsdä kaihtimer keliu irti ohiaamon s.inästä. lrcra oh-
jaussylinterills memvien p.ineputkien kiinnitysid€
113 mm).

l(o1a oht6u$ylinleriilc menevien !ainsputkien liitoskoh.

d.t {24 ja 17 mm}. Sido nrotettuien l.ttuietr påät yliis,

siteivuorava öljy pääsevalunaan lelkuMa.

Avaa ohjauw.ntliilill€ m6nsvän påineputken ljitos {24 ia
22 mm). klor. Thermona.l laitteeha polrto;ln@n raynii.
aukolle tulåvd vliv!oroputki (lS mm). Suojaa avoim6ksi
jäijnyt reikä.

Ama inusiivilä. kansi ia larke imusliviliin täofta pumpun

ja putkisron ylimi!äråinen öljy pois.

10.

ll.

12.

L

13.

14.6.

7.

Itrotå kåynnistys. ia latausjohdin!åriat etupääsrään.

lrota poltloaineputkiriirtopunpusla {14 nm) la po|no.
aineputk'3n side vålhripvörän totriona (13 mm).

lrrota imuputken kaksi l€lkunkirinintä ruovimeis.tillä
hydrduliikkapompun puolqise{a pAnä. krora tiirostetku.

Avaa nostolailieen påin€putken kiinnirysuu!it hyd.
råuliikkapumpusta (5 mm)-

8. lfiora lämmiryslaiilsen vesiletkur ohtaamon puokis.sta

paänå ruuvimeits€lillä.

15. Areta r6l(orin katk.buoukir oaik.ll..n- Laita rohen
pukki kytkimen kohdalle kehdon alaplohlle ia roin..
oohtoainstankin aiao!oklle. Tue k€hlo etuakselin ho
kmmin puolin puuliiloillå. Vedä kälitåru !iillle.
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TYöNSUORITUSOHJEET 4a 3

2.

3.

L

2.

3.

4.

rg79-09-30

l?.

Ava3 rungon kiinnitys.uuvit yläpuolelt. {17 mn} ja al.-
puol.lla {19 mm). liluhtå i.roftåd ny6i liiloskohdån .tn.
puolslla olevat kaksi kiiinilysruuvh.

Työnnä mkrorift gtupäå erilleen pyödnåmällä etupv6-

ristä. Tarkkaila irrclus-va heessa voimanoton ak$lla, ånei

s€ lähde kytkimm nukaan. Voim.mton kyrkentäholkin
paik€lkan pylymisn voit varninaa tylkemälla v0iman-

oron päälk.

K YTKI I'I ASETE LI\4 AI'I I R R O TU S

tyai pinepuikolh me.kit kyttin6srtelmaan ja våuhtipyö
rijån emalls k0hdalk Löysää r$telmad kiinniiysruuveja
tasabestiiok puokha (13 mm). Kied rulvit irti.

Noia paineaetelma ia voimanoltokyrkime. kytkinlevv

Tarka$ vauhlipvörån kylkinp'nnan lunlo F yaohtioyö

dn kiinnitV!. VauhtipVörän kiinnitysr!uvief, kiinnhys

Vedä laake ulos esim. Eelzerin kuulalaaksrin ulo5/.ii
mellä n:o 4521 lå vastatu€lh nr 4522 iaiv.ståavilk. Puh-

di$å laåkeriia larkasta 3en krnio.

Rasvaå äakeri hyvin va!€ iinilla F lyö s paikalleen tut
nan ETV 892 400 avulla. Kiinnitä lukkorensas raika'

3^2

I_

1.

2.

3.

3.4 KYTKINASETELIVAN ASEIINUS

Aetå kytkinlevy keskityitapin pååll€ navln pilompipu'li

VAUHTIPYÖRÄX SILMÄI.AAKERIfl TAB(ASTUS
VAIHTO

hrola r.uhriDvödhä loin.nuloiol|oallllin laåk8tin

lukko.€ngd lukko.engå$ihdeirli.

Noda kytkinåillelma gaikåll4n. Tarkinå. 6llä vauhli_

pyörå. ia asetliman tohdistos0isred rule{.| koh&kt.in.
(iinnirä asslålma kiinnilysruuvsili. (13 mm) 25 l{m

Vedä voimanottokyltiman \vlkrnlavvo keskitvnapoi po;'

M 10 x 100 nm ruuvill.

Tark.ita puiklekselin ia voimånonoaks,lin uriluk{6n

lunto. Siv.l€ oriin vastlinia.
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9.

5.

1.

6.

TBAKTORIN I-IITTAMINEN

Slnrä rraklorin el!päätä kytkinasete mineen varovast'
va hteisloon päin, k!nnes kytkinlwy menee kytkrn-
akselin uritukselle- Aetslman paikalleen menoa von
aurtaa pydriträmällä kvlkinaseteimaa edesrakaisin.

Kun aksali on kokonaan aserelman urituhalla, kkistä
runqon kiinnjtyyuuvit (19 mm) 90 Nm monannrn.
l\4uista kirisiää myiis runqon ahpuolelh ohval kaksikrn

Kiinnitä kytkinkotelon kannen kiinnitysuuvat (17 mm)

Kinnira pol'loårneourker 0ar'al.pn. Kiiinna noper5 F
pvsiylinldnlio pdikdlleen. Kinnira !ätrlotuntimi'ft.n
vaij€ri paikalleen. Nona akkuteline paikalleen ja kiinnirä
se kytkinkotelon runkoon.

Kiinnitä hydrauliikkapumpulle luleva imuputki paakal.

leen. Kiinnitä hyd€uiiika. paineputket F ohjauksoll, me.

neväl purket paikall€en. Kiinnitä ohia!ksn p!tk en side
paikalleen. Kiinnitä Thermostart,lafiteen ylivuotoprilki

Kiinnira \äynn,ninmoorlo.n ta larJrn jond,nsarrår pa.
ldllrn. Kiinnnå vålojohdinsarh ohidamon erJseinäon

KL.nrrå lammirVs,airreen ldkur (Jinnrta kaihiinen (er-

ju- Nosta akku paikålhefl ja kii.nitä s€ 1e{ireeseen. Kirn.
nilä akun kaapelit (vinaionto ensiksi).

Poina katkaisupukit lraktorin altå.

Tarkästa hydräoliikan öljyniträ, lisää tårvitta$s. Säädä

voinanorto" ja ajokyrkinen vapaaliikk€et oikeaksi käyttö-
ja hu0ltoknjan mukaån. {Voimanoton kyrkinvivun vapaa.

liikr 0n 30-40 mm ja ajokyrkimen 20-25 mnl.

www.maskinisten.net



VAIiITT
THAKTc,FIIT

AJOKYTKIN LEVYI\I VAIHTO SÄÄTöLEVYN
AVUTLA

ASETELMAN PURKAI!/IIN€N

Asela !äärölevylle 10,7 nm välipalal. Nona kyrkinåserel

hd v;iioalo'en oadl,e " \r.nartå ,v-{rn taalo evvvn (y-
kimen krinnitVsruweilla.

lMsrkllse painslevyt rLinkoon nähden. Jos painelevyjä io!.
dulaan vaihlamaan, monettää rnerkirseminen rarkohuk.
sens, sillä kylkin piläisi tasapainotlaa osien vaihtamisen
jälkeen.

Avaa voinanottokrtkime. käpälien kiirnitysmulrerl (17

mn). Tår<asrd rlT;Td;.äis*ri kapanel (unro;d muur

mahdolliret kuluneisuudesta aih.utuneet vauriot.

Avåa åserelFan <iinniryyriuv,r !ärölsvyn; ra nosra

kytkinen r!nko pois. Poitra kuobtapit.

5. Poina aiokylkinlew. Poina paiiehly ja hutasjousi. puh.

disG ja tarkista niiden kunto.

l<9FrJArJS-
KASIKIFIJA

TYOI!SUORITUSOHJEET

4.2 I(YTKINASETELI!,IAN KOKOAMII!E'II

l. lvlillaa llurasiousen kuperuus siten, eftä asetat sen säärö

evyn päålle ia tarkisiai taltasjous€n sisäkehän hdmms
iuksei k0.keuden !yi,ntömrtalta. Kork-ouden tLree orE
vähintään 12 mm sä,tölevyn tasosra.

2. Kjeträ ohjainkea saiirijtevyyn kiinri, ja asta karalte aio-
kVtkinl€vyn keskiryshotkkt.

4.1

a-

2.

3.

1.

1.

3.

5.

6.

Ale å såirr0levyile l0 7 mn valDd-t (valrnt;å1 1 .p.,.

\osd voimanonoky,l Fer påinelew .,rn. I$uLvpineen

Asela lautasjousi paikalleen kuperapuoli ylös0äin.

Asela drolVr\imen oainelevy odi\alkån. As€ta dtolvtLi-
men lvrlinlery paildllpen navan prterpipuoh y.d!pdrn.

Voirale (uulå6ppipn pdar va*liinrllä la pane n! parlat.

8. Nona kytkinasetelmatr rsnk0 paikalteen. Runson paikaf
leenasef,tamisra h.lpodaa, josavaar ajokytkimen käpätien
säätörulvil ja poisrat ne kokoiaan. Si oin pääset ohiaa-
tnaan såätöruuvien rsijinä kuutatappeia kohdaleen.
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L Kie{ä ajokytkimen käpälieo urdet siiäröruuvit munsrei

10. Kiiinnä paineaserelman iunko M I x 60 mm ruuvei å

säätölevyyn kiinri.

t5 Kun käpdlien säätö on kohdallaan, tukitse muflerit voi-
manotrokytkimen säätöruuvil16 lyömåtlä våsaran ia tu!L
nan av!lla muttsrien lieriöaM ruuvien rasopintaa vånen.
Buuvien lukituksn iäikeen tatkasra vietäjokaken käpätän
korkeus väliholkkien ia osoittimen svulla.

11.

12.

t3.

lrota k!lkinlevyn ohjainholkki kaioinaen irii ja aera 0

!0 mm hvyhoikki käytrötaitteen kara e ja kierä k4a
$äd/evrrvn I innr \ona !åoåtra n'rn pårton ytö!. enä
parneltaessa k:ivfiölajtieeila o 90 mm tevyhotkkj ei 0ra
krinni kyikinievyn navalk- Painele aiokytkintevyn kåpäLiä

Vaihdä kä7tiöhitteen karalle O 150 mm tevyhotkki F
painele voima.oltokltkimen käpä1iä nuulaman kerEn.
K;palä or pdrn.J,av" rrrd rvVqa. e å trr0tF -r orl

Krotra milialaitte€n karr sijätölevytk la kiristä s. Aseu
karulh 70 mm väliholkkija lyhyemFiosoitin hotkkeineen
ajokytkinen sdädön tärtåstusta vanen. Tarki5ra alokvrki
men kokjn käpalä mitlabntee|a. säijdä käpätiä tarvit
tass kiertiimöllä ru4{imeissetillä säåtöruuvisia. Kun
säiit0 on kohdallaan, l!kitse si'dröru!vi tukk0multrritta
la lL,killeella Lo.lite 542. Knislä m|llteri (t7 mm).

Vdrl'dd I drdrre 9a Tm uäriha,t (r vorndno:to(vt\.nen .d.
pälien sääröä vaden. A$ta karatte pilempi osoilin horx
kerneen. Tarkisra voinaronokyl kimen käpiilien korkeus.
Säädä kijpäliä tä'vftraes$ (17 mn).

i4.
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VAIiIET
TFAKTCIFIIT

5. SÄÄ0öT

3.

xu0tu.!
Uudon (vrh,m€n d kirlåp,nroier vaihrdrien jätkee. säädä ensi-
p0lrinen vaftsLil€ oikeak!. Poisa sifl?n ratoirinnotki, sokta;a
kieffä holkkia (31 kunnessen etäisyvs tukkomutteisra on 22...
23 mm (kuvå 2).

HUOM. !

Nsljv€romallissa ei ol6säådön råioitinhotkkia (kuvä1. Säätö or
muuten sam.nlain€n kuin kohdasså 5.1 on s€tostettu.

TYONSUOBITIJSOHJEET

1982.04-20

Kuva 2: Rajoitinholkin otäasyys tukitusmutterkta uusith khka-
pinnoiila lValmet 502... 602T).

KeFtJAUEi-
KAsiIKIFIJA

5.1

t_

2.

AJOKYIKINPOI.KIMEN VAPAAITIKKEEN SÄATd

Taikästa kytkinpolkimen vapaåtiike painanath ootiinrå atas,
oåi lun ervdoä/Jilsroppuuja rvot;ikpat(ar. V.i.dt.ik\esn
pitää olh 20...25 mn.

Säädä vapåaliike oikeaksi:
- avaa lukkomltreri(1)
- kied avaime a säätörankoå{ (Z) kunn$vapaatiike on

- kiristä lukkomutreri.

Kun säätövan loppuu,ts. Bjoirinloikki otraa kijnni tuKKo-
mrtteriin, on kytkjnlevyn kjrkapinnat väihdettava.
Jos näin eitohdä, saatravar t6vyn n'itit våhingoittåa väuhti,
py0råa tå parnsasetetmaa,

(.

|(uvi 3: Kytkinpolkinrn
(Valnet 6024 ja 602T4).

våpååliikk.sn sää16 nåliv.tonatlissa

S&hömutt€ri
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THAKTC'FIIT
vALittT

0. YI.EISTÄ

TEKiIISET TIEOOT

K9FTJAUS-
r<ASIKIFIJA

r980_01.,t0

0.t

Tvvpp'.....

trlkapinnan ulko \.lkais',a
!ilkdpnnatr tkähalkaisija

Voimanottokytkinlevy
kilkapinnan ulloh.lkåkiia
knkapinnån ft ihilkahiia

Pm.toussn purislusvorma

aiokytkin . . .

uoimanorto&yrlh
Painqous9n väri

Pain.jousi . . .

SÄÄTöMITAT

Säådetlåessäasetetaanvoimanotonkytkinlsvyntilalh!ålipålår(4kpl),ioidenpaks!uson.. .

FTCHTEL & SACH 280/280

280 mn
165 mm

280 mm

165 mh
740t30kp{75$N)

140 kp { 1390 N I
725 kp 12230 N I

Ajokltkimen käpälän korkeus säätölevyn pinnasla
10,7 mm

100 nm
124 mm

344 +1 mm

V.0. kllkinen käpåläi i<orkeus säddlevyn pinnana

Kyikina$relhan kiinnrlysruuvir

KIRISTYSTIUKKUUKSIA

0hjainruti€n ti;nnitysruuvir

Vaulnipyörän kiinnitysruuvit

Kytkinakelin holkin kiinnitysnutlsrh
Kytkinkorelon knmn kiinnitysruuvit.
Vaiht.itton takakannsn kiinnhysruuvit

50 Nm

25 Nm

I 1,8 Nm

41 Nm

52 Nm

105 Nm

220 ND

100 Nn
S0 Nm

Kytkinalselin holkin kiinnitys.uuvit.

TYönlötrngon tu€n jou!.n mutteri

Välirungon j1k.hdon välisat l(iinniryn uvit
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0.2 EBIKOISTYöVÄIIIIEET

Kvtkine pu*a,nis, kokoonpano-ia seåtölåito ETV 892 570 siiähåä seurååvll osat:

I
2

3

5

6

1

8

s
l0

892 571

892 581

892 582

893 t36
8S3 r35

892 578

892 575

893137
892 570
8S2 570

892 584
8S2 s87

l2
881 180

13 8S3 138

8S2 400x)

Säalöievy

Käyndhite

Valaholkki,94 mm

Väliholtki,70 mh

Levyholkki! 150 mm

Välipalat 10,7 mm,4 kpl

0soitio (lyhompi)

0sohi. (pidsmpi)

0soittinen holkki

Kiinnirysruuvit [1 8 x 60 mm,6 kpl
V.0.'kytkinlevyn keikityivälin€ (602)

Ajokytkimen kelkityrturnå
Lyöntihoikki

Kivttö

Käpälien korkeud.n mitta!s
Voimnoltokylkimen käpäli€n korkeud€n minaus
Aiokylkinen käpälien korkerden mirtaus

Aiokytkimen tarkastrs

V.0.-kyltimen tarkaitur

occo

re
13

.7-'-\
r-r]r--i--t:

Uv
a-

: .-?*""tflq
uuuuIu

1e

t.

a.
@

EErzztEtO

Etgl .lECl
1c|
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5. VA -{TE!STC' 502
602 , 602-4
602T.602T-4

102,102-4
703, i03-4
802.802-4
803,803-4
903, 903-4
HI_TBAC

i!t-v0tMANs RT0
7-,8,,a9-kokoluokka
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Kc'FIJAIJS.
KÄsIK!HJA

SISÄI.LYSLUETTELO

I

}lr"{l"il,l'-,,-,,
TS lTS0 | EST EO

5a 1

I
2

0. Ylaisr?i

0.2 Edkoisryöväineet

1. V.lhteisto.trakon laroihinia

1-3 Våihteisro(4-vebmållal)

2. Päååks€llnaynk.onolnlirenlridenwlhto
2.1 Tåkalattiån irorus

2.2 Noslo a lteen irotus

2.3 Påäakselinlakapaån aakereldenvaihlo

2.4 Synkonointnenkaidenvaihto
2.5 Pååar.6e in stlpäån låakein iå tiivistesn våihto

2.6 Pååar.€elinpaikårl€€nasennus
2.7 Päakselanpältäsvälylsnladåstus
2.4 NostoläLttgen paikal 8en a*nnus
2.9 Takahnian gaikail€€n assn!3

3, Sivuakselln våihto

3.1 T€klorin kauaisu (våihlsslon ia kesldLtryon vålislii)

3.2 Sivlakselin inotus

3.3 S vLJaksel n laakefe d€n ta&$tLrs/va hto

3.4 Traltorinlinåminen

4. Tr!åuspyödstön lukon kunnosios
4.1 Velopyd.&lon irclus lråktdida
4 2 Lukon kytkinholkin ja - evyn vaihlo

4.3 Låakeritlen tlivisle den vaihro

4.4 Vetopyöråstonktinnit)slrakro.iin

5. Klrtiovetopyitåak!€linjålåuaspyitånEiho/hdnorru3
5,1 Tasausp'ödnihnrofus
5.2 Låltaspyöränvaihto
5.3 Kårtioveiopyoriiå}s€linidotls
5.4 Ka.tidelopyöräaksolinkunnostus

5.5 Kådiovetopyöreaksslinasennus
5.6 Tasauqya'rä$df,asånnG

6. T$åuspyöråstönvålhro/kunnostu!
6-l Tasauspyij.ilstjnidotus
5.2 Tasauspyödstönpliiåminen
6.3 Tasåuspyöfäslönkokoonpano
6.4 Tasalspyd.ii6thas€nnus

7. sötitohie.r
7.1 Kå.lide@/ttaks€linlaaker€idenesiturslys
7.2 Kaniovetopyödaks€lin siåiinln s:iåid
7.3 Tasauspyoriirslonkånnalinlaalcr*n6ikrnsys
7,4 LåutaspyÖrån ja k*riowropyörån vålison iåsnasvalyisen 3äårö

8. Eiuv€(hr ulo€otiokon *aon l(rnm.irts
8.1 Tlatlolin tai<aisu (våihlsision ja keskirungon vålisrå).

6.2 Etuvedonulosotlokon6isionifiotus

8.3 Siirlimen vaihto

8.4 Elu!€don ulosoltokoneislon as€nnus
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VAIiIET KclFIJAUSi-
KASIT<IFIJA

TFAKTc,FIIT

NOPEUOET 1 3.6/12.36-RENKAILLA JA MOOTTORIN
PYORINTÄNOPEUDELLA (2-veto)

ERITTELYT, SÄÄTöABVOT, TYöVÄLINEET

1981-11-20

OHJEELUSET NOPEUOET ERI VAIHTEILLA JA
rroorroRrN PYoRTNTÄNOPEUKSTLLA (RENKAA T

13.6/12-36) NELTVETOMALLEISSA.

13 r/s (E00 r/min) 35 r/s 12300r/min)

0. YLEISTÄ

TEKNISET TIEOOT0.1

2

OLJYT

Täytbsmaärå .......
oljyn vskosireeniia laar! saE80 80w.80/90

ra 80w90
AP|-luokalGL-5
(EP) ia|GLT (EP)

KIRISTYSTIUKKUUKSIA

Vetopyinästön putk€n kiinn'tysmune& . . . . . . . .. . .. . 230 Nrn

Vo manoltokone slon ki nnitysruuvil ..,.... ..........,.105Nm
Vå hteislon ta va iruigon k innitysruuv t . . . . . ......,... .. ... 220Nm
Kaniovelopyöräakselin laalenpesan krinnnysruuvn .............-..... 41Nm
TasaGpydråsrön laåkenkansien kiinnitysnunern . . . . . . . . . . . 88 Nm

Takapyoran kiinndysm!fterit .. 300a320 Nn
Karrrovetopyoraakse rn muner (2-veto) .... ......... 270Nn
Noslolåirleen tungon &nn|tysruwrl ....... ............. . ..-...-....... . 100-120Nm
Työnlotaagon luen plsen kiinntysmulleri .... .......... .220Nnl
Kylki.akse n kyll<inholkl. kin.lysrudvil .....11.aNm
Kylki.akse n kyllinhoikln kinr lysmlherl ... ... .. 41Nm
Karlovelopyoråar€elin laäkeredd Biktr|slysvoinå (m'Enuna iouevaa alla laakeripEån
kehä(a) ... ... .,.. 22--.16 N

Eluvedon uosonoakselin aks€lr.utreri ,... .....,,,... ....... .......... 200 Nm

Etlvedon sakafakytklmen sirinakseln lklusLew ....... 23Nm
Eruvedon ulosonokoneEton kinnitysruuv ............... 79No
Kariovelopyö.äakselin akselrmutier (4-ve1o) . ...,,.. ... ., . 230Nm

VÄLYKSIÄ

Pääakselin pa narsvalys ............02!.4mm
Ka.l ovetopyoran ia lållaspyörån hammåsvåys ........ 02 {.3 mn
Vetopyöråsldn .apå-åk*lin lååke.eiden vå ys ....... 0,01 {.05 6m
Teu3pyöråsIön laakereijd €ekin$ys ........... ...........0-0{t-O.l3mh

I

2 vaihde {12}
3. varhde(h1)
4. vaihd€ (13)
5. vaihd€ (r'12)

13tlt r,4rl.
(8o0 r/mltr) (1721rlmin)

1,3 knlh 2,7 ktith
2,i kn/h 4,4 *rn r

3.2kmlh 7 okm/h
4,3kh/h 9,3km/h
5,3kn/h 11,3 km/h

1 I ,1 km/h 23,8 kn/h
LI km/n 3,9km/h
4,6km/h 10,0km/h

(2300r/mln)

3,6kn/h

15,2kmlh

5.2 km/h
13.3km/h

3,0 "

5,2'
'to.2-

(Lr)
(t2)
(n1)
(13)
(H2l
(H3)

1

2
3.

5.
6.

FH

6,4"
86
124
15 0

r3,3',

Renkaan vierinlasäleen pituus kuomiienuna 720 mm.

')vasråå V O. akse in pyöinlanopeuna 9 /6 (540 /hin)

Benkaa. viqi äsåne6 piuls kdmrbnuna 72! f,m.
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EBITTStTT,SÄÄTöABVOT. TYdVÄLtiI€ET 0 t9t1-fi-r0

02 EFIKOISTYöVÄUNEET

890 100
890110
8901sO
E90 220
890 350
890 830
&91140
E91 7!tO
89r 780
891 900

88.223o
a922AO
892 4'0
E92 410
4c2420
E92 820
893 260

890

ffi
Ttlr
ril
til
d$
t90 t5t]t!0

t40t9r

Kåytiö

Siwdeh tåtåpåån bål(€iin ub6/€dtr
Iasauspyaf&tjn kyfii.tla,,yn ubsa€din

Pådåkselin dup:iän åtralidivBreen luojlhorkki påååt<selin as.nrutc€sså
ulo6otEdG.ih etlnnd!€n håkdin å!€rhus {+v.iormtft)
Våil eislon p:iiiaks.iin åtuFaiån |tiviste€n assn|l$äim
Kånimbpyödal(selin ats€linunenn åvåin (2-veir)
Tåsåuspyörlia|an laåkårin utkok€hän a!€nnos
Pååårs€lin låkåp?iån raik ipa*rn a3€nnusi auvådon utosonoåk!€li. iakimm. laåkerin å!..vrus:
€n vedn 

'l06otrdGerin 
dG€litivisia(bn ås€rn3

Kåniwetopyöraåks€linal€dli Jnsiråvain ({-v€lo)
Sivuak*lin elupå:in jaak.dn idotus n åaennus
Sivuaksehntakåp:iånlaak6dns6åk€hånåsanLrs
TåsauspydliLlttjn laakernu€n akseidilv|lteen ja piiiiåt(s€ih rat€griiin tadsikåhån assnrus

Nosdåin€€n ru.Esr ruuvi€n aukaisuldinnitys
Etuvedon ulo3onoaks€lln ål(seli|nuttldn avåin

A
lil rnIt tilH t_l
890 220 8!0 !50

ftlilllllll
a3t s008gl 7E0

3$ lr0 8S0 830

892 23tt

ll2 zEn tgz 4rtr 89?410

803 250 t9l t40
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VAIiITT KOFIJAUS.
TFIAKTc'FIIT KASIKIFIJA

T0IUri/i/a sEt-0sTUs

197S-09-30

T0 u tTA

Moottorista reho lutee aiokVtkimen vä|irykse ä vaihreis
ton pääkselilk. Pä:iaksetit{a okEn synkronikyrkrmen
asenn0na riippuea iehon kutk! jalkuu sivuaksetin joko
hitaafl lai nopean alue.n hammdpydrätk. Sivuaksirtra
lefo (ullee edeheen 

^d'r,ovelooyöråa<\eti e. jo.d pyo

Peruutusaaihtee. olhssa kyrkertynä tehon kuik! tåpah.
tu! hiiaalla alueeth siv!aketiira takaisin pääaks€ti e ia
edeJleen kartiovetopvöräåksetith. Nopeath aluee a peruu.
tusvaihde siirtää tehon suoraan pääksetitta kaniovHU.

SVnkronikytkinten roiminla tapahruu ns. pakkosvnkro
n0'nnin penaarte€ita, Tämä nerkisee sitä, että vaihreen
kytkeyiyrninen on mahdotlista vasra silten, kun synkro.
nointi on täysin tapahrunur etj kylkeliävien osien nopcu.
det oval tasaanruneel samaksi,

SVnkrcnikyrkimen .akenns la roininta on se!råavai Kyl.
kettävien hammaspyörien päissä on h orul kadior, joi!e
on assnnetru leraksestä valm sretut rartuntarenkaar.

Synkronlkytkimen navan kehä lä o evitn kotmeen urdn
on sijoilettu tartuntarenkaan sinimer. Siinimiä painaa

ulospain navan nolemm n puo in asennetut j0uset.

TrrrLnrårenladn s rinF- padr 'op våt la rJn dren[,.så
ol"v n ov ir. Sr r ri p- .'top no{s ot?vdr pie.pr po:
kitlailel kohoutumal menevä siirtorenkaån sisdkehättä

0 evaan 50toanuud uraan siirtimi.n ia siiftorenkaan ottes
s kohdakkaln vapaansennoseå.

Kyrkfitäessö vaihdena siirtorengas työnraä ura|aan iår
lrnlårenlåd_ siiniria "ridF. ulLop,nn05s otevisrd poi.
lirrris,"ra lol'ourua$ra rdnun-drenqåsa vå!r?n. tirtöi-
'drt n 4entd. F lyrlelivån hånmaspyörån \d ropia
nat hankaavai toisiaan vasien.

Synk.onilaite tartuntarenkaineen pyöii akstin nopeudet,
a. Synkronoinnin råpahruessa akstin F kytkehövan
hdrn.s!!iirå- nopeJse,o penenee .å synLronoin-rl ra

pahdutiua ne pyörivät samalla nop€udella.

Synkronoinnin alka6sa pyötährää lart!nrårenqas siirr!
men ja enkaån välyk$n verian, jo[oin tadunlarenkaan
hammastus asettuu sihorenkaan vasta&an sisäpuolisen
hammasluksen ereen estäen sintor€nkaan ennenaikaisan
siirtymisen lopulliseen kylkentäasentoofl .

Synkronoinnin lapahdulrua ja siirlorengasla edeticen
tV0nneträe5sä sen viistotui hampåiden paft kiedävät rdr.
luntarengasta takaisjnpiiin, jottoin sirrorenkaan hammar
tus menee esleeilomäsri la(untårenkaan hömmastutser
ohi kytkertävän harnmspVöräd kyrkentähampaisiin.

1.1

z.

3.

L

i,

5.

1.

1.2

1.

3.

9.

7.

VAIHTEISTON RAKEIIINE JA TOIMINTA

BAKEI\IN E

Väihteistoss on kuusi vaihdeta el€enpäin ia kaksitaak.
sepäin. Vaihleei 2,4.5, 6, samoin kuin vaihro hhaalta
peruuiokselta nopealle ia painvastoin, ovat synkronoidut.

Varhleisto$a on kolme aksslia: päåkeli, sivuakeli ia
kartiovero!yö.äakseli (ns. murikka akpli)- Vaihteinon
kotelon lakaosan on laakeroilu lasauspyöräsrö. Voiman.
ortokoneisro sijailse våihteiston takaosassa. lllooitori.
vornånolon aks€li yhd sräi vorTanouokonanol uoi.

manottokytkineen- lVootlo,ivoimanoton aks€li 0n varn.

teiston onion ptäakseiin sisällä, (kuva l).

Vdihreieon på"als€|| on VhdNprry (vrkenrlhorlrlla ato

knkimen akseliir. Vaihteiston hammapyörät ovar suora

hampaisia ia ne on laakeroit! aks€leille neulakakeieitla.
Hammaspy0.ät pVörivät parehtain jatkuvas koskduk-
s$a toisiinsa ukuunortama a l, 3 iå peruuiuyaihteiden

Vaih,e{ ly_l"rain svn. onr<y'\inre4 åvulld. Sy1[ro-r.
kVtkimii on kaksi. Yhdellä kytkeriiän ioko nopea tai
hidA nopeusalue ja loiselh k!rkimettij kytketdån 2 ja 5

Vaihleinon ioiminraa ohjaraan kahdetla kutjerajai oike-
alle p!olelh siionetulh vaihdevalitsineilä. fi yhmävivurta

uahlaan nopeusal're, F vaihderanqolla kytketiidn haluttu

TasauspVöräsliin kotelo lä!taspyörineen on haksojiu vaih
tersl0n koleloon kartiorulklaak*eilla. Kartioveropyöran

ta lautaspyörän käVnriasennon säätämis€ksi on karlio-
veiopydräakselin erummais€n hakerin laakeipesan ja la.
)aLspvö'dsror korelon laalereden datenpesen rtte $!ol

lå$ulpyornrö$a on (dls iea ,a ldl! pienrj (a ro

hamnaspvö,ää. TAauspyijdsrön koietoon oikean vetoa(
*lin pdJlle on \iorlp,tu rasåLspVdrästdn tuton tV!\rn-
hoikkj. lukkoa kävtertäe$ä holkki kvtkee tois€n ison rö-

suspVi'rån lasarspyöränön koleloon_ Kylkenniin i(oiia
miseks' holkin saällä on kie(ejousi {kuva 2).

Våihteistokarkaisin on nosrotaiteen runqon ei!o!åsa
vaihdeviwn ahpään vie]essii. Kat16isin tojmii niin, elra
m0oll0.in kAynnisläminen on mahdollista vain vaihdetdr-
qon orEsså vapaa-aennossa.
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T0t[1ri/r!air sE!osTUs 5a 1 1S79-09-30

10. Kytkennän räälläpysymisen vs.mist3a synkronikfkitnen
na!aniasiinor!nkaareriDaksui$rn nampaid€n nuodona-
n6 sajpausiäi€nelBä, iok vedon ollesra päällä eståäsiir.
torenqrst. liuluma$a pok kv*entåaieflnostå. Tåmän
elpåusiärjerr€lmän vuoksr on svnft,onikyl*im€n napa ja

tiitorengas rina ösnn€ttavå oiksin gäin vsihieisioon.
As.nnuk$n nelpottanis€kii ko. osissd on m.rkkiunt,
joiden tul€e olla morftorii,r päin.

L
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Kuva 2. Tasauspyo.äslo
1 . KylkjnMkk, 2 Jousi. 3. Lautåspyqii, 4 rso lasuspyorä
5. P enilasauspyörä. 6. TasauspyÖrästön kotelo

1.3 varHTEtsTo (4-VEToMALLTT)

Neliveto.nalloissa o.r vaaMeliaaltkm ele€n åssn€llrJ
€Iuvedon ulo6onokoneislo, johon on aåk€foilL e&vedon

Vahteislon kan@elopyöräak*lin elupäås.ä d håm-
ruspydä, phc tin:iri vdn|an ub$noåks€lin hdnås.

Eluveto kyti(åfqt ulosotloakselilla olevan såka€k,1krfi€n
valiryksellå. Xyikihen hållinla lapåhluu ohjaamosså ol€-

Eluvedon voi kytkeå konå€n li*kuessa ime ky,lkim6n
känlöe. Kllk€nlä ei pidå. ku&nkåan t€hdå kovasså
vedosså tar lal€pydnen luislaessa.

3.
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VAIiIET
TFIAI<TclFIIT

PÄÄAKSELIt Syt{KR0r,t0tllTtBEt{KAt0€ VAtHl0

TAKALATTIAN IBSOTUS

kr0ta ulkooLoliren hvdEUliildn käytrovivuF ytåpään

nivelestä haaiaso kka, aluslew iå rappi_

Auå. i$rimen |.inn,lysrnJ srr {13 rrr. \o$a Inuin

lnora läskunhidastinvivun nu!pi. Poina tåskunhidasiimen
vrvLrslå j0unoso&ka ia ryönnä vipu läysir tak&asenloon.

AGd suoia|\olelon lrinn,rvsuuvit. Porstå kots{o ja \irnnl

8. Avaa htålattian kiinnhyimunsfii

KQFTJAIJS-
KASIKIFIJA

TYOTISUOBITUSOHJEET

tg80-{r-10

2.2 I'IOSTOI-AITTEEI{ IRBOTUS

L Poista i(uin ia takalatja (ofti.2.1).

2. LaslG hyd6uliikkaöliyt pojs.

3. hruta nosiorankojen yläpäål nostovarsina. lnora v€ro,
kou(!n norrovarsien ytäpäät.

2.

2.1

4.

2.

3.

1.

5. lfiota lattiamalon kiinnitVslisrån kiinnityvuuvit. poista

1.

6. Avaa ryhmäkytkimen vi!un suojakumin kiinnitvstevyi
kiinniiysruuvit. Nosta kumi ia suojahvy vavun vaiie e.

Avdd dsnnonsaåoviyun suopkunin kiinndvstewjen
kiin.itysruuvit. Poina kiinniryslevyt ja suoiakrmi.

riiota vojmanoton käytövivun jousiis haamsokka vivun
alapäänä. kmta vipu ni!elestä.

lnota työntötanqon tuen alspään aksetin tukkotevyn
kiinnitysru!vi(17 mm). Poina aks€li. Löysäii tybntötanq
on tuon jousen kiinnitysmuiteri. Laske vslokoukku aEs_

lrrota hyd6uliikan huoh0tinputken mojemmar päät

122 frn).

krcta pikaiij1limien kiinnityikiskon kiinnitysmutteri.
Poid, kisIon molemnrlla pu0hlra oleval riivisteel. Po|sla

5.

6.

huohoitimen kåniotulppa,

7. Avaa piercn huoftol!!kun kiinnitysrolvn (17 mm).
Nona huoltol!ukk! pois.

io 'uuvit 
{13 md.
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TYOI{SUON|TUSOHJEET

10. krcra vaihteinokatkakiian johdot.

8. Avaå nostohitt€en runqon oikoa takimnainen kiinnityi-
ruuvi tokonaan ETVlli 832 820 ja ,dyiåd lilla runson
iisältä muut kiinnitysruu!it. Kienä ne sittBn aukj 3/8"
kuusiakoloavaimella.

9. Avaa pain€suotimeil€ tulwa paineputki (27 mm). Avaa

ohiaoksn pal!uputken kiinnitysrulvi (22 mm). lnota
hydmuii'kn imupuik€n imukäyrän kiinnitysruuvit (6

Avaa kr.tkinaks€li. suoiakannen kiinnitysruuvit (17 mm).
Poina 5uojakansi.

Avaä kytlinakselrn (Vlirnhorlin kinlirysmurterir td
rulvit (14 mn). ?oista ruuvit ia iyö hotkki kyrkinaksetin
urituks€n päälle.

kota pääakselin takapäan laakein varmistinrensas tukKo,
rensaspihdeillä. Poista varmininr€nkaan atta sääöt€vyt.

Vedä v0imanoton klrkinatseli varovasti ulos. Varmi$a
voima.oton käsikytkinvivun paikallaän pysyminsn esim.
kiinnilråFälld se na'ulla. Jor v,pua hikurelhan. sadraå
voimanoton kytkinlevy pudord paikaltaan alas.

z

3.

5.

6.

1982-04-20

11. lrrota nostolainden kannen kiinnitvsruuvit risrikkäitisrä
krlnista ja kiei.ä niidsn tilalle nostokoukut. Nolrå noslo-
kittesn runko pukkinostlrilla tai vanaavalta pois.

HU0M. losroråiree1 ,unko vDidaan pDistaa (un,vnmäkvtkr.
0n,ta(a.asennossa rs. kåsrvi0u H-eh etuAen-ossa tå 6.vaihde

L

2.I PÄÄAKSEI-IiI IAKAPÄÄI'I LAAKEREIOEIII VAIHTO

Avaå vaihteislon takakannrn kiinnilyvuu!it (lS mm). k.
rota v€tokoukun s:lpalaitte.o jousi. NDsta !iihreiston

Poista etukft ia {rhi. 4å/2.1}.

7. Vodä päåakserin rakapään laakeri pois (ETV 8s2 420I.
Käytä työvälioesa.Fslå lnyempää ka6a, halkåisijättaan
pief,ompää piiätyk ip paa sekävälihotkkia.
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8. Poista pääakselin neulaiaakeri ja paineiaakeri. poisra

paiehakrin vaslinrensas ja n€ulataake.ik€hä.
2.4 SYNKBONOINTIEENKAIDEN VAIHTO

Vedä pääakslia taakepäin. Kannala irloavia hamnaspyö.
riä tokerla kädellä_ Poista paanetaakeri, hiraamnan puoren
hammdpy0rä, aluevalilsimen svnkronointitaite ja nope_

amman puolen harnfi aspyörästö.

Vaihda uudet synkronointirenkaat vanhoien rikkooniu
nprde rialle Ko'oo syltroroinlta{e oselrarriL rsä rd
ulkokehä pajällekkäin niin, erA merkkilnt molemni5sd
tuleväl samalle puolelle.

2.

3. Asela kolme tartunrarenkaan
jo!si paikalhei siren, että

L Lyö varcvasti neuhtaakerin otkokehä taakefiperaslii o *
vren kahden reiiän kau a pois (3 mm).

10. Lyö aak*in uusi u kakeha hakripesrän (ETV 890 220
ja ETV 892 410). Aseta uusi neulalaak*ikehä paikaihen.
Palna painelaak*in vasrhreiqas paika een.

11. öljyå laakerit Aseia uusjlainelaäke.i paika een. A$nna
pääaksel'n takap:iäi iaakeri påika een (€TV 89t S00).
Varmistu. etlä iaakerjpesä ohjauruu suoråan.

sii.rintä paikalleen. Asela

koukkupää tulee siinimed

Käiinnä synkronojntilaireiia 180o vaataieossa ympni ja

dela toisoJh puolelle iousi emalla rava tla !odkkupää$tr
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timen uraan ir siten, etta nolempien jousren vapaat p,tt
tulevar samalh kohdalle. (Synkmnoinlrl0itera palkalleen

asennetiaessa varmistu. ellä merkkiurar lulevar oorlo-

5. Trkas!a hammaspydrien aakerointien kunro. Vaihda 1aa.

2,5 PÄÄAKSELIN ETUPAÄN LAAKEBIN JA TIIVISTEEN
VAIHTO

I Poista päinelaakarin vastinrensd ja n?uhlaakerin neuLa

kåhä. Poisla akseliriivine ruuvineisellllä.

5. Tvöniä w!. iinrtta Gsvattu ETV 890 350 vaihtersros Eså-

puolelra piin käriro{e edellå alr?|liivrneen $sdä" ain
pitkäll€, ellä loppupäå t!lee aakarpsän etupään taslle.
Asela n6uhkehä ,a painelaakerin vastinrengas paikalleen

napauttanalla sitir nuutafian ksnan muovivasa@lla.

Sivela painalaakein pintaa. vaseli n i ja aseta s, valmiiks
laakerin vaninrengasra våsten.

2. Lyö ia!lahaksii ulk0kehä t!urnalla pois (3 mm)

Lyö uusiulkoklhä paikalkan (ETV 8Sl 140).

4. Sivele uuden aksslitiiviste€n sisä. ia ulkopinlaan vareliinia

ja lyö ss paikalleen (ETV 891 140).

2.6 PAÄAKSE!II{PAIKALI.EEN ASEi/I!US

*'Fqt*

L (otqå r,radn alueen k kinhånrarFydrå. as€rd srJnrd.
n€n påin€båkerin {åirn'engas. lyrkinhåmm.s9ydrä !å
synkronoinnrsnsås Fiitll€lkAin. Asera kapea välir€ngas

{viisie ulaspäin), neulåkshår ja leveä vdtirenoas paikalloen.

Sivele kape välirenqas vaseliinilk. iotta se pysyy pacm.

Nosta tirair ia nopean ar.een lytkinhånEasptiirär ta

synltonoinrilail€ yhtenä k0ko.aisoutena @ihr€istoon-
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TYOIlISUORITIISOHJEET 2

7. Lyö pääaksrlin takapään neutakakeripesä laakerikenmeei
niin pitkälls, että hakerin !lkokehä saavuttaa nsulakehän

{ETV 891 900). Vedä pääakselia raaksepåin s.i vnan,
eltij neuhkehä liukLi0laakerik.hän sisätle iä '.a 

näin stehä
ohjauks.n. Lyö hakeripesä koNonaan pohiaån (ETV 891
900). Asela sovituslevyt paikalh€n (vaimistu, etlervar ne

mene varmistinrenkaan uraan). Kiinnil:j vdmistinrcngas.

3. Asm piiäak!elin takimmainen n€ulah€kerikehä, väliholk.
ki, erummainen neulähakerikehä ja kapeampi välihotkki
pdr(dlLeei dIerrlle Pu ota .kse i lr,4tr."dmTspyo en

sisään vaihteistooo h varmdu, eriä akslin pää menee

hyvin håkerille ja riivineen sisäss,0levaan ohja!shotk
kiin (ETV 890 350).

Kun akelin pää on tuLlut niin paljon vaihlein0$a utos,

eltä se on työnränyi tlivi$e€n ohtausholkln idi, poinä se.

Asia liylkinai(selin kyrkinholkki paakalhen (uriruken
maralämpi pooli m0orroriin peln).

Asela pääaks€lin tak jmmainrn painelaakeri paikalken_

Iyörnä paineläaksin vaninruiqas akselilh.

2.7 PÄÄAKSETINPÄITTÄISVALYKSENTARKASTUS

Napult-ole pääakseiia raaksepdrn niin palion, sftd aksstif
pää vastaa varmistinrenkaasen.

2. lMitlaa miftakellolla akselin päädä sån päiltåisvilys

Välyksen t!h€ olla 0.2-0J dm.

6.
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11.

12.

t3-

2.9

8.

9.

l_

2.

3.

4.

5.

6.

1.

8.

1082-04-20

3. Jos mittakello! ei 0l€ liilerlävissä, von mitara välvk*n
fiyös pain€låakerin ia päfukselin olakteen !älisrå r,skomi-

talla. Viläl vilys e o e orl.ed, potna varrinrnrsn0as a

lyö lååksigxti oohiaan (ETV 891 900)- Aer. loeitusle
vyiä larvittav. närA paikall€en ia kiinnilåvrmininrensas
(varo ettei sovituslevyt putoa varmisrin.enkaan uraan).

Lyö pääksalh !aakepäin niin paljon, eriä välyks€t syn.

lyväi, l:. aks€rin päö Estaa vårmiitinrenta.i*n.

paikall€en (27 mm). Tarkssta liito!pintoien väliin rulevien

kuparjiiivin.iden kunlo, vaihda la iltaes.

Nosta pikaliittlR'ien tuki palkalkan. Asela kakii tli!ine
r€ngasta paikalhei, joi$a roinen tulse pikaliirintu.n ala.

Nolello, toinen yläpuohlle- Kiinnirå huohotinputken lii
lii paikalhsn l1 58").

Kiinnita nonolaitte.n huohotiopltki ia kni(ä liittimen
ruuvit {22 

'nd. 
Kiinnitäohiaukirn paluugltken liiltimen

fuuvit (22 mm). (iinnitå hydnoliikkap!mpun imupotken

imukäyrän kiinnitvYuuvi (6 mm).

Kaada nydlauliikkaöljyt sisään {räyiö3näärä 20 tl.

K iinii. tåVrör-lpan j.!ke {1 5/8 '1. K,€rra huohoun

Asera työntdtangon tuan ahpään akreli paikall6.n. Asta
als!,rn lulkolevy parlall€en tå krktä sen knnnrrycuuvl

{17 mml. Kiinnitä nostohineen ja vstokoutun nonotan-
got paikall,en.

(nista runnun.liian ;4!ssn kiinniiysnun€ri 124 md 220

TAKALATTIAN PAI(ÄI. LEEN ASEI'INUS

Nona l.ttia paikall€en ia I(iinnitä $n kiinnitylruuyn ia
murtsii (13mm).

Kiin.itä a3lnnoffåätörivun soiåkumin kiinnilydisloien

ruovit. Kiinnitä ryhnä!ivun suojåkumin kiinnily{inan

Kiinnile loimanoton kävndlipu i. iouii paiklllecn.

l(iinnatä bskunhidanim€n vipu paikalhen-

Kiimnå tak.lattiatr kiinnityCina p:ik.llan.

Kiinnitä suojåkotelo ia sen kiinnity3listal !.ikalle.n.

ilosta inuan paikallean ia kii.nnå son kiinnitFmlnerit
{13 mm)

X'inn'rå ultoeuolilen hydråohkan läytlöviuun yläodän

t0_

2.8 IIOSTOIAITTEEN PAIKAILEEN ASEI\]I! US

1. V.ihda inuputken lGyrään uu5iorenga!- oliyä päaks
lin hikerir F kvtkinhamrndspyÖriit sskä voimanottoakse

iin kvtkinholkki. V{mhta, efta väihrsot ovar våpstlla ja

ryhnäkyikin nuas€nnosiå. Varrnin., 3nä vaihl€inon ja

oonohineån runqon ohi.uCrolkn sekå nonobin.en
oikean lakakulman kiiinitysruuvi oval palkallaan.

2. Puhdina nonohnten jå v.ihteinon liitospinn.r la sivele

iih.n to(il. 5itg. {H$om. ! tiivasä rouvien ki.(reitt
Vopäriinsä1.

3. ilo$a mnobirtM runro ybi ia iira se mahunon
påälle paikå116,tr.

HlJ0l\1. Nortolaitt.€n runko m,nee paikalh€n vain, j03ryhmä-
kytkin on t ka-as€rnos,$. kfuilipu Hi$nnGra ia 6.v6ihde
påållä.

4- Kiristä nostolaitteen rungon kiinnityrluvit (3/8"1 100'

120 N'i nonsnniin. Vaimilita, että luki. ruuvi i!lee
pituuteM mutdn oik!6.n paiftktan. {Huor ! oi&ån
takrkuln.n kiinnitystrwi on kirin.niivä ETV 892 820

5.

1.

6-

lr.ora nostolritt.en kann.n kulminr nonole.lit i. krn
nirå niiden tilrlh kannen kiinnityvriuvit. Kiinnit, hrollo
luukku pajk3lhei ia kiristä en kiinfliivsruuvit (17 mm).

Kiinnitä vriheinok.rt.isiiän iohdol påikalleen.

Kiinnirä påina!oorim€lle r!leva hydrauliitan pain.!!l(i
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3.

3.1

4_

z.

3.

L

5.

SIVUAKSELII'I VAIHTO

TRAKTOBIN KATKAISU
(vaihtein0niå keskiru n{or välihä)

Poista iiiuin ia rakalatria (ohie 2.1). Poista etulartia
(ohi.4./2.1).

Poista nostoläjte (ohi€ 2.2).

r'ord kis;jaruveurod vä|talloier I'apdir lNeten
haarasokka. Vedä nivel 6uki.

lif0la vaihleiston takakansi {ohi. 4a12.21.

TYöI'ISUOBITUSOHJEET

r<qFTJAUS-
KASI}<IFIJA

(24 mm).

ts80-01,10

7. Aseta kiilat etuakslin ja kehdon välills. Aseta eneer eru
pydriei molemmille puoliile. Avaa vaihteisron ja poltto-
aineräiliön välk.r k;innityyuuvii (14 mm). Työnnä rrak.
toria taakspäin takarenkaina pyö.itlämällä.

3.2 SIVUAKSELINIBsOTUS

6. As€rå plki rEtrorin a|e
takimmaisra tiitoskohlaa.

Pyörilä kartiovelopyöåaksiin 4{aihteen ky.tkinham,
traspyd å4. !unnes lö!dd såtrålh liiiarta ohvdn o,t!ån.a
lvhvennJn hanpaa. {harmarulser 0n \ond$erru eri
jaolial. Käännä nijmä hampaar osoittamaaan sivuakssIn
(esliliniddn. T;må heLponåd yvuatse,n irrorusa a pai.

Lyii sivuakselid vdsratr iå luurnän avulh diin palron ulospäin,

että sivuaks€lin slupiiä irtoaa laak€rin kauhlta.

krora ohhamon takimmaiset kiinnirysruuvit
Nosta ohjaamoa hieman ytös ja aseta sopivai
laudånpätkäl ohiaåmoa kanmttämaan_

1. Poisla sivuaks€iin enekuppi{ETV 890 100}.

2.

3.

Poina si!uakselii etu.h takapaästä värmininrenqas tuk
k0rengaspihdeillä. Poisra vastintsvy_ Kytke 2 ja 4-vaih
teen siirrin taka.asenloon.

moh.nmill€ puolille .!ngotr
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5. Avaa sivuskselan takapåän läakein ulkokehän estjnt€vyn
kiinnitysmutteri 113 mm). lrora sstintevy_ Ly.' !tkokenää
vasaran l3 tuurnan avula sivuakselin kaulalle vaihteinon eru.

6. Siinä l. ja peruutrslaihteen siirrin etuasonbon_ Nosra

3. Lrd LUs, srupadn råaker pdi\all€.n IETV 892 280).

3 3 SIVUAI(SELIiI LAAXEREIOEN TAEKASTUS/
vatHf0

t.

2.

Tark4ts livuåkeiin takåpään jå etupään laakerin k!n1o.
Jos @urio on ralapäin l0aleriss, poin, åkseliltr vårmis.

rinr€nqa3 ja v€dä låaterin sisäkehä poii IETV 890 ll0).

Avdr stupaån ld.ke|n Jlkokehdn eltimen liianirycrJvin
lukk0lwyl ruuvimeisselii ia vasaran äv!lla. Avaa sstinen
ruuvit (14 mm). Porn. arinlevyr. työ etupdå. ldteri
pois {EM92 280}.

5

6.

Lvii sivuakrilin takåpätu laatå pdikalle0n {ETV
892 400 ) h ukitss se wmistinrcnkå.|h.

Va.nirta, enå kaftiovetogyöräakelin 4aåihtsen t(yrkin
hammaspyörån samalk linjalh olevåt hamper oioittavar
slv!alcslin ksskilinjaån (helpotlra sivuakselin Fålkalhei

Aseta sivuakss| vaihreinon koteloon niin, erä ssn ham-
h.sraras l!le. 4{äihreen tummasratt&ih ja siv!åkelri
pää hstaa duoään laakerille. Lyö iivuäkselicaikalloer E-
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11.

12.

r3.

1.

5.

6.

8.

9.

1980-{r-r0

10.

Kiinnilä voinan ul0loron knklntäholkki p.ikalken. Lu-

kftse Inksntäo lkin iinovipu (6 mml.

Kiinnitä jartuvivut paika{l€en ja ktkitse ne !åksisoka k.

Assta tas.orpyör:i(dn lukoi iousiakeli prikall€en. Kin.
nitä aks€lin kiin.ity!ruuvi (13 mm).

Kiinnitä vaihl€iston Irk.kaNi (oni. 4a/25).

Asennå noitolait, paikalleen {ohi€ 2.8).

Kii.nnå €&latria hhi. 4.2.6). Kiindtä t.krtattir (ohi!
2.S).

Poina plkit t€ktorin alta. Poina kiiht bndon ia stuåt.
$lin välinä. Poinå s'ted etupy6rien edonä.

Kaada vliht€inoöljy shän käyttö ia huoltoki4än oh.

ieiden mukåan {tän&mliiiä 12,511.

Pyöritå moottoriå jonkin aikaa pyiävtysipu SEIS{sen'
nossa. Käynni$ä moottori varovåni. Suorit. koeoio j. ko-

keile våihtsidetr toimhta. T6tar hydrauliik.n toinhnot.
Tärka$a öljymäärå uud€lle€n. Lisää öljyä t.ruitta€se,

8.

1.

2.

l.

9.

Lyö sivuålselin takapåän laak€rin ulkok.hi$ !.elan ta

tuurmn avulla paikall..n nian paljon, stta sen savu eavut-

tar lsak! n rulhcdan, Naputteh ssn iälkeen vårovaniva.

!åralla ulkokshää sisäänpåin samållå ohjaten käd€llä sru'
aksrlia p.ik.lleon. Kun ulkokehä m€nee rulli.n paälle,

voit iarkr! ulkok.hän ikåänlyöniiå vala|an i! tuurn.n

Kiinnitå {lkokehån v.rnininreq.i lukkoreng.spihdeillä.

Kiinnitä lskrpään la.k.ri6 estinl.vy p.iklls3n jt kiristä

$n krindrty!nutrsri (t3 mm). Kiiniit,ierrpaån hakerin

väli.enga3 ja v.rmisiinr.ngås lokkot.ngåspihdsillä.

Siwls sivuakssl,. est.kupin sivopinroihin Loctit. 549 lai
vastaavaa ja lyö kuppiPaikallen.

TRAKTO BII{ I-IITTÄIUII{EN

Työnnä v6itneisro kiinni k.*irunkoo n. Kiristållsilr0iqo n

kiinnityr.vuvit {14nn' 220 n rnomenttiin.

Työnnä voim6noto. kytkinakseli påikalleen. Vsro rikko-
manr tiivinsttä.

Kiintritä kytkinakselin kytkinholkti påikålleen. Kiord s.n
kiinnitylrulvit ll,8 l{m mom6lnih ia muttorir 41 ltm
oomåtttain, Kiinnitå kyt*inaks.lin tloiapelti kiinnny$
ruuv€illa (17 mm).

3.4

3.

4. Pokta ohiemon k.nn.tustust. Kiinnitä oftiä.moft taka-
påå kiinnitvnuuv€ilh oaitålldn {24 mm).
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1.

+.

5-

6.

KclFTJAUS-
KÄSIKIFJA

r979-09-30

4.1

L

2_

3.

TASA USPYö 8ÄSTör{ lUK0rr KUr{ir0STUS

V:T0PYdRÄSTdI'l IBBoTUS TRAKToEISTA

Avaa vetopyörästön (19 md ja vaihtei$on (27 mm)

öljy.laskurulpat j. valuta ölivt poir.

Aseta puukiilat etuak{lin ia runsonväliin.

krotå nortolangan yläpää, v€tovaften etlpää ia avad

3ivuaioittinen lisiitangon luknus. Poilt. i.rotarut oet.
Låsk6 nostovar€t alaisantoon.

Löyrä iaruvåren lak.piiån kiinnilyimune.i {19 mm) i.
poisra jaruvsrsiFiruåkrolilta (ETV 890 100'.

Av.a ohia.non oikeån trkakulm.n tiinnitYstuuvi (24

mm) iå tu€ ohiaamon irtijåävä kulm! esim. puukapolalla

nonolåitt.€n rungon päåltä,

lrolå vstokouku. oil..n puohin€n kiinnirFruuvi {34

Löy!äe tlk8pyörän kiinnitysmun.rit {27 mm). Nosta

tunkilla vetopyörästdn ålts riin palion,sttä pyörå nous€e

ilo.ån. Asdt. sihteinon alle tuk.n pukki sit.n. että
toktorin kuormitu! ilkadntru san päill. m.hdollism-
mrn tåeisosti. Kierä pyörämutteril ini ia poka pvora.

Av.a lebpyiir&tön sis.nrpi la*utolp!! {lSnm)ja poin.
i. (tulpD. ott!. tiintri v.tokoukun livuun).

s. Kiinnitä vetopyöråstön alle sopivå pukki 5/8" ruuveilla
(24 mml. Aväa vetopy6räsriin tiinnitysrnun€.it {24 nml.
Såäda pulki soo,va'le korkåudslt ta vdå vrlopyorind
suo!åan pois paik3ltaan-

LU(O KYTKI HOLKIIT JA.LEVYiI VAIHTO

Aväa jouliakselh kiinnitysauvi {13 mm) j. poista al$li.

4.2

I

2. Ava. hsklrituln kolme liinnhyqutt.tir (19 Bml iå

!din. l..kerituti. Poiitr iolsi iå lorituit Yi.
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Mikäli vauriona on etunmais.ss. ktrkinholkissa, vainoa Laita vetopyörästijn pllkr. ja vaihteinon välinen !usi
papFitiiviste paikalleen.

4.

5. 10.

9.

3.

Joi vaurio 0n kytkinlevyn hämmastukselsa, vodä kytkin-
l€vy uios (ETV 890 150). Samalla;rtoaå kartiorullåhake-
rin ulk0kehä ja sovinrslevv. P0ista kytkintevy larovarri,
etteivät kiilåtapit putoa vaihteiston siiiiå..

Vaihdd vdurioirunut \flkinkvy uuteen. Tvönnä uusi

Aseta säiitöl0vyn puoliskol, kytkinrengas ja jousi paikal

ken. Vaihd6 laakefiluen tiivisteet {ohie 4.3}. Työnna

laakerituki vaa.naruuveihin la kiristä mutterii tasåis€sti

88 ilft momenttiin {1S mm).

Asera :asau$vordston lukon _oLsiål'seh paÅdlleen iå |.in-
nitä se ruuvilia{13 nm}.

4.3 LAAKEBITUENTIIVISTEIOEI'IVAIHTO

Aina kun olal tasauspyörästön l!kon idi, on akselitiivine iå 0-

l. Poisia vanha akselitiivasre (ETV 890 1001.

6. Sivel€ kiihrappejhin våseliiniä, iotta ne pyryvät p3il(at,

laan. Työnnä tapit oikein Fäin r.iinsa. Sivele sovrrus&
Wyn va$liiniaia laira 5€ paikatteen.

7. Tutki kårtiorullalaakerin tunto. Vaihda e taruittaessa

uoteen. Lyö hak€rin ulkokehä paikall€en (Efv 831 180

ia ETv 890 2201.

Asenm uuri akseliti;vist€

ETV8S0 220).

Vaihdå 0.runkaar ulsiin.

paikall€en {ETV 892 410 ja
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4.4 VETOPYORÄSTöNKItIlIiIITYSTRAKTORIIN

I Puhdista velopyörästön putken F vaihreinon tiirospinnar.

2. Sivele vNliinia akselitiivine*ean ia veloak$tm va$aa,

vaan tiivistepinraan. Työnnä vetopvörä$ö paikalken ja

kiristä sen kijnnjtysmutierir 230 Nm ttukkuuteen (24

5.

3. Poist6 nostolaitteen ia ohjåamon vätistä tuki. KiristA oh-
jaamon kiannnysuu!i paikalhen (24 mmj.

Kiinnitä ia(uvårsi F truakse lille ja kiristä sen kiinnitVyuu.
vi 110 Nm momenniin (19 mm).

Poista vetopyöriistön alra pukkija alerä srn rita e lunKK,.
Nosta vsropvdranod n n palJon. e a sdt pa.rua oyo,ån
paikalhon- Kienå pyörämutterit kiinni {27 mm).

Poista vaihteiston alta kannåtinpukki sekä tunkki. Kirinä
pvörämutierit 300 320 Nm momenliiin. Murtreiden
kfevs on tarkaneltava muuraman päivän qon lalkeen.

Ki:nana r'etolo.\rn eruoaan <r;rntrv!uLvj. t-o kÅr td

8.

s.

10.

.

As.nna vetovaci, io9olanko tå sivu6ioirin paikatteen.

Kaada öljyt veropyödstöön (5,5 t) ja- vaihteistoon

{12,5 r}.

P0ina kialal et!aks!lin ta kehdon vätjsrä.

KolBile ta$uspyöräsrön 1!kon toiminla.
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vAl,iltT KGIFIJAUS.
KASIKIFIJATTAKTclFIIT

(ohi.5./2.1)
lohi.5. | 2.21

{ohie 5ql4.t)

1S80- | t-30

5. KARTIOVETOPYÖRÄAKSELII{JALAUTASPYöBÄ
vatHTo / K u t'/ t! osl us

5.r. rasausPYdBÄsTör{ t880Tus

L Poista: - erL,lari a (ohi! 4. / 2.i)

- vornanulosotiokonekio {otie 4r / 2.2)

2. Katkåiss traktori våihieislon ia kAknungon viitistä

5.

{ohjs5a/3.15-7)

Poista: - pääaks€|. (5./2.1; 5-1iazA: ll
- sivuakreli(5a / 3.4.

Tue r.iåuspyd'iiro på,/dlle?n pu!{.rldtla t. !orsl{,J.
konpuohin€n laalGriluki {ohie 5a | 4 -2; l -2t.

Avdd LdLIasovO'i- [i:nnir,",nLne. r r'4 rrl .a nåpd. 
'o

se kuparituunalla pois paikaltaan.

Ale"na rLs lau'dspyo a jå t r lra !e 62 itd norrrn .

tiuoml Jos laulaspyörän prntaa va!len ruisvan lårpan

.eutroisa on€p,rasisuuna, hio ne poir.

2.

t.

5,3 KABTIOV€TOPYOAAAKS€LIIIIBROTUS

1. Po,sla si r nake kn ukituslew (13 mm).

2.

Potta myös loisen puoJsn laak€rhukija nosla tåsauspyat.
räslö pois-

Poista siirtimrl$: lukitu!!okat. srnholkit,paininjousel.
reGsk"Llsr. Veda r'rrfaksel,r er.kutra oos a poiiå

Pokta kaltiovelopvöräakrelin etupåä6tä laakerin suota-

kansi{13 mm).I-AUTASPYOBÄI{ VAIHIO

8u!m! Kaniovetoptö.äakeli
Iaan parerrarn.

ia löolöpyörå laihde-
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V.ihda lakapään laakerin

vånha kenå !önti$umån

ts80-11-30

sisåk€hå rruhra€ssa. Poilta
ull.. Alä m. nutå akPlin

TYONSUOBITUSOHJEET

2.

5.

Estä aksalin pvarimiisi eslm. aseftåmatta kåksivathde(.
samanaikaissstipäälreiaavaaak6lmurefil ETVSgt 740).

Poisra eru.nmaiflen kartioruttataal(ef i. taåkerirtlti ia !åti-

6. Lyo akssl,a taaKepiiin ia vedä se trkakautta utos.

Po siå s se6p aaker ia våpartuvat hämmaspyörät vaih

54. I(AEIIOVETOPYöRAAKSELII I(UNI{OSTUS

Huom! Jos koko akleli on veihdeltavå uuteen or
myös lariaspyörä vaihd.tl|v.-

t_ larkdta aksslin takapään tåakerin ruihkehä (vaihreisron

runsoira) ia v.ihda rasitlaesä (ETV 83t ?10).

Asenna uuli kehä hydrsulilen purhri ren avuils.

Tårkasta hammaspyörijt ia synkronlkyikln {0hie 5h /
2.5;5-10),

3.

Tarkista €tupiäfl laake.it j3 vainda ladirra!5ra. liiota
lyönliluurnan avuila ulkokehär laak€rituesla.

5.5. KAETIOVETOPYdBÄAKSELIIlI ASENNUS

2.

Työnne ahelivaihieinor takaossla sisään ja arsnna akss-

lilh hammasholkki, iso hdnmaspyörå (Z 43), hammaslgey

l vi$t€ iaakspäin ), n.llalaak€rin 3isälehä. rullakehär jå

iynkroiointihammaspyö6t( Z 43 ).

Varmisru, erlä håmnalpyörän srsåk€iån nalra osuu uri

Arannd svk,onointilrra (fie'.krurår noorror,if pijinl ta
etummainen tynkronointihammasgyö.ä.
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TYOIIISUORIIUSOHJEEI

Työnnå rullakehär ja nlidsn nsäkehä akstilte. Ase E
hamaadew virp,sek$ ldrtrdsovora; vdrren d .Vön.a

aksii kokonaan paikalleen.

Tarkastaja asenia sivuakseli (ohie 5a / 3_3).

Estä kdtiovetopyöräaksetin tiikkumiien raaksepäin jä
asenna elupaän taaimmainen ka.tioruilalaake.i_

Vaihdå laake.iruen 0 rengas ia a$ina tuki. Valitse ar
v'olta i6akereidef väliin tuteva väiihotkkt ja työnnA se åk.

10. Aenna akselin siiff nmekanismi.

1980-r 1-30

5.

5.5. TASAUSPYIJSASTöN ASE I\IN US

L Nosra rasauspydräslo va hte ston koretoon ta lue s ki

2. Vaihda ldkerituken 0ienkaar ja åkse ttivijreet (ohje

5d 14.31.

3 A)ennd l,Ltrq ant n oLo'en ,åd(e' ,Lpl

manp!0ieBen tuen muitent la$issri kiinni avalmeLta.

4 Säadä tasauspyddsrön aakereiden esikirisrys (ohie

5a 11.3t.

5. Säddä la!laspyörän ja kantovelopyorän hammdjvd,ys

{ohie 5a / ?.4).
6.

7. As€nna etummainen käniorullalaakei. Asenna lukit!'
levy åkeliik ja \iera dkel,murrs,, 270 Nn noFeun iL.

Huom.l lUuac pyonrrä; alel a kijs,n ltrisrässdsi nur
tena, e1t€ivät osat pureudu kiinni aks?lille.

Säädä kattlorullalaakeleid€n esikirislys {oftie 5a / 7.1).

Säädä kaftiovetopyöräakselin sijsinri {oh,e 5a/7.2).
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TY(jNSUOEITUSOIIJETT

KOFIJAUS-
KÄSIKIFIJA

6.

1.

(ohie 5a / 4.1)

lohle 4a 12.21

(ohie 5a / 5.1;
4-1l'

3.

2.

3.

l_

2.

Tee ohj€en 5a / 5.5 nukåiser toimenpireer_

Asennar - voimånortokoneislo l4a / Z.5J

VAIiITT
TFIAT<TEIFIIT

TASAUSPYOBÄSTi'lll VAIHTO / KUNNOSTUS

Huoml Jos kysymyksssä on pelkän lukon kunnoslus

karso ohie 5a /4.

6,1, TASAUSPYORASTOIT IEBOTUS

l. lrota: - mo -ammar vetopyöräsröt
, voimanott0kod"arsl0

tasauspyd.ästö

6,2. TASAUSPY(jBÄSTöN PURKAMINEN

Vedä ukonpuoleinen kytkinlevy, krikrapir ja kannatintaa
kerin ulkokehä pois pesästäijn (EIV 890 150).

Nosta iso tasauspyörå !ois k0ielosra.

Vedä loisen puolen välirengasja laakrin uikokebä pois.

Nosta pienren läsauspyöien åkselin lukitusrappi pois ta

Trkastaham,naspyörien ja akselin kuiro ja vajhda tarvir
taesa. Tdk$tamyösiasauspyörästön kotelon kunto.

5.

5.

6.4. TASAUSFYöBÄSTONASENNUS

TASAUSPYi'RÄST(iN KOKOOIIJPANO

Asnna piend lasuspyörät ia lukitse akseli lukkoldpi k
Asenna so lasauspyörä,

A)en,a v; i'e.qA srrrn en; s- rovr .oIJr .. runap n

Asenia kakerii ulkokehä lETV 831 780 la ykisvmi).

A ennd l.loqplo"r'pn l,tlr-lpvy ,..q
k rlatap(.

Asnna laak*in u kokehAn alle sovltus evyr iå asenna !i.
(okeha (ETV 8gl780ja V eisvarsi)

Huoml Sovituslevyt asenneraan va.mrstamaan kartiove

lopyt'räakse n ja laulaspydrän 0 kea hammA

1980-11-38

(5a /4.4).
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TYOf{SUOEITUSOHJEET

VAIiIET KOFIJAUS.
KÄSIKIFJATFIAKTclFII?

K rlsrä kartiovetopyödak$lin rhelimllrr 270 Nm

r980-1r-30

7,2. KARTIOVETOPYö8ÄAXSETINSIJAIITi/I SÄÄTö

,, SÄATO.OIIJEET

7,I (ARTIOVETOPYöRÄAKSEII!II.ÄAKEBEIOE!I

ES $StSTYS

1.

0. !50

Alelin vetopyörän påäryyn on merkiry mitta A {esin.
108,051, Ase-na ålseir s ler. eId ve'opyorin r,otul pi'an

stäisyys autaspyörän keskiphtaesrä on n tia A.

i

I

1_

2.

6-

(ied jolsivaa'ån nar! 0lummaisen hanmaspyö.än uraan-

Vedä luosvaaasla kunis akseli akaa pyö.iä ia karso

vaakn luksma akseln pyijriessä. Ssn tuke olå 22-46

J0s laåksfid pyijrilläm seen laflriaan suurempi volma,

0vat ååkerit iiiån kircålä. Avaa s lo n akselimiit!0n a

vaihdal6ake,eidenvalissåolelavaliholkhpak3umpaan.

Knistä tämän jä keen akelmuneri 270 ilm momsnttrn,

ta minaå pyorllysvoilna uudelleen.

Kun vo,må on oireå (22-45 [ l,tukitse akset,n((€ri

Kiinnilä hakHirukr ja laareriruen lqnsj itman sovitus

2.

!a or.x

[4iltaa aksel]n pään ia rasauspyöränöi hakelåukon eiu.
r?unan etäiryyi (mitrå 81.

tluom! lini€in on a3ecirav! laakeriaukkoien keskita,

son korkeudelk.

Miilaa laaleriarkon hall(abiia (tt0 mnl. illtt C oi t&.
keriaulon h.lk isiian puolik s.{Esittr.t50/2 = 75,00 mm,.

Alsnna äkselin .tupäähån laåketiruei jå våihleiston väliin
sovituslevyr joid.n paksuus lsl voidaan l.lkea sånnaväni:

Sovitlslewian pdksuusS = A-(8+C)

A = akslin päi5så orev. mitt.
I . ty6nGmii.ll. mitattt älvo
C - laakeriaukon puolikas

www.maskinisten.net



1S80-r r-30

!lirfä lukoipuole sla sov(us

låaksrilret 88 iln momenr.

TYöI{SUORITUSOHJEET

ESIiIERKKI

KartiovelopVöräaks€iin päähån 0n merkitty slijisvylmiria
A = 108,05 nm. Ttutiväälnnedan laake.neijån puotikäs
75,0t nm. lällöin saadsån mirlå Bn tode inen sru
33.05 mm. Kun mltatr! B:n atoo on eiim. 32,75 mn,
tulee erotuksksa (33,05 -32,75)0,30 mm. Ta0itrava
sovitrslevvjen mäårä S : 0,30 mm.

LAUTASPYöAÄN JA KARTIOVETOPYÖRAN
VÄIISEI{ HAMMASVÄLYKSEI{ SÄÄTÖ

Aera mirtakellon kärki kohtBuonan lauråspyö,än ham

L ituta tas,n auldspyO'tJ, .ollorn r rtalelo 1a!'rdå

hammasvijlyksen. 0rkea årvo on 0.2-0,3 mn.

Fae valy\ o 1sal, sr r$trålå sovr'-si.ory.a lddrei ue id

1.4

2.

3.

1.

5.

6.

7.

t.

z_

3.

TASAUSPYö8ÄSTöN KAN'IIATII\IIAAKEff EIDEN

ESIKRISIYS

Kirhtå vasemmanpuolsisen lååkerituen kiinnitysm!neii
kiinna.

Khistä l$konpuole|ren 1tren munereila varovasli krnne3

tasalspyöraitö pyörii jäykästi käiin pyöftefiaesså.

töydiä lukonpuoleiser mutte.ir ja kirisrä n€ käsin klnn€s

laakrrivälyslä el ok ia tasauspyöräsrö pvörii ilman jdyk

llitraa rungon jä laakeituen väly! akot!lkilla. As.ta tuen

atb hi€man vålystä 3uurempi määfä sovituslsvyiä iå kniltä

Kiinnitä mitralello vaihreiiron pälle ia 6€ta nittakärki
laut3tpy0rän tivuun- lMittaalaåkenidei aksiaalivälyskam
peamålla tås.u!pyödstöå ääiasånnoslå tokeen.

Huoml Laåkercid8n esikirirtylado 0n 0,000-0,130
mrn, Jos nhaitu a ooneiirn.02,b.tkannen
altå pouterbvien soviruslewtsn näann l,såå

4rdrli nnråkållon lukamei'arkseidsn ssikirir.
ty3åron k$tiarvon 102 +0,1 = 0,3 mm).

Poisls ka.nsn aha ed,llktä lukuå vastaavs nåärä $vnuds.

wiä i. tkinä kanli{ud.ileen.

So tune'/yien jakam'n?n ,nol.npiefl ranrian .lle mriii
dytyy dhi.lr $/74 m!kadi.

Jos vä ys of esim. sLrL,rempi,

Ku. välys on oikea, kristä

Mittaa vielii hammas!ålys.
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TYOI'ISUORITUSOHJEET

vALil[r K9FTJAUS-
KASIKIFIJATFIAKTG!FIIT

8. ETUVEDON ULOSOTTOKONEISTON
KUNNOSTUS

TBAKTORIN KATKAISU OAIHTEISTON
JA KESKTRUNGON VÄLISTÄ)

Poista sluin ja takalatriå (ohje st2.1). poista erotanra
(ohje 4aJ2.1 .)

krota kåsijaruvivuston vetolånkojen takapäär nive stään

Laske Öljyt po s vaihtersrosraJa hyd€uiiikåsrå

krota hydrall ikan dlputki, ohjauksen palluputki 122 nm)

I S8t-11,20

8.1

8.2 ETUVEDON ULOSOTTOKONEISTOh
IBFOTUS

I. Ky'he eluvero oaale E dvrå euvsor Jtosorodtsain F
lin'rlv>lapdr å"senrrlel rETV 8932ooJ \,Fod I Jhotlrl
,a vd,i6vy oors oåtsårlåar h@ra -oeto4 -rrn4rLLv-
aukl(10mm).

Napaula kotelo rti varhteislo. paädys1å ja veda se po s

8.3 SIIRTIMEN VAIHTO

r. Avaa kytkentav vun kinniiysrluvt(i 7mm)ja po6ra v pu

Avåa siil nF. a/se 'r Lt,rJgbwn kmn r/stuJ! | | 1 I mrlV;å... aisel. ruLvrne6setin åvu,d po5 påhå!a. r
veda se ulos [oletoslåan Po6låsnrn

Avaa ohlaanon takåpäarn
ohjaamoa yösparn nin
turemaan pois paikallåan

( innrrysfluv t (24 mm)tå nosra
paton enå vahteigo $pii

Aseta pukt litoskohdån motemmit; puolrte. Aseta kirai
euakse n la kehdon välln Avaavarhreston ki.ntysrLLvr
(r4 om) ta avaa kylkrnaksetin itoshokin ki.nlrysruuvr'- Trl Vada ..|-.öFro p rs porårrå.n G\die-.är,ta
pyoittåmäla ja varmislu, enei kylkinakseti våå.ny uros

t
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Posrå ulosotroakselin aksettitvistet koieosra

Lyo vasara.la luurnå. avlla utosonoaksetipois kotelos
ta Samaila rtoaa etumdainen iaaker potsta korerosta
myos kytkrnhåfr maspyd.ä la riyrkentahotkki

Tarkåsta laakereiden kunlo. Jos joudut vaihramaan Le,
veaa erumrnanen taakeri pois utosvehen avu|a.

Dor:ra .ote.osu råaemor tdå"er /aal|ora-oat a. ,onha pa
on kaännetty jvrkkåän ku maan

L\ö åkse|re JJs, tåa\efl pdtåjeer En/ BgO8JOr _yo
akselrn takimnainen taaker kotetoon (El v- B919OO).

Tarkasta ktlkinhammaspyörål ta vajhda ne tadnaessa.
a. ö d t\1(f Fån-asovo.år.a tdi'eroos iora on:rs..n,å
t!on.å dl.eri ,ååte-oe.å- .er1å 1yF nndfnå_pyo..n
jilu( "ila Jdrs:r. e4d,d.rprqas nF-eer yoc åt5qiF
le Lyo akseli laakereinoen parkalteen

I

2.

3.

i

ls81-11-20

t0

Lur(tse elummaine. aakeri ukkorenkaat a parkaiteen Lyo
uldelakselitivLsleel aakerpesåän (ETvB919OO)

Nosta srnnnmekanrsmr koonona korelon sisåän kvlkentå-
hoikile Vaihda siirdnen aksetin o .6hqas ta tyonna sen
Jäikeen aksei sirtimen kåltate Lukilse aksetr pakate€n
luk tuslevyra (13 mm)23 Nm momenninr.

Terkasta kårt ovelopyöraaksetin päasså oteva håmmas-
pybrä Våihda se raditaessa (ETVg9223O).

ETUVEDON ULOSOTTOKONEISTON
ASENNUS

Slveie vaihleislon ja koteior vätitn Sitastic,tiivislemassd.
Nosla kolelo paikalieen ta kiinnlii s€ 79 Nh momentl| n
(10mri)

Asenna etuvedon ky,lkenrävip! paikatter aksein paåhan

Kinslä uloeron a!€elimu&n paikatleen (ETV 89326t)
200 Nm rnomenniin Kiinnie vo mansiirioaksetin tiitosnivel

Kiinnnävalhteisto keskitunkoon (ohje{,å4.a).
HUOM! l\rikäli etuvedon ulosottokoreton liivisleetvuotavar,
ne on pard vaihlaa traktoriå kat<aisemana. Se onnisru!
pårhaiten nbtt]afiatta ntvetaksetin tiitoshotkkt ja utosoron

a-4

5
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I
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I
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1? tattö 
|

I

2. Pääaks€lin v.utioiden loriaus 
]

2 1 råkå aft an i(orus 
]

2 2 Voi oton kylkirakselin i(ot!! 
]

2 3 Pääak$lin rrotus 
]

2.4 PääaksliD etlpäA,r laakprin ia t ivis&ei vaihlo 
i

2.5 Pådålsli.ralaoa;nlddle,,n,asynlrono,nti'eFrdidenrdrldnuVvaihro 
I

2 6 od;idt"e r" od.äl.Pn sq'., s 
I

2.7 Voimanolon kytkitakselin paikalleen Atnnus 
I

2 8 Takalartrar paikalleen dsrnus 
I

3. sivo.tsrin vaurioidei *oiiaus 
I3.1 sivlkotelon inotus 
]

3 2 sivuaksliD nrotus 
]3,3 S vuakselin rakapäiirr iekerin vaihio 
I

3.4 Si!uakelin synkr0iointir.f,kaiden tarkasturvalhto

3.5 S vuaksLin palkallesn Asrnus 
]

3.6 S vukoteion pa kalken asennus 
I

4. Ka.tiovetopyöräakselin vauioiden koriaus 
1dI Vo nd"o olonp,'onirot.. 
I

d 2 Ve_oo\d dslo "n:'ro'r s 
I

4.3 Vaihteiston trotus 
I4.4 Tasalspydraslijn frott- 
I4.5 Kartiovetopvdraakselni(otus

4.6 Kanlovetopyödåkselin laakeruiden ia synkronoiitirenkaiden larkastuVväihtt

4.7 Kartiovetopydräakselin paikalhen asennus 
I4.8 rasd,sovördsron pdi.dreen A.n ,- 
I4.9 Vdrhie,\ron på,kallee. dsennus 
I

4 10 Veropvu'asroi oc,l r l.ef Aern.'s 
It.lr vo,maruroenolon€.sron p.rlallmn asennus 
I

s Eruvedon urotonoak$rin v.urio'den ftorråu' 
I5.1 Ak$Ln itrolus 
I5.2 Akselin paikaileen sennus 
I

I

6. Tdiuspvoiiston tunnoltur 
I

6 I Tasausovöråsrön lanråIinläalererden .d laulasovd'iin va;hro 
I6.2 Taausovor en rdL,ulu da\P,F,denva:h,o 
I

IL siiädohier 
ILl \dr'roveropyd'aa\se i. asnnon saårö 
|

7.2 Tdsauspvörä$önlan.alinlåakereidenesili'isiYksentärö 
|i.3 (dnoveropvöon ,a aulåspvdtan hanrdsvalvksln (ååio 
I
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vÄlitET
TFIAKTctFIT

KctFIJAUSi.
KÄSIKIHJA

I. VAIHTEISTOIII BAKEIIINE JA TOIMIIITA

I.I. RAKEI\IITE

Vaihtisro$a on kahdek$n vaihdetra etoenpean la kaksi
taaksepain. Eteenpäinajovaiht el, samoin kujn vaihto hi
taaita per!utukselta n0pealte ja päinvasroin, ovat synkro.

Nornaalien per!utu$,aihteiden tihtte voidaan'senlaa flr.
nrlaar peruutuyaih€el, jorden nopeudet olat 33 % hi
taammat. Hitaör perurlusvåihteet asennetaan vaihtamat.
la peruutusvaihteen hammspyöftj ja sen kånsa panna

t0rmivasrvualslilla 0leva hammaspyörä.

Etuvedolla varuserun tGktorin vaihteistosa on netjä
akseiia: ontto piiäakseli, sivuakseti, kaniovetopyö6ak.
sl lns. murikka.akseli) ja etuvedon ulosoltoaksti.

Vaihteist0n kotel0n iakåosaan on taåkeroitu.iasauspyöfiis.
tir. Vaihteiston takao$$a sijajtsee voimånotrok0nersrc.
A,ovo mdnoron kaVroaksetr vhdisråä varhreRron jd voi.
man0ft0konetston tobiinsa. lvoottorivoimånoton aksfl
yhdistiiä voimanonokoneiston vo jmanottokytkim€en.

Moottorivoimanoton akseti on vaihteisrotr onton pääak

selin sisällä. Vaihteistor pååäksli 0n Vhdirtefly kytkin,
hoikilla aiokytkimen akieliin.

vaihciston hammaspyörär ovat suorahampajsia ia ne on
laakeroitu akseleilh n€ul.l.ak€|eith. Hammåspyö.ät,pyrt-
rivät pareittåin jatkuvasss kosk€tuksessa tohjinsa tukuun.
0ttamana p€ruutusvaahree. hammaslyödä.

Vaihrrer kyrkeriäI synkronrkvtkitrt€n a!u a. Syrk0ni.
kytfimE or kolme: yhdsttä kytkståän ioko .opsa tai
hidd nopeusålue ja kahdetta nuutla kylkime ä kyrke-
cär I ja 2 sekä 3 ia4 vaihieer.

Vaihteiston toimintaa ohjataan kahd. a kutjsnajan oi
keaile prohlle sijoitetulta vaihdevivulta. Ryhnävivurn
vairtåatr nopelsalue ja vaihdevjvu a kytkstiiän hatuEu

Va,hteiston ja voimanoriolonehlon voitetua varten on
pääakselin rakapääsNä sisäryntöinen hånnaspyöräpuhp.
pu, joka pvörji ainå kun moottori käy j! .jotyrkin 0i
kytkettynä. Se pumppaa öijyä putkistoa pirkin sivuaks'xn
etummaiselk laakerillo, pää ja sivuaketin ftutalaake|elr-
le. karrioveropvdraaksstrn erupään tadkelei e seta voj.
manotiokonetston ytemmän putkiaksetin erupäån jaak€.

Kailkjalle nuuall€, psitsi voimanorokonsisron håkårcif
le hen€vä öljy krtke. vaiftdertavan suodattimdn kaum
öliyn puhtåudsn valmhtamiseki. Suotimen blukassa on
v6tuwnftiili varmhtåmasså öljyn santia vaikka ruodin

10. Neiivedon kytkentä bpahtuu ohjaimo$a. kutjettaian va-
semmalh puolelh, olevåtta vivutta, Etrv€don ulosonoak.
s€lills v0in. tulee kanioveropyöråal5etitia. Vedettliesså

vip! yläasentoon lukisle sakarakylkin kyrkinnåFEas
pvörän ulosotioåLielille ja siettä voima siiriyy !€toatse-
lin kaunå etupyö lle.

T0tifl t{t\tail sELosf us

ls80-06-r5

Tasauspyödstön kotelo laotaspyörineen on laakeroir!
vadreanon koieloon kartiorullalaak€reillå. Kåniovotopyö.
rän ia lautaspyörän käyntiasednon saäiämis€ksi 0n kartio-
veropyödaks€lin etummaisen laakerin jå ra.auspyödltön
kotelon laakereid€n laake.ipesion all€ siioirettu sovitusle-

vYiä.

Tasauspyörästössä o. kaksi isoaia neliä pienä kartioham.
maspyödå. Tasalspyödstön koteloon oikean veroak&
lin päålle on siiojierr'r rasauspyörä!tön hkon kyrkinhorr-
ki- Lukkoa käyetiiessä holkki kytkee toiNoo ison tas.us-
dyö.an taauspvöräsron {o4loon. Kytkenndn irronåmi.
seKrholkin sisälläon tien€iousi. l(uv! 3.

Vaihrsislon $vukoteloon. uaihderanqoo juurcan, on sr-

joitettu vaihdekatt(aisin. Katkaisin roimji niin, eft rrak.

torin moottorin käynnistäminen on mahdollislavåin vaih.

detangon 0llessn vapaa.asennossa.

1.2. T0rMl{TA

lr.

13.

12.

2.

I

l

L

8.

7.

5.

Moottorisra rulse t€ho ajokytkimen välitykssllä vaihlEls-

lon pääak€lille. Pääaksrlilla 0levån q,nkonikytkim€n
asannosta rippuen tehon kulku jatkuu joko hitaan t.ino.
pean alu€€n iivuak3elills laakeroiduilla h6mhaipyörille.
Sivuak$lilta teho k!lkee edelleen kaltiovslopyöräåke-
lille, ioka pyöfiniiä hulaspyödä. Peruuirseaihts0n of
klsa kylkettynä lphon krlk! tapahtuu sivuåks€liha I!-
kaisin pääakselillå ja ed!llesn kartiovetopyö.åal$€lille.

Ajovoimanottoa tiiytett&srä osa käyt€niivärlä tehosta
riirtyy kaitiovetopyöräakselin r!kimmaisslta hammspyir.
r;jlfti ajovormannnroaks€lin kautla voimanottokoneis.

Synkro.ointikyrkintn toiminta tapahtuu ni. pakto.

synkronoinnin pefiååtteelh. Tämä n€*ilsee sirii, et6
vaihtesn kytkeyryminen on måhdollista våstå sftrEn, kun

rynlronoinri on räyrin tdpahtunur el' ky*.diivi€n 05i0tr

nopeldst ovai töaantun€et samaksi,
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8.

9.

Syotmnoidtn lp.iin ttlt i. iinormq6r. ahtt|.n
ryönn tiåriå !.n viisrdtut h.nr.id.r oååt ld.niiuiit
t rtunLnnglr. t lilinpåin, iolloin $nonnb h.D.
n6rrt mln!..rtaatiinöni t rtunrrlotur hl|||t|nft..
stn oii kytketilvån hämm.eyö6n lytkeröh.npåi.iin

(ytkntnån på.l6 pysymin.r vunin.! 3ynlronikyrkim.n
na,.n j. 3iand.|nlsr erip.l!|iinn hJnp.id.|| muodo&
hn. Ehariåri.!6lma. iob r,.dor ollde 0..lli 6tia
siinor.ngå.ra liukomast poir kyrkrntäasrdro . Tämön

3dFår3it.iårhtat| wolri or ryt*ron'rr*"n.o n.D. i.
siinor.n!! .in! antr.nav. oilaifl gein wiitlinoon.
A3annuk !n h.lponani$tri ko. otis! or m.rktiuot,
idd.r ti.. oll. hktoin.morEn piin.

Kry.l. Svnkmnikvtkimån l.k€nns

1. tiiinon0ta
2. Tsnunl.|rnlaln iiirin
3. Jousi

4. Tatutrt.|rnqr .

5. Kvrldman n.!a
5, Kytklnivår h.mngyödir

Synkotilyttimå| nLntl! i. toimifli on lsurav.nbi-
mn {trr. ll: Ky*|nivi.I harnmqyitri.n päisa on iio.
ot k.niot, ioills on lrnnstiu rrmntåtlnkur, Svnlronr
lvltimll n vrl bl|illå oktriin kolD.rn |,r..n o|| iiioit t-
ltt i|rtunlrnn*ar siinimlt Sii(imii r.ir.. ulonåin n*
van molen|nin puolin a$nnrilt jount, T!tuntaraaka.n
ilrtimi|l !åt sdird rtud.roititli ol.iiin loviin.
Siirtimis. rikopinnoi$ ol6,it pi.n.t poikittrir.t kiri.r
m.n.{åt iiinor.nt..n 3iriklhällå ol0vaån arr:n {initn.tr
i. iino|tn*..t| olb!. koådrlLin e.F&orne"

Kytkatliietd vNihd.tu tiinonn$t työnråt urdlla.n nr
tj||nnnkrl| tiinimiii niid.r l,lloimoiri. ohiitn oon

titt i3it ldrjidi l.firnttrlnFtr v.rtrn. Tilldin tlror-
trnnl(aan h tytk.tdlii håmmqyölln kåniopinnrt

h||l|a|.r toitiar ratatr.

SFkonil.it Et ntatain..r pvö.ii lltrlio no?r|-
d.lh. Synl$onoirdin nprht .|t! akldin i. tyttltdvin
hammapyö.ån nopauaro pisnanaa js rynkronoinnl0 t "

F|tdutu n.pyirivlt..||rClåno9arlrlh.

Syhkonoinnin all-$ pyödlhdl tetuit nn@ dirti-
m.n ir llnbn €lylo.r vffr$r, iolloin l.rnmt'rt|ti..n
hamm.t|rrt rtttuu ii(orlrkno v8t.v.n *åp{|olkatr
h.mmrs ban a$.n $tärn liinor.nxdn afin.n.ikai{n
riilymb.n lopullii..|l lyt*lnli nnlooo.

1.
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I._ L_ __.

b

Kdr. 3" Taså{sovö*tö
1. Kyrkinhollki 2. Jourj 3. Låut.ryy6rå 4. ttora3aospyö|å 5. pieritåiåu$yörä 6. lio rasauspyiid
7. Verosksdi 8. Tasåo*yöränön koteto.
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vÄlllET !(ClFIJAUS-
KÄSIKIFJA

TFIAKTGIFII'

0. VLEISTÄ

Våihteiiion öliymåärii

Kartiolctooyöriiak$tin suojåkann6n kiinnitYlrulvit.

ERIITELVT. SÄÄTöARVOT, TYöVÄtII{J

1982-04-20

0.1, TEKMSET TrE00T

€reerEåin... ..-..........8
taaksepäin .. ..............2

OLJYT

Våihreuron öljymåå|d 4 uero

Vslopyödsdn öliymäärä

oliyn virkosrreetti ja laatt

KIRISTYSTIUKKUUKSIA

V.topyoEstiin putken l nniryrmutterit ..
Vormanulosotrokon!riron tiinnitysruuvil, .

Våihte,slon|.rinnnyvluu,, ... ........

211
?51

2 x 6,51

SA€ 80, 81M, 80/30 l.i !O'YE0
APl.luok.t GL5 {EP} tliGL{ (EPl

230 l,tn
80-100l\lm
220 Nm

50 Nm

270 Nn
230 n
230 Nm

I l0-130 Nm

83 Nn
50 Nm

530-550 ND

89-98 Nm

30 Nl,
22-56 Ntil

K.rtiovelopyöråaks.linaksllinut$n ..
Sivuaksalin aksslimultera

4{.dorrlosottosrr,rinaltE'ihutrsri..,,, ..
Ltutåspvörän krinniry$uuvit
Taeospyo.asron laakerilånren murteit . .

S0okorElon kiinnrtyfl wit
Tatåpvo'ren munenl
{osroldinsen rungon tiinniry$uuvrl .. ,,,...
Kytk,nak*linlihosholkrnmutt.th ... .

lGniovetopyörå.kr.lin bakEnid.n .sikiditysvoim! (miraton. iouivaa'all.l

vÄt YKsrÄ

Ptiii.t5.lin påttäiwåly! . 02--0,a nm
Sivuak0lin påi(iii'1ålys . - 0l-0I rnm

Kartio!€ropyöränj.lautaspyödnviilys..., 0,175-0,325 nm
Talauspyöräsrön l$k.reid€n $ilkirtys . . . . 0,08-0,1 3 nrh
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92. ERIKOISTYÖVÄIIIIEET

Os.n.' Kåyttii/'rimity3

8S0 100 Assnnuflipu
890220 Yl€ii/ar3i
891 730 Hi-Tracrn kyrldndk€lin aksslitiiv" a!rn.!i xoleroon
83 l 740 Kdniov.lopvddbkotin a$stimurrnn åvdii
831 ?70 Kanjov.topyöriiaks€linetupåänhakereid.nsäätötxurna
891 870 T.s.uspyörå(ön täak€dn si!åtrnån a.snnuj
891 900 Etuv.don utoronodtr.tin etupaå'|'r.tsrin a$nnus
891 970 Vetoaksslin ötiytijvirt €tt a..nrus/åtino
892 180 Pälklelin åirpään åkistitiivilts.n ja n.utataåkarin asennus

0liyrumpun tiivasr..n atannus
8S2 190 Ta!åutpyödrtön tåak rin irotusvåtin.
892 21C Päälkeiin erupäär taäkrrin ja ötiytiivirtssr a$onus

lkone kårksis(unå)
892 22t Pääaksstin takapåån taatrrin ultot(€iår asnnus
892 230 $vuak5€litr atslimutb.in äw'f,

ENv.don utolottoats.tin ati.tifrun dn .iri

89225A KaniovstoFyöddkelin srupåån lå.*sr.id.n a$nfluj

l* 119 ITuspydninii raare.ir urrai'h:n a!.nnu,
rrwålGsln etup.& ta.kgrin inor,rt

852290 Pliäåti.tin stupååd taåk.rurd.n vaihrd
Sivu.ksrlin tak.oåän t..*!rtn vaihft

892 350 Eruv.don utosono.rrltin EkåFåin tå€ts.in.t.rn{r
892 380 Sivrr.krtin lat påiin la.t.rir sitik.hån årlnnu!

Karriorsropyöd.t$stin erupäån Ift l(ereidsn.i€nn,jr
892 410 öliyptlnsun diviinln d.nn{,
892 420 Påä.tialin kroruswöt3tu
8S2 460 Siwaksåtin pidätid

892 4€0 öliypump$ ijivid'rn.!.ndt3
8S3 040 onotsitirin käänrötyö ktu

iuo'n. I Työkrlujen k2avioruvi€n . å ol.d.n ETv.numsro|qin
yrnsvdåssa on c,toin s3ir.tty rr.krorjtyyppi ja komronrri.
jonl(a huohotyökahrsi ky!.ircn €TV of, ydlnineta.ir. Tyyppi-
merk,nr:E si eianny, jos ETv on vätmkt€ttJ tänän j.tion työ-

0 ls82-04-20

22tl890

t4a8!I

ESt 900
Ul02 vetopyiiLl

s70ESt

891730 { r 102 vaitn€i3to)

Egl 870

892 rto

E92210
tlt2 t92 äo
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892 380
{702 eruaksli)

260892

350

-___l_11+
tlI t
=-:|

892 410

892 480

892 250
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vA1il[r
TFAKTG,FIIT

3.

K9FTJAUSI-
KASiIKIEIJA

ts80-06-t5

2. PÄÄAKSELIIIVAURIOIOEI{(OBJAUS.

2.I TAKATATTIAilIAROTUS

L Poista ilt in {13 mm).

VOIMAIIOTOT KYTKIIIA(SELIIT IBAOTUS

trota nostolaio ( ohi. gh/ 7.1)

lffota työntiitangoi t{ki voimanulosottokoncittosta
{24 mm).

lrora kyttinaks€lin suoiakannetr lukitusrengas. P0ista
ruojal€vy. lrrota putki.krelin risältä kytkinakr€lin lukkonn'

2.2

I

3.

Työnnä ckaikkuna auki.asenloon ja poista kaasuiousn
alapäätohiåamon sivuista. Poisra rakaikkuna.

Irora ralaikkurån ruhrLsevyl se<a alrramarof |\lnnr.

P0ista nortolaitre€n hallantavipujen säälökaarel (13 mm).
Poistä kumin6. lattiamatto. P0ista tatriana hallinraviFu
jen suoFkumin kiinniryskiskor (4.vetomattisså kieiiä nF
livedon kytksntävivun nuppi i(i)_

Pokc tal(alartiao kiinnitysuuvit ta munrrit {13 mm).

4. Kierrä kytkinakselin päähäi lvl8160
sn avulla akssliulos.

HUoM ! Vamista, enä V.0-kytkinvipu
kuin vedät kytkinaks8lin ulos.

5. Poistavaiheistoöljyl.

mm oleva ruuvi ja vedil

0n atuasennossa, etrmn

2.3 PÄÄAKSELIN IBEOTUS

6. Nona bkalåttia pois paikalraao {varo rikkomastd ohiaå. l(ota kaikki v0iteluöliypurk.t öljypumpusra. Poina pun-
pun kji.nitynuuvi€n lutituslarka. Kisrä kiiinitysr!uvit
auki {6 mm). Poista öliypumpun kånsi s€kä,unko. Poina
pääaki€lin lukhu$astå.

I
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TYOI{SUONITUSOHJEET 2 tg80-06-t5

Avåa kytkinakselin suojai€vyn kiiinitysruuvit (8 mm).

Av.a kytkindkselin iå pääåksslin liilosholkin kiinnitystunvat
(17 mm i. 8 mm). Siirrä liilosholkki kytkinåkselin pdåll.

tlU0M I Jos !äåksslin irroru3 talahiu0 voim.nottokonsiilon
oaikalla.olleie, on aitåillnm&ra sda.s. kjiyt g olhlt k r.
liian lyhyt. Tällöin l(aran on oltav. n. 15[ mn åi*ai.€mpr.

L Kun pääatselin takimmai$n laakerin ulkolshå on kronnut
e6iblään, roina kehä sdilta en|l.n kritr ,€ törnä tåu-
tas!!iiraån.

Avaa siindjkn akslin pästå witsluot'vpurlien
ruuvi (17 mm). Poisra akselin sivuha voitoluputki
Poista akselin takapäänä lukirusruuvi.

Vedä irinimi€i akseli vaihteistoo tåkaosaan tasausrvirästdn
oäälle. Nona sii.timBt Dois.

Varm'ru, Etid iinoEnga3 0n vatåa-rsennoss, vedå paå'

aks€li råvsin takå-as€ntoon ia liikurllls sitä niin, ertä såat
nost6ttua edesiå synkrcnointihitt.!n kokonahuudeisåan

!oi! Alc.lia liikuttelemalla poinr lopnt rk,.lilla ol.lit
hammalovödt. Pokta aks.li.

2-4 PÄÄAKSETI ETUPÄÄII I.AAKEFIII/ JA TIIVISTEEIi

vat8r0

Porsta välirenqas ia ak!€litiivisre-P0inå lukkorenk..t hak&

rin molemmilta puolilia.

L

6. lrota pääålselin mol.nmisla Däinä lukito3r.nkaat.

5.

L

2.

3.
Tvönnä ETV 892420 kara oåäaks.lin lävjtss. Kiinni!ä k.rar
pähiin ulosadolåi9pa. Vrdä ak!0li ulos.

Lyij pä:iåtselin stup?,jn håk€ri vaiht.klosta irti (E v 892
230).

Lyö uusilaakerip.ikalleen (ETV 892 290). As€tå
lukkorenkaat påikålhsn. A$n.a laal,rin stupuol.ll€
atr.liliivine !6iLlle.n-

a
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2.5 PÄÄAKSELIN TA(APÄÄII IAAKEFIIII JA SYI\IKBO'
iTOIIITIAE KAIOEII TARKASIUS/VAIHTO

lg80-06-15

Aina, k!n loud!t irrottamaan vaihternosta tonkuo rynk
ronoiniilåirleen, iarkasla en kVlkenlaprnnoisså 0levre'r

dlty.\a \d \u uler v'.heellonvvr Sdtrorn !r'lorcn\aän ia

synktonoinrrenkarn hammaltutlen it la !ntarenkaa'r
slirtimien kuluneis0us aiheultavai synk.onoirtrlaitteen t0!

minrahiiniöirä- v.ihdt aina kLlune,den os'en iil.lle uudei

Kokoa synkronointllaire Aeltamalla sisä ja ulkokehä pääl'

hkkäin niin, dtä merkkiurar mol.mmissa tuievat smalle

Asela kolme lariunlarenkaan siirriniii paikalleen Aseta

iousl paikalleen !ten,että koukkupäii tulee siirtrmen uraan

Kään.ä rynkro.ointilaitettalSd vaakaraiosa ympt, F
d5.ta rois€llF puorelle ious $maik lavalld \ouk(upä rr'.
nmen u.aan ia silen, että molenpien iousie. lap.ar p,är
lulevat sämalle kohdalh. (Synkronointilaiiefta paikalleen
asen.ettaesså varmii(ti että merkkiurat tul€vat moorroriin
päin).

'faikasta hammaspyörien kunro. Vaihda ne raruilrassra

2.6 PÄÄAKSETIfl PAIKALLEEI\I ASENITIJS

TYOIISUOBITUSOHJEET

1.

q
2.

Aseta oliäakslin !iiåhän sopivan kokoinen tukihvY, iohon
vn,r t;kea ulosleti6en ka.ien. Vedii pääakselin takapaän

kakr n sisäkehä pois ulosvstimelh

Tarkasta akseirlla oLevrcn neulalaake€iden kunto' vaihda

ne tarvrrlåess. Tarkana mYös aksålin kunlo.

A)erå rl(?rile vi' holr I orkeasa .it e+

9_

l0

5. Tarkina erim. hkotilkin awlla rynkronoiifienkaiden j.
kylkinhamm.lpyö.ien väli. Sen pitöä ollå vähintää.0,8 mn.
Mikäli väli on pienemci,vaihd. rynkromintinnkaar lusain.

HU0MI Mikili olei joutu nur irro tGmaån våihrebtor rräktorista
esin. kaniovetoovödakselin kunnostusla vart€n,kånnatiaa mlos
peäakseti assnlaa paikalkrn vaihleisio irtotenuna. Täsa esitete'
tään kuiteikin pääaks€lin as€ni!s vaihteistoi olhssa paikalhan

L-x

Lyai ur'sr hakerin sisåkehä
Ai€ta laak{in lukkorcnqas

pa.kailsen (ETV 892 380).
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Vaihda pääakseiin oiupään sisään uusi akr€titjj!isle lETV
892180).

rsera uaihrsirton etupuo,srta ötsetirts 0.relgd td vitinnqas
påikalleen. Lukitr€ väiireosas lukko.e'lkaatta aksetith.

Asnna pijäaks.lin eiupään iiljytiivilte paikalteen {mikäli
asennar sen våjiteislo irBllaan kävtä siltoin apuå Elv
392 21A1.

Asenna pääaks€ljn takapijiin ta.kerin utkokehä ori-
kalle$. {EIV 892 220 ja vleisvani).

As.nna oiaåkselin sridäjft $rrlajän akretile. Tvdnna iitr-
täjän akseli siirtimien lävitse vaihteiston etupuoletG 

'a 

as€nna
0-rensas paikalhen- Paira aksstia taataspäjn niin pation,
elt, voit lukitr sen ruuvilla paikåtleen. Kokeite siirrirni€n

Asrnna ryhmä{ivun sianjmen tlj&ituskuuh. jousi iå hoikki
påikalh€n. Lukhse ne !iidimelle haalasrkaltr.

2 1980-06-15

t.

2. Taivlta n. 1,5 mm hutalåqåsra päääksetin etuoåän urituk
selle rcpiva U-muoloinsn tenkk' ia rvönnä se uritokel€.
Tämä helpottaa pääakselin paikatt.on asennuna. Lanka
estää synkronointilaill€en nåvania msssinkirunkaan hamma'
tusten pueulumisra pääakselin hdmmåstuks€th kiinni.

Pujotå päaakseli vaihteiston rakaosana sisään. Asera pääak,
selrn kaulalle takimmainen hammaspyöd ja kokoa kyrtin
hammaspyödt ja synkronointjlåite, orummainen hamm4-
pyöd ekä välircnqas aks.lille. Naputisl€ varovasli åks€ii
paakalleen etrpään laåkedll.. Pyörinete ematta aKsrE,
eltä se ohiautuu oikEin lvnkronoinrilaitl€en navatk ia
messinkirenkaälle.

1.

s. Vaihda ölivFunpun kånreen uusj rjivists {ETV 892 180

10. Vaihda öliyprmpun runkoon u{Bi öljytiivisre (ETV 892
410).

HU0M! Jos joudutvaihtamaån k.o. tiivine.n pääaksetin pa;&.tlaot-
h5sa, käytä sillo;n åpuna tiivisteen ohiåinholkkia(ETV 892 480)
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12.

11.

ll.

14,

TYONSUORITUSOHJEET

Sivele öliyp!mpun osal hyvin öijyitä ennsn pumpun xo.
koamistå. Asrta juoksupyö6n tukitustappi pääakselitk.
Äsenaa öljvpunoob paxoill6en. Kirislri pumpun 1.innr
tyvuuvit 20 ilm momentriin (6 mm). Lukitso ruuvit
hkitusiangalla paikoilleen.

Kaada imupltken a! kosta pumppu täyteen öiiyä.
Täytä myös imuputken muikå öljy[ä.
HUOM!

P!mppu on edoltomasti muistettava täynää ai.a sen

purkamisen jälkeen. Tämä toimenprde varmktaa. eträ
pumppu kaeri'riiä öliyä hoii käynnrstvkren jätkeen

kaikkiin vohelukohieisiin. Pumpun toiminia on tarkåster.

lava viela vaahleiston ja nosiolaitteen kokoamisen iatkeen
p0rstamaila s!odatin vaihteisto| si!usta ia käynnistdmä1tä

mooftori. oijyä tulee tunsaåsti luodattimen karan ylä.
puolella olevasta rcijästå, mikäli pumppu toimii.

(iinnnä kaitki öljyp!tker påikoillesn.

Kiinnitä kytkinakseljn iå pääakselin liit$h0tkki paikät
le€n. Kkjstä holkkin kiinnirysmult€rh 30 lIn nomenr.
liin (8 mm ia l7 mm).

Kiinnilii kytkinakselin suoialevy paikalleen (8 mm).

VOIMAIIIOTOI\I KYTKIIIIAKSELIIII PAIKA!LEEI{
asE flus

Tarkastä kylkii.ks€lin etupäån urilus_ P0ilta uritukse,E
m.hdolliset iedvät särmåt id karkeudet viitaamå .. Sa.

moin pohtr putkiakselin kiilauran taidoista karteudst
pyöreällä viilalla. Poistå pulkiakselika kaikti cpäpuhta!.

Työnnä tytkinaks€la paik.llden. Lukitse i€ tutkor€nk.a|a

Tartard kvtldnakselin kånnen alle rul€va orenqås. Väih.
då se tlivttaess. laita sooiakå i paitdll€en ja tukiG. sE

Kiin.ilij työntövarren tuki oaikåtteen (24 mm).

Aionna no$ot.it0 vaihtlisron päåtte(oii! 9åIr.10t.

Kiinnatä verokouk&u vaiht€hton pohjdn. Kiinnilii kou.
kun blpalar|e oaitarleen F tut,rie se rEardoka a (iin
nita nostotängot, v€tovsrret ja verokoukun nostarångor
pailalllen. Kiinnid eivnEi0ittinet_

Tåikaslavoiteluöljypumpun toininta. l.iola väihieiston

vasemmaita puoleha suotim€n suojakoillo ia ki..d suo'

din ili. Asela puhdas aslia suorimen aukon alle ja Läyn.

nislä moottori. Jos öliyä vi.iaa tuloauk0st, punppri toa

2

4.

5_

6.

3.

1.

1980-06-15

z,E TA(ATATTIAN PAIKAILEEN ASENIIUS

Nosra takalartia laikatte.o varoen rjkkomasra ohjaamo.
verh0ilua {4.veromattissa pujota etuvedon kyrkeniäepu
låttiätr lälirse). Kijnniiii tattia ruuvei a päik.fl.en (13

Krinnrfii vormånoron ta nosrDtai||een na inr&rpuFn
suoiakumit pajkoilleen. Asera kumjr€n eojama(o
åänierinysmaton päätte. Kiinnhä käsis(un€ven!tiiti
hållinteivun i{ojatuni paika een läniämaton pääne.
Kii.nirå hallintaviFuien sååriikar€t paikoi||eetr {13 mn).

Kiinnhä n6totaitsen suojuskot0lo ohjaamon lr{iåan {t3
mml Krnn'rd låsxutrhidasrinvipu parratkoi karan paähan

110 mm).

Kiinnnä istuin p.ikalleen (t3 mm).

Kiinnitö lakaikkrna ia sen k&sujoue! paikoilteen.

Tarkasta vielä hydBuliikän paimer ir vsnttiilien p;tävyys.

2.1

L

5.
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vAlilEr
THAKTOFIIT

SIVIJAKSELIIII VAUEIOIDEI{ KORJAUS

Poisrå irtuin ja takalaltiå (0hi! 2.1).

Pott. no3tolrite (ohi! th/7.11.

Foista voimanoion kylkinakseli (ohir 2.2).

hmtå pää.keli (ohi. 2.31-

3.1. SIVU(OTEL0i RB0TUS.

f. iiiora ryhmävivun alapää (17 mm). lnota tasåuspyöräsrön
iukon polkim€n yhdyryaBi iivukotelosta. lrrora potkimsn
pidätin jousi ja yhdysvairen takapåäsiä !ilmukkaruuvi
(13 mni. lror. Eihd€tanqon {oj.kumin kiinnityslel/y
läniasta. Väånnä iousi valhdetångon alapaäslä ylös varrelle.

Nona suojakuppi vain&tanqolh. lftota krpin alh olevå
lukilurenoas. Nona v.ihdetdnkoa varovan' ylö3pain j.
varmistå, että vaihdftangon kansså koralona no!$va kuuls
ei putoa våihteistoon- Vaindotanqon voit jättää våpaarti

lrota vaihl.inokatkaisim€n johdol.

Av.a riluloieloo kii.nityvuuvn laihteision .ungona (8

KctFIJAUS.
KÄStKIHJA

TYONSU OBITUSOHJEET

rgtLo6-15

Sikrä svnkronoinrihjtteen siirtorsnoa! iåk'as.ntoon, nosta

rivukot€10 qoii paikaltaan ki6näBällä sirä ylöspäin-

3.2. STVUAKSELT{rBB0TUS.

3.

L

2-

3.

5.

2.

lffota sivuakselin etummah€n hammas!Vörän lukkomngas.
Vedä hammaspyöd sivuakrslin k.ulalle jr nmra hammas-
pyödn tåkana 0leva roinen ukkolEnga!.

Poista vaihteiston !luosana rivuak3.lin påä!sä olsva p€ltid€n
$oråiuppi lydmaln 

'|ihen 
rer\d ta vådntämdlla e pois

(ETV 890 r00).

Poistä suoiakqjn alla olovå siluakelin lutkoreng$.

Lvö sivuaklelan atselimunerin varrnistusla6tå 6oli.

3.

4.

5.

6.

Avaa sivu.tlslan akelimutteri {ETV 832 2301-

Poisia halGrin lukitusrengas låakotipesästå, Muhta poistaa

my& vahredon riepuolrrrå etunniB.tr hånmGpyödn
etupuol.lla olev! lukil!!rirtås
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Sii,rä sivoafrselin rlnkronointilait.er sjirror€nsas rät(å-asNn-
lo0r ja kaniovrtopyöräakelin liirtorengas lapaa.as€nroon.
Paina työotajrylinterin avulla etupään laakeri varovasti poit

Vedä sivuatselia €reenpäin niin pirkä e, että pääs€t nona.
maan s.n talapään ylös. puiota akseti pois paikaltaan.

SIVUA(SETII TAKAPÄÄI{ LAAKERII{ VAIHTO.

fakaqää lååk.rjn rullak.hää ei voi irrotraa paikattaan
tonena katkåis€matrå, ettsi ote käytössä eikoisvai.ta,
joila päänään aukaisemäån kartiovetopyöräatsetin etupään
slotakann€n kiinnitvsruuvir. Kannen irotuksen jätkesn
kaniovetopyö.äakseli on painetbva ere.npäin niin pation
kuan sillä on mahdollisla menträ. Ssn jäikssn on naprn€t.-
mallå lvötävä sivral$elin takåpään taakeri etssn vaihr€inon
sisään. Mikäli ioudut mrusta syvnä t(alkaisemaan koneen,
kannatlaå klssinEn hake vaahraa sittoin (ETV 892 290).

srvuAKsELrir syitK8ox0t[TtnE KAl0€il TARKAS_
TUS/ r,rAtHro.

Nosla kytkinhammdpyö.åt ja nrulaiaakerit synkronointi.
hittsese€n sr.kka Dois aksslilra.

3 rc80-06-15

5.

z. Poina lu kko €nga3 akselilc.

Nosta synkronoinlikato pois paik.ttaan.

Tarkana akseiin laakeripinnat ja hrnmasruki.n kunro.
Mikäli niissä on havaiftåvi3s vaurioira,vaiidå koko aksel.

Mikäli sivuakselin rakapäån hakari joudulåan vaihtaman,
irror. ulor.timsllä låsk. n d!ik€ha aki6ritra. Lvo uu!,
sisiikehä takaisin aks.lille.

Ta*asta iynkturoinrilait€ ia hammdpyölä lohF 2.5/5.t0 ).

Lu kits€ svnkronointilait. paikalleån tuLtuirenkaala.

As€ta uutitur ne!lalaakerit ltaryirta€sså), sskä vätihotkki
akseljlh paikalleen. No3ta kyrki.hamma6pvörät yhd6s$

g. Assta välilevy pail(atte.n. Mirtåa nkorulkila vätiholkin !ään
ja välilevyn välirtä akseiitta ot€vat våtyki!t.
Välylcen tulss otla 0,2 . 0, nm. MikäivAys ei ots oik.å,
säädä s€ sovitnrl€vyien avutt. sopivaksi. Vätyrcen .rvo on
syytä såatäå irallaan mitara s. maksimiarvoonså. Tarkasta
vålvsvrolä akselin paikalteen as€nnutsen jätte€n.

3.5. StVUAXSEUtTpAtKAtLEEt{ ASEt{llUS.

fl U off ! Mikäli ol€r jo un'nut irrottamaan vrihtsiston rnktorirtå
*im. kaniov€ropyiiräaksetio kunnonusta yårr€n, kånnstraa myös
$vual(!8la ja pääåk.li assnraå paikatlern vaahtsisto inot4.unr.

l . Siird kartiovera pyödaksotin våihte.nriinin Gk!-å!.ntoon.

TYOIISUORITUSOHJEET

3.

6.

7,

8_

7.

s.

Kiinrilä vaihteisioi runkoon ETV 892 270. Kiinnitä aRsern
pidåtin vaihr€iston pääiyyn snen, että ryökålun v.naruuvj
tukee sivuakselin päänä (ETV 892 460).

Naputtele sivuaks€lin rakapåän ruthtaak€rin utkokehåä
Gaksspaan niin palion, kuin se sopii men€mään {hutas-
pyörä estää sen poistamken).

t0.

3.3.

3.4.

L
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2. Vanninu, sttä eiummajsen hammaspyörän tukiturlsnkaal
oval akselilla oik€in 0åin. Pujota sivuaks€tin stupää ede[ä
paikall€Bn våihreidoon. Sivuaksetin takapää meoe! paika e€n
vastå kutr sijrrär kanioveropyöräakselith otevan siinin.n
vapaaasentoon. Aseta sivuaks€titr etumnaisen taakerjn tå-
kinmåinei llJt(husengas paitait6sn vaihteiston erupuotsra.

3. Tue livuakseli ckapäänään kutaspvödn sivlsra tai taraus-
pyödstöstä sit€n, e å 5e ei pääs€ tsisumaan raaksopäin
elupään laakeria paikålteEn as€nnetta€ssa. Asenna atupåän
laåke.in !isä- ja ulkol(ehå pailc een sopivaa te!./ä ja hyd-
ra!iista sylinteriä apuna käyttäen. Mikäti el vor panaa sy-
linrerillä hak*ia pohjaan sakka, voit työnrää s.n arcelmur,
ter'n avulla takimnaista taakerin tukkorensd\d vasen
{ETV 892 230).

HU0M I llikdliås8nldr ivuåksotin paika,te6n va,hterno trrotsflunå,
sillo,n s:vuakselin erumnaisen kakerii asennus dy h€tpoimmin
ETV 892 290 åvulh

4. Kun aakeri on pohjassa, lukiiss hakeri paikatteen tukko

TYOITSUOsITUSOIIJEET

Aseta aks€lilte varrninustaåra ia
kalleen 230 m monerniin (ETV
varmrsruslaåtalk paikall€en.

1S80-05-15

SIVUKOTEI.OI{ PAIKAILEET ASEiII{US.

åieil;. 
uusi eåpeitiiviste sivukotelon ia uaihteiston sivun

Sii.lä iivuakselin siinDrengastaka-asentoon.Nonasjvukorero
paikalleen. Kiinn ii koreto kiinniiysruuveilta 50 N,'! mo.
mentiin (8 mm) {moislå kiinniträä yläetukutmaan tui€van
ruur.a alle rårauspydranon tuton !o .imen prdalinjousen

Atetd vdrhoevrou pdl(,tteen. S,vete uaihdev'vun niatpa,os,
o,pvaån lulituikuulaa rråaa v st,inE ia aseta e u,ddns.
Painä kuuh vaihdevivun kanssa paikaileen. Lukirse varnd€

l/ipu svukoreroon lrkkorenkåartå. paina suo,dkuopr pdrhdr.
reen F rukrrre s€ rouspl,a väihdevrvu e. asera 5udjatuml
paikail*n la kiinni1ä se kiinnilYsielyn avu a paika een.

Kiinnilä vaihteistokatkaiiimen johdor paikalteen.

Kiinnna taeuspyörästön tukon potkimeita rrteva yruys
v'pu paakalleen jä lukirse se triv€tpisre*een h.aråsoka a.
Kiinnirä rasauspydråeon ,ukon ,our yhdvsiouun {t3 mn)
Kiinnrr:i polk men varsr ddpaäraan vhovsviouun ,a tukrrse

Kiinnitä polkimen pjdätitrjousi kiinnityst&yyn.

Kijnnnä ryhmiivipr påikålteen (17 mm).

S#dä tasuipyödltön tukon v"toiousj spir.n kiruä €
{13 mm).

3.6.

t.

3.

4.

5.

6.

7_

kirislå aksel,mutteri pai-
892 230). Lukitse mutreri

lMittaa rakorulkilt. vi€tä siwakrelin
l€vyn väly! välyken tutso otra 0l -

väliholkin peän ia våli-
0I 

'nm.
1. Siv€ls sstakupin sivun Loctite 542 tdiyffr. iä työse paikät.
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vAlil[r
TFAKTCIFIIT

4.

4.

2.

5.

4.t.

2.

l.

t.

3.

KARTIOVETOPYÖRÄAKSEI-IIT VAURIOIOEI{
KORJAUS

Poista isiJin ia takaiattia {ohie z.l}.

Poisra nostolajte (ohjo gh/7.1)

Poista voimarolon kytkinakseli {ohi. 2.2}

l(otå ptäakseli {ohie 2.3)

rlora !vrkoreio {ohie 3.1) ta !vuacsel 10fti.3.2,.

V0llUAtl0lT0K0t{ElST0t'l lBE0TUS

lriota voimanot0n kytkenläviv!n alapääsra sen niveteL
liiota vetovåret voimanottokonehtosra, Avaa voiman.

0nokoneiston kijnnitysruuvit (10 mh).
5.

Kiinnita tunnustelijan $nkaan nostohihla ja tue rankaso,
pivalh puupalalh. Kiinnitä nostohihna nostrlin kouk.

5tt

Lalke öliyt pois vdtopyödsröislit.

Löy!ää pyödn kiinnitysmuttsrir 136 mm). Nona lonki a

v8topyödsrön ,lt trakto a hisman vtör, kiE , pydran

kiitrnitysmutterit kokonaan ini ja pokta pyöd. Poista

såmålla tavalla myös toinrn !{örä.

TYONSUORITUSOHJEET

KeFTJAUS-
KASIKIFIJA

rs80-06-15

3_

7.

8.

Aseta kånnatuspukit vaihreiston alle ja kiinnitä takimai-
n€n pukki voimanottotonehton kiiniitysreikiin ruoveilla.
Laske taktori kannatuspukti€n varaån. Poista ohiaamon
kiinnjtysru!vit vetopyödstöj.n korvakkeista (30 mm).

\osra tunkii ia iooivan tuen avutlå ohiaamoa niin pation
ylös, lttä saat aetettua riittäväfl korkeat tuat ohiäamon
taka0saan lokasuojien alle. 0hjaamon pirää alta nian kor.
kealh, ettli v.topyöräsrö sopiilllsmäan ohja.mon kanna-

inota jarrup utki jaru koriosta (7/16").

Kiinnilä nosioliina jaruaks€ljin jå ohjaamon kiinnity!.
ruuviin. Kirisd liina nosturin koukkuun.

4.2.

l

Poista kiinnityvulvil kokonaan ja vedä voimaronoko.

VEToPYö8ÄSTöJE lnsoTUS 9.

Asera purli'lar kshdon notemnith puoti e eruåksp.
lin päälle. Poista vstovaret sivu.aioinimi!ta. tftota
vetoko[kku vaihtoiston atta_

Avaå jårupolkimilta tuh!i.n vsrotankoien takapaän ii.

Avaa vetopyörästön kiinnitysmutt€rit vaahtskton sivusta
(24 mn).

2.
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w0t{su0ErTUs0ltJEET

KiBtä vaihtekton kiinnitysu(vir auki (14 mmj.

Vedä vlihtsistoa hi€man taaks€päin puktien varas.
rnota veroakelin kjinnitysiotkki otirvedon uiosottoakss,
lin uritukseha (4{€tomdti) ja vedä vaihteisto kokonaan

TASAUSPYöBÄSTöI{ IBBOTUS

Pokta tara!spyödstön laaker€iden kannet m0hmmilta
puoliita. {19 mn). Poisrå molempien puolien välil€vyr.

!V0 tasauspyö6stöA lukon puolelle niin paljon, enä lu.
konpuoleisen kakerin ulkokshä ftoaapaiköhaan.

4 1980-06-t5

4.4.

I

t0. lr.ota vsropyöräslö kokonah!ud.ssaan psikaltaan. Tue
verooyöräsr0i 

'J,dalå 
samalla krn vedar siia ohjainprtr.

ll. Inota samallå ravrlla myös tohen p(0tsn veropvöräitö_

4.3. VAIHTEISTOI{ IRFOIUS

Vdmisl! siiiå, että vailrreiston aila otevat kannat!spukit
tukevat vaihteistoa iasaisesti ja pilävär vaih&isron koteton
vaakasLrorassa. asetå kesknungon alte kånnåruspukki 1u-

kemaan traktorin dtupäätä.

1.

3. a5era rasausov0r?jsr0n ukon (rrk,nrrhol( n pädran

wdLalun rETV 892 rg6)vä!ralsy. K,irnrrjraa\ern sl

säkehän ulosvetoholkki pajkallecn (ETV 892 190). Kr'n-
nitä !los1/€rimen vetokynnet holkin urituksell€. Varmistu,
etti vetokynnet asetiuvat keskeisesri kdhään nähd€n,

Vedä låak.dn sisäkehä pois påikaltaan-

l{ota aiovoimanotloakselin etupään laakerin lukkorengas-

lirota eiupuoiolta h.mmaspyödn lukkorenqas. Lyö åk'
s€iia raaksepäin niin palion, enä laåkeri itoaa p.sästian.

Nortaakssirois.
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5.

2.

1.

Paina tasauspyiifttöä lukon puolehå mahdoltisimmdr
paljon våiht!iiton sisåän ja ki€rrä sirä $mattå taakseparn
tunn€s s€ sopii käänrymään pesäsrä utos. Nosra rasau!
pyöditö pois vaihteistosta.

TYOI{SUOBITUSOflJEET rs80-06-r5

|(ARTIOV[TOPYORÄAKSEI.II! PAIKALLEEI{
ASEI{[US

4

5.

4.7.

4.5. KABTIOVETOPYö8ÄAXSELI IABOTIJS

Avaa ka.tiovetopyöäåkselin vaihte€niiinimrn aksetin tu.
kiruvurivi vsihtekton (otelon sivutta. Lvö dksti pors

paikaltaan iå poista sen iälkeen vaihteensijrritr.

Avaa kaniov€topyöååkselin €i!päåsii' aksetin kannen

kiinniry$uuvit (17 mm). Poisra kannen atta okva 0ren.
gas. Avåå aks.limuit€rin varmistinlaatra.

Poista kartiovetopvö6alcelin atupään laak€rjpesä_ porsra

läaklrip.sän ålia oievar soviturlevyt. t(oia taakeripesästä

mohmmåt kartiorullahakereidel 0llokehät ja ås€nna

uud€tulkokehät paikalleen (ETV 8S2 250).

IMikäli joudut vaihtamaån kaniovet0pyö6aksetin iäka.
pääfl laakerin, voir lyödä sei sopivaa turrnåa ap!na käyt-
1äen vaihteiston et!osassa ol€van ka(ioveropyöräakselin
takinmaai€n hammaspyödn sisäEiän kaufta pois. iltikäti
kuitenkin joud!i i.rottåmaan etuvedotr uiosonoaksetin,
on tämä laakeri paempi vaihtäa silloin, koska !iinä yh
teydessa poistettava tiellä oleva kartiovetopvödaksetin
hatrmaspvord dnlaa enenmdl fiha. iIVös sieuars€trn ra.

kapäån laakerin ulk0k€hä on h€lpoin vaihtåa samssa

Klerrä kartiovetopyörä.ks0lin akselimutteri auki (ETV

891 740).

t.

Lyö åkålia vaihteiston tskaos.an päin kupsrituunan
avullå. Kannatd inoaviå $ia vaihteisron risäpuotslta.
Polna skslt. N0ita kyrktnhdmnassVörål ra syn,(ron0in.
lilaite poi5 vaihtoistostå_

4.5. KAFTIOVETOPYÖRÄA|(SELIiI LÄAKEREIO€I{ JA
SYIK8OI{OII{TI8EI{KAIOEN TAB KASTUS/VAIHTO

Tarkasta kadoveropyöddksslin synkronointjtajre j.
håm'nåspyöd! (ohi. 2.5/ 5-10).

f arkasta kaniovetöpyödal$elin hammöi{kien kunto

Mikåli ioudut vaihtamagn kåniov0topyödsksåtin bka.
Fäån laaksrin,lyö lsakerin sisåkehä åk|elilta poiija as€nnå

uusi sisälehå eaikallesn.

I Lyö kårtiov€topyii.äaks€lin t kapään taaksrjn utkokehä
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TYOiISUOBITUSOHJEET r980-06-15

,-t
.4>

Lyö etuoään låakorisn raki,nmaisen laaktrin sisäkshä
paikalleen {ETV 8S2 380). Vainda laakåripeejn ja varh.
reisron vätin€n 0ie.gai. Lyö iaaks p€iipaikalteen. Asera
låak€r'p6än ja vaihteision päädvn vätiin sovii$tevyt. Ase.
ra aks€lillF valirenqas pa,katteen.r työ arumåken dåxrin
siiåkehä atselills {ETV 892 380).

Kieiiä akselin taaempi aks€iimuteri kiinnj ja kirhr, re
270 ilm momenttiin_

2.

3.

4.

6.

l"

ll.

lMillaa kadiovetopVöräakselin erupään kartioruIatae
re,sdpn es,{[rrvsvo,ma rErV 89r ]70). Asela taaempl
rulhlaakerin sisäkehä ryökalun k&ath ia rydnnä afrioha
valinemasi valirengas pditarlee4. Assra jaakeripesa 

rå
ulomman laakerin sisäkehä paikathen. Kiristä iänä koko.
naisuui mutpilla karall6 265 Nn momenttiin. Mitra
6,nän jälksen jou.ivaa an ävulla laakrripssän kehähä
raak€raen esikkistysvoima. Laakerien esikiistyksen pitää

0llä ZZ - 46 N ldalelen pydriersa Mjtdi taakerien v,€.

fintävoina ei oie ahneluissa 6joissa, hae se lopivaksi
hakerien vålissä olevån uänenkaa. påksuutta nuottamat-

PLio'd r.rrioveropvdEatset vaihe.sron ta^aosåsra s..

sään taastaakselille laakerh, hammaspyödt, vätihoiK(,
synkr0nointilahe sekä välircnsd pajka een.

Tarkasu vislä påikållaan kartioveropyödakeiir tarkerci.
d€n esikiristywoima kytkinhammdpyöån ket$hii. San
pitää olla 22 - 46 I{. Esikirkryslii mhana€s3ä siirtoren.
kåån tulss olla taka-arsrlnosså, is. vaihde päälts ky*€r
iynä. liikäli knistysvoima ei pysy ann€ru;sa aruoissa on
laåkeriposä irro&nava ja vålkengastå vaihramatta hae!
$'ra kkistywoims oikoatsi.

eseb arsellmutterin päälle varmisruslaatta ja kierrä ioi-
nen akslimotte lukhusmlneriksi ak$iin päähär. .*
kitse rnolemBat aks€lim!tterit varmisruslaatan sakdoilla

Vdhista, että laakeripesän alle nrlerar sovitusle!ryt ovat

oikein paikallaan. Kiinniti akselin suoiakansi !aikäll0s.
50I'lm momenrliin {17 mm).

Vaihda kartiovotopyöräakselin siirrimen akselilh ulsi
0{enqas jaasetaiiirriin påikalleen akselills.

Saadä I novelopvdrdalslin oädn sdisyyt lautaspyddän

nähden oikeåksi {ohi€ 7.1).

t0.

L,ukiiso akieli !aikalteen rukien murikan puot€iresta pääs
ti, sopiva[a iyökalu a( ETV8sl 770] ia kirisrämä ä ak-
$li paikalloen ulosotimettä kuvan osoittana a råvard.
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4-8. TASAUSPYöBASfOI'I PAIKALI.EEIti ASEIIII!US 4.9.

2.

1.

VAITTEISTON PAIKALLEEIII ASEIIINUS

Tydl_. rarnrei\to p,rlå[ee- \?t\'L-\oåvasten. r,,k,,ra

ohlalspinnolen aema reikiln nähden. Tekista, eftietu,
vedon veloakselin urituks€t osuvar kohdåltee..

Kiellä vaihleist0n kjionitysuuvii !aikalteen (14 mm).
Kirislä ruuvit 220 Nm momenltitn.

2.

L Nosta tasalspyörästö k0oftuna varhteiston koretoon.
oJtord \e pa ld leen .åLrd poeta jd

Pak0ta rukon pu0ll jäliesiä.

-ro åsouspvord!_on vdrenn dr puoien .annåU,tadrer n

ulkokehä paikalken (ETV 892 260la yhipaisi).

4.IO VETOPY(jBÄSTONPAIKATLEEI{ASENNUS

Kioiid vetopyöriistön kiinnitysmutterit paika een.
{24 mn) Kiistå mutrerit 334 Nn momenrttin.

Poista ohjaamon kannatintuer ja kiinniiä ohiaamo vero_
py.irästöön (24 mm).

Kiinniiä jarruien vetotangor njvetiin haarasokilla. Kxn-
nita jarup_riket paikattee. {7/t6, ).

A5sta vetopydrästön ia vå hteiston vätin uusr papsi
tirvitte. Nosta nostunn avulla vetopVödsrö paiks tBen.

Vdro I r toidsrd adinrl
0ikeata puo ta assnneiraessa varmistu, ertä akse la ote-
vaf l0ose_ ro5t'- evyl lonnas Tpnpo vetodhåln Lrr
tuksele Asennu!ta helporlaa, jos samatla pyöirleter
vetoaksel a iåpa-akselrsta

1

6.

3.

Tuå tasåuspyördsld aita puuktitaita $prvalte korkeude e
vdFIe.sr0on. LyO l-[on puolel kanndrnkdkein sis;.
keha akslin kaulallå {ETV 891 870 ja ytqsvani) Lyö
sn tälkeei lukon pu0len taakerin utkokehä paika eefl
{ETV 892 260la yleieafti).

Asenna la.kerin vAemma! puoteiseen kanteen uuoer
akselitiivisreet (ETV 891 970). Utomman tiivisleql
huul: '!lee ulos - ra sisemncn ,$dnpain. Vah,ld kan$en

Säädä laakereiden esiktristys (ohie ,.2) set<d k{tiovero.
pyödahelin ja iautaspyörän hanmasätys (ohie 7.3).

Pulota ajovoimansinloaksela vaihteiston iakaosasrä paikai
hen ta aetd akselin kaulalle vaihGiston etupuatetta ruteva
hammaspyöd ja rakaoesra tukkorcryas.

Lyö laakei aksllin kanssa pesäänsa varouasti napune,
lemdllr, Luki19 laakeri ta håmmdspVörd tutkorenkar a
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4.II VOIMAXULOSOTTOKOIlIEISTOIII PAIKALLEEIT
ASEI{IIUS

2.

3.

Kiinnitä nonohihnå voimanulosonokoneist0sa olevddl
lunnusl€liian $nkaån iå nosra ulosortolon€6ro nGlurin
avulla prikallssn. h/öriltel€ såmalh ulosottoakselin pääsrå

kädellä,enö uritukset uvat kohdakkåin.

Asenna uusi paperiliivist€ våihteiston ja voimanulosotto-

Xiinniö voimanonokonsiito laikall€$ våihreisloon. Ki
risrä aruvn 80-100 ilm mom.nttiin (10 mm).
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VAIiIET

A(SELIN IBROTUS

Tee ohieide. 2.1-2.3. 3.1-3.2, 4-l-4.5määriämal t0i

Avaa u osorro.kselin ralapååsri dkseiim"rreril vrrn
inlaarta. Avaa akselimutteri (ETV 892 2301.

Poisra ulosottoak!eiin etupäästä akselitiivisteer. Sisempi

akselitilvisle on holpointä poistaa lyömällä ETV 890 100

kärkitiivisteen kuorcn lävilse ja vääntämällä se ul05.

Po6rd dkse la varrrslrnrenq/s F nrv'srerengås. Po'sla

åkselin etupåän hake.in vdnistinrensas.

Lyö nelivedoi kyikentäholkin siirtim€n ja siirioholkin
pulkisokat pois paikoiltaan.

Lyö siinim€n akselia sopivaa tuurnaa apuna kjyfiäen
vajhtsiston etuosaan Fäin, j0lloin ak$lin edessä ohva

eit!krppi inoar. Poi$a siirrin.

K9FTJAUS-
KASIKIFIJATFIAKTc'FIIT

ETUVEDOIII IJLOSOTTOAKSEIIIlI VAURIOIDEIII
KOEJAUS

2.

4J:l

3.

6.

Lyö uiosottoakselia kupa.huuhaila eteenpäin niin paiion,

että laakeril lrtoavat pesistään.Vedä etupåån aakeri po6

akselilG uloeetimen avulla. Poista hakerin edelta 0ren

s6F kakerin takanä oleva !ukkotenqas.

Lyö luurnån avuila karliovetopyöräakelin takapään lae

krin ulkokehd pob päikaliaan.

tg80-06-15

I
H

t

5_1.

1.

L

1.

9_ Pujota akselir rakapää kartioveiopydräakseiin taakrin
'eik;äi.a doij rd.dpddn tdd|\e,r Jtosvp,ime,ta poE.

h-_

10. Pahtä akselilta väliholkki. väli'enqås ja kyrkinhännas.
pyörå. tujota aksslipojs paikahaan. Vaihda ss uuieen lar

5.2.

L

AKSELII! PAIKAI-I-EEN ASENNUS

Tårkista laakerirungas, kytkinhammaspyöl. ja kVlkrn-
kappale. Tarvittaessa vaihda vaurioit!neet osar.

Työrnä uiisi akseli vaihteision sisääi ia pujora akselilh
Lvl\rfkapoale. kvr||nhdmns0yorä sola var,rengds ld vd.

2.
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3. Pujotå ak!!lin etupeästii kylkinhotkjn lukkor€ngå! påikat-

l€€n atselin urhulsslle.

HUOM!

M!itta asertra karriovetopyöräaksetin rkim.inen ham-
maspyorå atuvedon ulosottoäksåtin pääth snnen Kurn
lydt åkselin lukihaksrh paratåsn. srth hammaspydd
,i mene s.n jälkeen enää sille kuut!vaIe paikalte

Lyai etrJpään lååkeripaikalte€n (ETV 8919[0) Lukitscs!

ll :;il
5. Aselä aksetin eopääirä taakeria vasten luteva 0 rerqas

paakallc€n. As€r aks€liliivjsred paikalleen kislmmän
tiivisre.n hruta våiiteistoon päjn, uiomman et€onpain)
{ETV 83l 900}. Täytli huutren väti yt.isnsva a. Työnnå
tiivis$renqar paikatteen. Lukirse s€ tukkorunke apaikat-

6. Lyö akssljn iakapääi hakeri påikale€n. (ETV E9l 900
tai ETV 8S2 350). As€G varmisluslaana ja akronmutte.
i paikalleen. Kiristä at$etimuneri 230 itm honennrn
tEM92 2a,0l Lukrrs€ akserimuneri pdrkålsen van6

As.ta uloionoal(i€lin kyttinhotkin siidohåarukkå va,n
t€iston sis?iön jä lyö siiltiiiän aks€ti paikalhen. Lutdts.
sairtäiä jasiirtohotkki atrelileputkk0ka ..

Sivel. siiniijän akselin o€ttirutppaan riivisremå$.a Lock.
lit 542 i.i!ait. i. jyö lut8på paikålt€€n.

5 1980-06-15

t!,

a.

1.
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ö.

6.t.

TASAUS?YöRÄSTöI{ KUiI!IOSTUS

TASAUSPYöRÄSTöII KAiIITATIIIII.AAKIREIOEIII JÄ
LAUTASPYö8ÄiI VAIHTO

Tee 0ti.id.n2.1-2.2,4.1-4.2 määräämärtoimenpireer.

lrrota tasauspyadstö lohj. {.4}.

-{r

Ase$ tasalspyaråstön kotelon pulkette ETV 892 197
jå vedä kannatinlaakerin $såkehä utosvetimen avuxd

Lyö uusi laakerir sisäkehä påikalleen {ETV 891 870).

AslnM uldet ultotehät paikoilleen ia$uspyöräsron
päikåll.enas€nnuken yhteydsssä.

Kierä lautaspyörän kiinnitysruuvir auki {19 mm). Vain0a

lautåipyörä. Ki.htä ruuvit I l0-130 ilm moBennii..

I

2.

TYöt{SUOEITUSOHJEET

rs80-06-t5

6.2. TASAUSPYöRI€I{JAIIIIKULAA(EBEIO€ VÄIHTO

lriola iaeuspyörärtijn kansj (tg mm). Tarkasra kanien
alla olelan tasauspyö.&tö. tukon jousn, vasrintelyn,
kytkjnholkin ja json taeuspyörätr k!nro. Vaihda kyseiset

5.

2. Taikasta pronssisen laakernenkaan kunto. Ilrtikäti siinå on
havaittavissa kulrneisuuna tai muii! väurioira, vaihda ie
lvatmtllä laak€ri*€ha soprvaa tuumdå apuna Gyniien poir

:::::i

'.,I
,,fi,i
.:l:,,:il:i:l.

Asnna u|tsi laaked paikalt€er. Vdmiitu enn€n työntiä,
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ettii låakerikehä ohiautuu tiysin suoråan pesäänsä. Naput-

tele kuparjtuurnalla vårovåsti iion kpauspyödn päälle

krnn€s laakeri on paikailaan.

Lyö rktikåppabesia okväl2 putkisokkaa pois paikaltaån.

Vedå Lasauspydnsrdn lvhver alssrit pois paikatiaan sopr
valla ru!villa 1lM5). Poista tåsauspyödsrön pirkä ats€{i.

Non. tasauspyöåslöstä pois rislikappal6, 4 pienti €sus
pyö6ä ja iso tasauspyöd.

[1ikäli tois€n hon räsåuspyörån alla oleva pronsininen

laakorirungas vaåtii vaihtoa, lyö s! rois samalla tavalla,

kuii kann.ssa oleva laakerirenqds. Aseina uusi ftngas
paikalh€n. Varmistu 6ttä rungai ohjaullju suoraan paikal.

Kokoa lasausovörasrd: Asec roin.4 iso Esauspvord pal

kålleen h$uspyöräsrdn koreioon. Aseta sen,ålkeen pie.

net &sauspyörät (4 kpl) ja rislikappale paikalleen. Lyö
ensin tåsauspyörästön Fitkä akseli paikålleen ia s€n jäf
keer molenmat lyhyot akselit. Lukitse lyhyn akslit
putkisokiik paikalhen. Aseta loputsi toinen ko 1åsåu$

8_

A3eta lukotr kyrkinkappal€ ta!äosoyödstön kanGen,seka

luk0n iousi ja välirenqås ison taeuspyö6n päälle. Nosra

lanli kytkinkappale€n kansra Faikall€€n-

Siv€le kannen kiinnitysrutrveihin lukitetta Lockite 4l-
Knisd kiinnirysfuuvar 110-130 I'ln mome.ttiin. 11S

9. Arenna tasauspyödstö !åikalldsn (ohi. d.8,.
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SÄÄTöOHJEET

7.1 I(ARTIOVElOPYöRÄAKSELII{ ASEITi/OiI SÄÄTö

TYONSUOBITUSOHJEET

1980-06-15

f.

'.2----- 

'.---

syys tasarspyöräslön laåkerirciän reundta. Tämå on

mitta 8. (un akseliin merkitwtä etäiryyrmitasra A
våhenn€tijän hakerireiän halkaisiiån {136,53 nm)
puolikas, mitta C 68,26 mm, saådaan micn B olkea dvo.
Koriaa kartiovetopyöräåkselin Nenlo oikeaksi vainlanal.
lå elupiän aaIs pAan alle eri palsu.s,a soalus,evvJa.

Soviluslevyien miä.ä {x) laadaan våheitämälli' todelli.
sesta 8:| a.vostd mitaft Br arvo.

Siis: X=8tod.-Bmit.

ESIM.

Kåitoveropvödalseiin påähan on merl'rrt €råisyy$rra
A = 10t,00 nn.läsrä våhennetäån laakerirerjån puolikas

68,26 mn. Tällöin såadaan nifta 8n todellinen ano
32,74 mm. Kun mitan! Br atuo on esim. 32J5 nn.
tui€e ero kseki \32,14-32,351 0,39 mm. Taruitiava

lovituslevyj€n määrä on x = 0,40 
'nm.

asennon mittauksessa käyretryjen lun,Kaftioveropyöläakslin

2.

L

3.

,/

136,53

'l

I\4erkitse ftsauspvörä6tön katrnatinlaak€ripe!ien kaniove.
lopydrdaksel,n ouolelle kesli nja åsenatrata suord!vui
nen viivain veropyöräst.n putken ohiainpinnojen ala
låitaan ja ve€mäilä viivaim.i ylälajdasla I mm päähän

Ferklivrv!. 'sp såma roiselte puor.[€. Asetr dFan
jälke€ll suoräsivuinen viivain keskiön korke!deite v€der,
tyj.n v,ivojen kondaile poikinain kartiovetopyö.äaks€,
lin päåhän nähden.

Ka ioveiopyöriåkelin hiottu!n Fäähän o. msd(ry
a$nnusohFeksi mitta A (esin. 101 m'n). As€ona kado.
vetopyö,äakseli sellais€en asentoon, €ttä aksetin hiotn
pään ediiryvs r!såuspy{ilastdn {lautasoydrånr k€skpis.
t en;i on mitan A suuruinsn.

TASAUSPYÖ8ÄSTO KAI'IITATIIIITAAKEREIOEN

EStKRtSTYKSET'r SÄAT0

Kannatinlaakerciden esikirisryksen mittaaniseksi kiinnitd

ldsau$y0räsri'n moi€mmar l/dterien kåndel pdikoillssir

ilman v:ililevyjä. Kiristli kannet muttereilla niio, otlä laa-

k€rir tuleval välyk.ttömil$i {19 hm). Aväa sitteo ojlGan
puole6en lånnen muttsrir,å linrtä ne uud€lre€n kjsi.

7.2.

I

Mittaa oikean kakerikannen ja vaihleisron koteton väli-
1en vJrys h,tlausrutos Arm 0,9 nn). As€la ,ååke,r.

kannBn alh hienan suuempi määd sovnusiewlä (!sin.
1.3 mrn)ja kirirtä kånsi paikalleen.

'-1'

Mittaa työntömjtan avulla kairioveroDvölå6ksetin sräi.
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vi'raa välyt lau|åspvoralra \o mesla ronda$å. Fna tal
liovelopyödakselia pyörimästä samalh kun liikurelet

Jos välvksea pienin aoo poikksaa alueelra 0,175 0,325
mm, siirä sovituslevyjä puoleha toiselle, k(nnes vätyk-
sen penin åtuo 0n ohjearyon ftiorssö 1välys pienenee

sjirctiessä sovltuslevyjä oikealra p!oletta vasemmatte)

Krrisra kannen kiinnltysmurt*it 83 Nm

tiin {19 mml.

4.

5.

3.

7.3. KARTIOVElOPY('RÄN JA TAIJTASPYöBÄN
HAMMASVAI"YIGEN SAÄTö

Klinnitä .nittaksllo vaihteisran päälle ja dera sen mitta
rarli 0ro å'ras!vor.n iivuua ra' rdrp.dn rasaBeel $
vuun. lvlittaa läåkroiden aksiaativätys kamreama a Ia-
sauspyö6stöå vääntöcudalla aäriasånnona toiseen.

taårereide" esi\trisw\ado on 0,080-0,130 nm. Jo- ri
'alru aoo on esrn. 0.2 nF, såår lannen dird po.sienavren

sovituslevyjen nrääran lisäämällä millakellon !k0mddl
laakrin erikirislysaryon keskiaryon (0,2+0,1 = 0,3 mm).
Poisla kannen alta ukua vastaava mää.ä sovitud.Wid F
kirisd kansi uudeleen. Näin laakercille tu 0e oik€a esiki-

Soviluslevyjen jakamrnen mohmpiei kansien alLe mäij.
raylyy ohieen 7.3 mukaan.

t. Asetå mirtåk€llon kärki lautaspy6ån hampaan kytksä
va{.an kohtisuoraan. Jaa l.åk€rildnliar atto tutevat so-
vrEJsvtt sitan, sttii hammaträtys on 0,175-0,325 

'nm.
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8.

KQFTJAUS-
KASIKIFIJA

1S81-04-10

TFIAKTclFIIT

HI,TRAC - ALEIINUSVAIIiDE

2. Slvuakleli

3. Kfikeniärcnqai

2.

3.

8.1 BAKENIIIE JA TOIMIiITA

Hi-Trac on synkroioitu alennusvaihde, joka on a$nnetlu
kytkinakselille enner vaihdelaaiikkoa. HiT€c kakrn.
kedaistaa vaihieider lukumäärän ja laajenraa näin vaih,

H T.äcin vJ'rvsuloe on 1 24 t{atl I V 803. 903t jd

1,256 {malli V 1203). [4ekå isena ryömiitävaihieena on
vdlityss!hde 4,00.

Hi.Trac sisåltää vaihteiston påäakselin ia kytkinåksetif,
yhdistävän synkmnoidun kytkjmen. Lisäksi Hj.Tracissa

0n sivuakss| sekä rynkmnikytkimrn hallintaa vanea srr.

Svnkronikyttimen sii oreikaån otlesa etudennossn
srrrtyy voama suoraan kytkinakeliha pääåkseti e. Iäitbn
Hi-Trac ej aiheuta välilyssunteen muliosta.

Siidorenkåan olhssataka.asenno$ariirtyy voima kytkin.
akselilta sivuakselin kautia päåakslille aiheutraenvätitys,
suhteen nuutoksen voimansii(osa.

Hi-Tracin kytkentä voi tapaixra konsen liikkuessa hor
maalin vaihtamisen tavorn kytkirpoljan alas painellunå,
k0ska Hi.Tmc on synk!onoiiu alennuwaihde.

Hi'Tncin voitelu rapaht!u vaihreisron öljypumpun avutta.
Vaihteistoöljv kiertää voitelupurki.n kauttå Hi-1.acin ko,
l€loon ja påha vaahleilton öljytilaan.

1.
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VAIiIET K9FTJAUEi-
TFIAKTC'EIIT KAsiIKIFIJA

1g8t-04-t0

9.

9.1

4

5.

3

t.
12.

.

1.

HI-TRACIX KUIlINOSTUS

ISBOTUS TBAKTORISTA

Hi-T€c alennusvaihteen nrottamrseksi traktorln runko
on katkaistava vaihieision la p0lnonestesåil ön vi'lih?'.

rora takala ia (ohie 5b/2.1. kohdat 1 ia 3-6). Po sta

lisaventtli ilchkoien hallintavlvusto noslolaifteen påalt:j
(17 rnm).

l(ora las.pydr. polkimen alapää. Poisla kesk latria.

lrora kdsikaasuvivun aiapåä nopeusvvultosta. lrota
pysäyrln la n0peusvuvun alapåä. rota etulaltia.

Poata konepeiilo la srvulevyt sekt akku la akkuieline.

Poisra hydmulilkkaö iyi ja nrota hydr.paineputki suoii.
hqn d rohLon \el:lld. rord !ydr. in.pulien _rlåpå"

lrroia ohlaushydr. paluuputken $kapaA.

HU0i,ll tnae .o rdro on \\'l na\,e,," orurd poA

1a öljy sim. elkun avuila HiTracin kore 0sia,
jotle djiy pääsisi vrtaamaan kVrkimeen kyt
kinak5elk pitkin.

Poisla voiman0ton kytklnakseli (ohae 5b/2.2 kohdat2-4).

Itroia käsijarruvipujen etupåä. lrr0ra P.t.0..kyikinvivun
6 apå4. lirota nostolaitteen ulkopuotsen hatlintavivun

lrr0ta jarruputkien takapäär. lrola Hi,T6cin vaijen
HfTracjn kolalosta. Poisra vaihleistokatkaisimen johdor.

Ase-d Iiiiat e'uålseI|1 paalte 
^eFoD. 

notemnin puotrn.

l(ota ohlaamon takakiinnikkeer ja nona ohjaamoa la[e
pAiisli, vaiovasti ylöspäln.

Asela kannatuspukjr krkaisukohdan molemmitte puotitte

ia inota vaihdelaatikonta poltlonesterankin väli!el runku-

Pyörit, takåpVörina runko osal eritteen ioisistaan niin
palion, että kytkinakseli tulee.unsaasti ulos kylkimien

IIord Hr'-råcrn voirFtLpu_rel se.d o!da Hr.Trac n Ii,r1
tyspultrtta nosta se pois pääaksetin etupäästä.

tlU0|ill 4-vetomalleissa nrola nellvedon hyrkenräv vun

a apaå skä krora eruaksiiln menevän voimdl
r rloql\pl:n rdr nrdnen ( ,rn,-ls oii. or

ofloakse ln ur tukse ra.

g.z SYNKRONOINTIRENKAIOEN VAIHTO

L

2.

Itrota kansi 113 mm) Kannen mukana irtoaa mVös laaim

ma nen kYtkiohammaspydrij.

Vapauta siirrinakselin lukirus, naparra kyrkinakselia hre,

män taakspäin ia lyö sivlakselia pois paikalrän iuurnän
avullavoitelupntken p06uksn kautta.

;v,,

10,

www.maskinisten.net
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9.3 TIIVISTEIOEN VAIIIIO

1g8t-04,1t|

rir0ta lukkorenqas,väli.engas la poista !älihoikkl akselihä.

Valhd6 hDikin alla okva 0iengas. Asenna vAliholkki,
väl rengas ia ukko,engas akselille.

2.

3. Puiota stuakseii pots kotetolla.

V-adii sitrinakseIa raaksapätn kunnes vo I po sraa sirro,
haeu/d,å poi\-a

varn0a ruder synkrono nii renkäat kutuneiden rilaIe
lnhie 5{2..4 ; kohdar z 4)

5.

Valhda kytkinakslin rakapaän aksetiriiviste. Varhda ko-
tB ossa 0leva kylkinakseiin etummainen aksetiltivB.e
(ETV 891 730 + yl.vaisi).

P0ista kyrkinakseiin sisä iä lelupaäsrä) aksetr ivsteel ld
neulalaakeri 0losvelimellä.

A en.d cl FFdi-.n nr.d pr1r. pi.\dken da.ad
neula aåker la e10mma nen akse lliviste.

Vahda !ii(inakse in åksellriv6reet (4 kpl). Asnnus
ho killa, jonka 0 22 mm.

HU0M! Asenne aessa aira tivisteiden väiiin yhis6!
vaå. Tivrsleet on asennettavö upol!ksen poh-

taan sakka ja kiinni toisilnsa

9.4 !AAKEREIDEIV TARKASTUS / VAIHTO

t. Ved; kVrhrnålse I potr Loreto5la.

Tarkasla kånnon raakerelden rullakehär. lriora
laessa ulosvetim.llä ja denfta uuder paikalleetr.
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2.

l.
5.

7.

2.

lrrota sivuakselilta laakerin sisäkehä ulosvotjmetlä ja tyO

uusi lilalk- Vaihda iaftittaessa mytu iivuåksrlin roisen

Ly0 tuurnan avulla kannsssa ol€va neulåhakri taruittas.
sa pois paikaltaan ia asenna u!ii lilalle.

liioia kytkinakselilla oleva på lomainen rullalaak*l
ensiki kiihanalla idi olakke€sia ja sinen naputtelema a

se ru!rrnan avulla pois paikaltaan. Asenna uusi laakeir

HI-TRACIN KOKOONPANO

Tydnnä kVtklnakseli koieloon. Väro ikkomasta akeli
tilvisletä.

Varmisra, eträ aak8ri ohjautuu suoraan pesäänsä F
napa!1a sitA tuurnaila noin puoLeen valiin aakrln evey.

Työniä siirrinakseliä påikalleen k!nnes synkrcnoinrilaile
vastaa kytkinåkrelin päähän.

Pujota sivuakseli koteloon ja napauta se paikalleen. Var.

nisb. ert; erunmainel aalel 0l'jauluu suoEåF. Paina

smällå kytkinakseli l0pulliseen asemaansa.

Laita siirlnakselin lukiluyuuvin kisdeisiin lukiretta
Loctile 4l jä kierr:iruuvi ensiksi kiinnijd avaa sit$n puoli

A$ta synk.0nikytkinelle taaimmainen kytkinhåmmas
pyöd ja evitä Silastic RTV liivistemassa kadnen ia run.

9on väliir. Asenna kansi paikoilken ia ki.istä kiinnity$

9.6 HI.TRACIN ASENNUS TRAKTORIIN

',onnd Hr.Trdf pddd\serr le. Leu.. S.Lri. R lV | ,v,Je

massaa vaihterlon ia Hl Tracl. valiin.

Laila ukitetta Locklite 59 rai vartaala HiTracrn kirnni-

tVsuuverhin la kirislå ruuvrl. Krinn 1ä yoite uputket

9.5

2.

Aseta synkronointilaite silninakselin håaru&kaan ja työn.
nä siirrinakselia paikalleen. Pai.å samalla lukitusksulåa
jaj0usta luunatla iolloin nejäävät akselin alle.

Työnnä runko.osat yhteen varovasti, Vårmisiu. erii kyt.
kinakseli ohiaulu! kytkinlevyn uritukselk_ Knisrä fung0n
liitosarulil 220 Nn momenttiin ja paista kannatlsp!kh.

Ld(e olåamo alas.d |\iinni,d oliåano1 Ekåpåij1 1,,n.

nikkeet. Poista kiilat etuakselin päältä.

Asennå voimanoton kytkioakreli (ohie 5b/2.7 k0hdat

r-4).

Kiinnitä Hi-Tmcin vaijsri ja kaada Hi-Traciin btjyä 0.8 L
(huoml Samaa öljyä k!in vaihreinossd.

Kiinnitä tairuputkien takapäät iatukoieloon. Kiionitä
vaihteistokatkaisimer johdor.

7.
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8.

s.

|.

10.

Kiinnitä kiidiafiuvipuien etupäöt j. P.T.0.{ytkiDen rl..
på5. (iinnitå nodolaifi-n ulko[uoli$n hallint vivun t .
kåqåå,

Kiinnitä hydr. Irinoputki sskå i'nuputkin bkrpäå.

Kiinnitä oh,lu$ydr.lliikm ptluuputl.n rak.pad. Litää

hydruliikk.öliyt lr3 ll.

Kiinnitå liiåy.nniililoft koi.n hrllinhviyu{o tro.tolratt sn
piiålle {17 mm).

Aenn. etrl.ttiå. Kiinflitii ki.sik..$vivun aldpö nopout
viwnoor. (iinnili py.åytin'ia nopcuwivw d.päiit

Ar.rn. l$kilatti.. Kiindtå raru3pyödn lukon polli-
men.lipiiä viwrtoonra.

A.lnnr trkal.ni. (ohi! 5t/2.8 kotd.r 'l -41. A3onnd akku,

konoprilto 3elå rivul.vyt.

Huoll! Poirt ilmåiarruiåde.t lmånå i! lisåå rnvittur'
3. inrum.teni.

T.rl|.t v.jhteilton ailiynöiri ir to.air lr.ttori.

13.

14.
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TFIAKTclHIT

KCIFIJAUSi.
KÄSII<IFJA

SISÄLI,YSLUETTELO

I

rs lrso lEsr EO

E

5c 0

2

3

4

5

I

I

4
4

I
1

2

2

3

1

1

I
2

3

-

0. Ylåanä

0-l Teknilliset ri€dot

0 2 Erikoistvövälineel
0.3 M-voimansii.!on hydraulaikar ioininltkaavio

1 . M{oimanriirrc n .a k.flie h t0 in inta

l.l llomentinmuu.nan

1.2 Hydraulinsn!oimansiktokvtkin

1.3 M.voimansiifron vaihtehro osan Gkenn6 iå toiminra
1.4 Hydrauliill(apiirn

2, M-uoim.nrii on tydrauliilktFåineid.r nittaui i! viar.irintri

2.t Hydrauliiklap.ineid.nmittaus
2.2 Paineenohiausvenitiiknhrkå5rus

2.3 Vhndsirräkdavio

3. MuutrtiD.n h.kerihwi.n i. liivktcid.n vihto
3.1 Rungon kalt.isu mlontimen kohdaha

3.2 [4uun1im€n krotris

3-3 Turbiiniakselin hakerin ia jakolåipan liivi3leiden ltihlo
3.4 Mrunrimenpurkaminso

3.5 Muunrlmdnkokoonpano

3.6 lluuntimen .senflus

3 7 Rungon liirläninen msunrimsn loidaltå

4. Aiovaihrenlonkvtkin.kslinlumo3tr3
4.1 Sungor katkaku atovaihGiston ta esivallniavalhtsi!ton väliltä

4.2 KVikinaksalin(olus
4.3 KVrkrnleqiåi jasylinr.rintiivisteidenvåihto

4.4 Väliakselin irutus ia laakefien vrihto

4.5 Kytkinakselin laake.åiden vaihro ja akaiin siDinnin sdätd

4-5 t..lerituen neulalaåledn ia to.biiniäkielin liitosnollin vaihio

4.7 Väliskslin påikaileen arenius

4.8 Kytkinaks€linpaikalhenasnnur
4J Etuvedon ulosottoaks€lin laak€rciden ja tiivisteidsn vaihro

4.10 Bungon iitläm nen ålovaiht. ja ativalintavaiht. välillå

5. Eiiv.linrrv.iht inon k|,dnonlt
5.1 Pää!kselin irr0lus tå lååkareidsn vaihto

5.2 Sivoarplin irotustå haler€id€n vaihro

5.3 K.(iovetopvö6aksllii irrolut jt hakeruidsn vaih!o

5.4 KEitiovetopyöräak$linasennur

5.5 Sivuakselinasennos

5.6 PåäskseliD 8.nnus

-l-<l

--l

-l

=l

F

=z

TSr
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VAIiIET
THAKTGIFIIT

Voim.noft olon.iiton våatin. liG

Mom€ntjnmuunnin

-muuntocihde,
Hydraulincn voinrnsiinokyrkin .. .. .. ..

- kvrkinlewr ...,,,.

Våiht iden l|lkumaäfti

HYDBAUIIIKXA

Pumppu Valm€t B16D

- kierrottilåvuus
_tuotto ....

- måx paine .

oliynpaineen ohiaus,enni'li

Aiopaino . . .

voitslup.ine .

öLJYT JA TÄYTöSMAÄRÄT

KclFIJAUS-
KÄSIKlHJA

ERITTETYI, SÄÄTöABVOT, TYOVÄIII{EEI

t981-02-28

0.1.

YrErstÄ

TEKITII.LISETTI€OOI

v.ihbiitoöliY .

Vetopyörästöt, st!rkselisro

Kokonahnäärä,M.voimå.siirlo ... -........
Vaihbmäårå .

Boru & Warnrr 11,75 AKB
r rJ9
2F4
iockford CIuich Divisio,l

2 ,(6 kpl

4+0

16 cm3/r

0,58 dm3/v37 ri3

{ 38l/mii/2300 r/min}

I MPa

Rocklord Clutcn Division

1,22 i o.B 
t,tPa

450j 40 kPa

t40_ s t(Pä

STOU IOW3OAPIGL4
sAE 80/90,80W/90
G L-5 tai 6 L4
Vaihtoehto SIoU t0E/30
APIGL4
541

441

2 x 5,5 |Veiopyö.ästöt .

IORISTYSTIU(KUUKSIA

A jov.ihlebton kaniiievy
Muuntimen soi.kotelo. tiinnarysuuvit .. -...
Runlor kiinnitvrf urrrit
VEiohvyn kiinnitysuuvil{vluhliFyöåän) ....,
Muuntihen kannen (a !€iol€vynl kiinniry$urjvit
Jåkolåip jå nååttorituen LlEiora . -...... - -

Ventiiliitön asinnuslaartr kiinnity$urvir. . . . . .

80 Nm

80 Nm

220 ilrr
80 Nm

30i{n
25 ilm

220ltm
50 Nm

100 iln
80 t'lm

30 Nm

Venttiiliruryon kiinnity$uuyir
Tulppå wnniilirungon sivuir.:

Mitl.udiitinarngot

P:i:iaklrlin rakäpäån laaketiksnJ
Kaniowtopyiidaklalid muttlri
Kaniovstopyöå3klelin otupäån

.... 25 ilm

lsak€ripoiå

270 ilm
50 Nm

270 Nm

220 [m
Ul$otioakelin aklNlimutt€ri
elindonsininåk$lintiinnitydeyy .......,.

Ta|,!rvöränön l$tai*ånn.t '''' 107 m
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ERITTELYT. SÄÄTöARVOT. TYÖVÄTII{EET rc8t-02-28

Lautaspvö.än kiiniitY$!uvit 140 Nn
230 Nm

55 Nm

' 0175 _ 0,325nm

vorma(uloso(okonoi!1on krinnrtysrulvrr . - . . . . .80-100Nm

VÄtY(StÄ JA SÄÄTdARVOJA

Kyttif,trkan päiniiisl,alyi 02 _ l'0 mn

Ulosouoåkseiin laakrrcid€n päittäisvdlys ,' 0'025 - 0 075

H.mmas\,älvs, kartiovttopyörå - l t.tpv6.å
Tasauspyönjstiin laåkercrdln esik nsty! .

volopy6rändn kiinniivvuuvit
Eru!erosk!.lin lihosnolkki

Ky inakrElin gåtömntå

Pååaksålin lukkorelrkaan

890 220

890 850

89r 790

891 900

892 2 r0
892 350

892 380

892 420

892 460

s92 530

893 r20

893 220

893 240

892 560

892 9r0

Kaftiovrtolvöräak$lin laakereid!n sik,istvsvoim. (miortu ioutiv.a ållal

0,080 - 0.130 mm

2?-46 N

240,65 -?40.85 mm

12,2 mmåräisyYs vaihisiston Fäädy3tä

0.2 EBtKotsTY0vauilEET

Kavtta / nimitvi

Ylerearsi H!on. lTvötailien kaäviokuvirn arh ol*irn €T!.num.roE|n
V,llaks.lin lrlhoaiq l.ak.rin dolrjs ta .iennut. yhtåd.sä on sl,toii!..ir.lty rrahorityyppi i. rohporml
Kylklnakselrn laakoreid.n asennus. jonka huoitotyökålukli kyranen ETv on vrt|!|6rrtiu_ Tyyp9i
Jäkolaipan klnren iri.litriv$teen asr.nus. n.riin!äå .i $iinny, ioi €TV on vatninsnu rånån j.tlon ryå.
Etuvedor ulosott0åkselin aks6lrtiivi$erden asennus. kåluks,,
Väliakelin €kimmaisen laak€rin 3iiakehan ir0$3.
€tlvodon ulosotroakselin ålummak0n laaksnn a$nnus,

Pä4. ia tvuakielin r.kaoäån tul'.
SivuakseIn trumfi.lsen lååkeri! trrotus ra tåkimmaisrn

laakerin !lkokehån ås.nnus,

Hydråulisen voinsnsilrtokytk men sylintarin pukåminen

(a|lroveropyora t. ulosortoak!.l,en.Iehntnean avain.
(,,'r na.sqrn å lr"roveropvönasaln rrorus. rerora'boa

Kvtk'nak*hn ta kåniovelopyd.äatgln irrctrs,tuhn.
(vtkinakselin ta kafi0v€1opvö.äaks!lin irorus, tukikå9pale.

III'll,llrlll
1==+

| -.-l

89{1220

+F- r-l/\
.L-.r | ! |

8SZ 210890 050

(502,50?,etu.kl!iiito)
8!t 790

(l102,taapyitdnö)
8S1 900

(l l02,vetopyörä$öl

8S2 350

{702,.luatr.liito}
892 310

(702 ,Etu.ks.listo)

8r2480
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(502,602,vetopybräslö)

II/|-VOIMAI\ISIIBEON HYDRAULTIKAN TOIMtIIIf AKAAVIO

I

|,1
;

892 530
393 120

Suun no
vaihto

1.

2.

3.

vortel!paineen ohjå!eenttiili
IMU!ntinen paineen ohiausveittiiti
4opaineen ohjausvenniiti

893 220
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TOIMIiINA''ISELOSTUS

vAlilrr
TFAKTclHIT

II/I_VOIMAIIISIISRON EAKENNE JA TOIII,IINTA

MOMENTINMUUIIIN tIlI

K9F|JAUS-
KAsiIKIFIJA

1581-02-28

l.t

t.

Kuvr 2. Öltyn vi.raus muuntimese:

5. Staårlor pydran e ver 0htaaval dttyn patulv (au5rd ruir!.
,rul, ';o_ 0.Ed'^".,i Den 0J.rr. dulse , nr.lu

5uo/entaa viiärtirvornraa. Nenekylkr.
eiM turbirrpyori!ra palaavJ dily vasruslaa pulrupu.

pyorår pyannlaa sen s t!3n nr0mennnnruunlinressa

naatior pyora ohlaa olty r paluuvrnauksen prnrpIunvo
ran keskiosaar $llessa suuonAsa, e a se ei vastrsta
p! pDUpy0ra. !yorntaa.

6 L rkkeelle iä|detlaesa rno ertrnnuuri n kykenee ltsää

Daan vaanldvorNaa. ionka nootor arlaa vo rrarlr(o.

Kuvr 1. Priaånkuva momentirmuuntimasta.

l, PumppupV{jrän akseir ldrorlionlta)
2. Pr hpp!Dyo.a
3. Iu,b ln pyorä

4. Slaaltor pyora, kr nleii

6.0liyrik

TOIMIIIITA:
I Valnret7,I raS kokoluokanlM{oimansllrr0nyhteyde$ä

kaltelaan rfomeohnnruunirnta. Se eroaa neneNyrk nre!
la r .a, elta se kvkenee nii)odsa mokaisesrr mu!r'rdtrraail
mootlo.i antaman,äånrbvornr&r suurenrnaksi !rton
k!n DUnrppupvdrdlla ia tu,bi nipyölallä or suuf pyOr n.
tanoFe!se.o les merk ksi Iikkeette hhde äessd ra !uu.
rrla (uodrtuksilla atonopeudeD aski0$a)

2. K!ten renekVtk mestd, or nomenrmmuunrinr($a pump-
pupydrd 12), roka noottorn DVöriilarndna pumtJpaa Oi.

lVa vnhle slooD nrenevälre akselilte kinnrreltyyn turb|.

Mompntlnnrunrrmen kyky sr!renraa vianrovoimaa pe-

'uf.u ihe ' a !r-o dn n-trnp-o/ordn td rrrb rnipyo
,in valNä staa onpyaG (4).

P,inrJrl]upybr! punrppåa öliyd keskrDakopslMtleeila,
)L't'rL!rd år rr/e .-.odvår ol/atu'0.'-'pyoransi,p'a
vasteo saade. sen pyd. maä0.
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T0tMflltNAN SEL0SIUS

-6--

Kuvr 3. Valmdt 7., 8., ta g"!åian monedrinmulnlinsr hålkiteikkåuskuva.

4. Sraatturipyorå
5. Staanorin tuki
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TOIMIiIITAI{ SELOSTUS

1.2 HYBRAULI €I{ VOIIIAI{SIIRTOKYTKIiI

I!va 4 HydBUlisen voimansii.tokytkimen halkjteikkauskuva.

1981-02-28

Kåksivaih€isen kytkennä. ansiosta järjesrelmä toiml
suhleellisen pienituottois€lla ia,paineisella hydrauli,
pumFulla. Kytkenlävaihsen åikäna pikamäntätoimiota

onaa öljyä 0,37 l^. Samanaikaiset voiteiuroiminnot

omala1 kukin 0,1 l^ eli yhte.nsä 0,57 lA (342 l/ in)

maksimipäineen ollessa 1,22 a 0,04MPa.

Kytkexåe$ä vapaalle tai vaiidettaesså kytkentä roise!
l€ pakålh, vdmistavar kytkiapakan na!ålh oleval jous€1,

ena loirninnasta vapautuvan pakan levyt todella iftoavå!

RAKEIINEI
L Kytkiolamellil

2. Mäntä

3. Syliiteri

TOIMII{TAPEAIAATE

6. Öljykanavat

7- Työsylinterin itljytilat
8. Vaihtoventtiilit

1

6.

1.

2.

3.

4.

5.

1. Kytkinpakkoien hallinrasylintofin mantä {2) on tu€tu
kiinteästi kylkinakselilk ja renqasmainEn sytinleri {3J

li'(kuu kak,ro,mEeir. magneell,vsnrri.rir ofjåanan pai.

KytkennassA pikamäntä (4) sulkee aluksi kytkenräpuoten
varhtoventtiilin {81 iå avaa !älitappien avulla vastakkåEen

Pikamännän vaikutuksesta sylinlei sinryy äädarsntoon.
sa kytkinpakkä. vasren. Siiriymän aikåna ötjy vitua avau.
lumen våihtoventtiilin la männäsä otevan ä!kon kaum
suljel!lle vaihtuventliilitle, j0rka venttiitil€tvo (0hur

€rädevy) iaipuu pain€-ercn vaikuiukesrå ja öljy siirlyy
iylint€ir$ männän puolelta toisette tåynäen shen syn-

Pikamännän liikkeen vaatiman pi€n0n öliymäårån anliorra
siirtoliike lapahtuu nopeanr PilaFånnan pursrusloima

€i kuhenkåan riitä kytksmän pakkaa veroor. Tärrä syys,
tii työs/linterissii 0leva öljy pain€istuu pikanäonän kehäl
lä olevasta purkausfeiiötä {0,1mm} tasaisesli. Näin kyt-
k€ntä saad.an iou3lavaksi.

Ajopaineen f ,22:! 0,04 MFa) vaikuluksesia Fyaisvaihto-
ventnih sulkeutuu trivrlr esläen ötiyvuodon m;nnan
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I,3 IU.VOIMAI\IsIIBRON VAIHTEISTO.OSAN f,AKENIIE
JA TOIMIf{TA

t.

T0tM$lrllaN sEL0sTus

Alo$aihtohto on riioitsnu ieti mulntimeo jälk,6n vö-

Inungo{t !åikalle. Se sirällåä saura.vat osår:

- hydräul'sct kytk'opåk r {2 x 6 kpl). Kytkimen ro'mo-
rapå'ns {qooåine) on 1,22 j o,OC Mrr ;a san to,m,n.
nan 0htåus tapahtuu ajovi!ull5 maqneettiv6nttiilin

- väliaksh, tonta kautb såadåar h'dr erc€np.'naio.
nopeu3lar peruurus, nippusn aluevålitinen a$nnosrå

- aluev.lihimen siirtokytkin

- 0ljynp6in?enohiaus!6nniilin s:iåtiil(lisrit lythååitå tu.

- voiterupaine 1 40140 kfa

- muunninFaine450i40 kPa

- aiopårns 1,22 :0,04 MP.

- asnflurh.na, johon on kiannitetty p.in.suodin.

Sijaitse€ nomaaiio vaihtsirron p.iiallå. Esivalinr.!aih,

- peäaks.li, jol€ on kyrkinaksslin {kytkinpakloj!.)
tatkeenå. Päääkseiill€ kyikrtdän suora !oim!n6ikto
taarmnallakyrkinFåkalia (H nopsusålueet)

- tvuär$l'. iola on val,örselin tartona. Vd'mannino
liiiiatselille ky*etiå. etummai$tla kVtking!katta,

tosia ss aluevalirsim.n ascnnosra riippuen meiie,oko
lakalsln kVrkin-ipääl .ks€iiile (hidas ete€npäif) tai

smlåan nvuakelille (p6ruurusv.ihr€od

- tänioveqryaråakslri, jolre on iijo!$nu tyttinharn,

€sivalintavaihtEisto. våihdevitulla valitaan enn€n aioon
lih16å soprva nooeusatus {l-4) åtova'hteiitona saatåvrå

fi'. L- ja8€lueit. varten. Aluevalihim.n voa asefiar kan.
r6en åsentoon. Sen asennona riippuen aiovivuila laådaån
vaftlo joko lalillä nop.! ar*n - valaa - hida3 eraan rai

välillä nop!å ctecn - vrpaå - peruutus.

Hocm! Vahra.r!ott.isa kyrkinpakkoisi hållintå hpah.
luu E€råa.'cn sunråv.ortiilin jälkleo as.nne
tulla nagn€.rrivenniilillå.

5. 0ljynjäähdytin on rip.Flrkiiååhdvtin, jok. on sijoitenu
ooottorin jähdyttime. etupuohllo.

6. M voihansiiron korelon rirat roimrvati'tiysäjtiönå.

7. Purki.to,johon on liiterry inu3iivilä ennen 9umppu..

ÖLJYI'I(IEBTO

l. lVloono.in käyd.si 9uhopu in.8 ölivn v.iåEkton kors-

losi. rdrsuotimrn läpi pumpull.. Paimist?$u öljy vidaa
ohtau!la,teelle,.olta 6delleer 0åinesuorinen låoi aånnrs-

2. As.nnuslaatassa dlty haarauiru paineenohj.u$..niilkröt.
ls la suuntaven iilille.

3. ajopåine. verfliali €ätaa p.ine!. l22l!,04 I'l?.r paf
.aås.,n ja 6fld painrvaikutta! lluntåventiilin isennosra

riipp!€n ionnall. kunmalle pakalle kylinr0rille) tai va,
paå.ri?nnosla vain känlle asli.

4. Suuncvenfiiilin Låpi!kraui on jäqesierty 5itdi,.nä kaikit-
a kåran asnroilh ohia!tu! Inolemmilk pakkssyline€il
l0 öliyä. Vapaaål.nnosa voitsi!parne ia kvrkeriässsä

lois!.n aiopains iå lorlE.n von.llpajne,

5 A,oparneen ie.ttilin al^e€n dlty v.taa ruunninparn!6n
ohjausv€nttiilille, ioka säätää nuunifren räVtöspaineen

45ll:40lda.

6, Täyldspåinesn varkuiursena dlty ii.naa nuu4fihen
kaun! öljyniäähdynimell. l. si.ltä .d.lh!n vohetopai.

n!.i 6äröHniilill.. Uyös rlimäåi.l.n öliy, jorå si m!.
i! p.kkäpii.i.n voi$luon rai muurtimen kilnoor, tulli
s!ora!n vo,tel p.insrn v€ntiil.ill..

7. Vondupdneen fr|rtiili sätiiå p.imcn 140 t 4|) |8.t
i. ylimåiriinen öliy piårls yliwoloaukon tatlin3rroraan
säiliöön.

8.

9.

2.

2.

3.

t_

1.4 HYORAUIIIKKAPIIRII
PEBUSKOMPOI{€iITIT

0liylumplona on V.lm.l 8160_ M.voimdrinror nyd.
rdliikk. roimia dtiauk*n påtuuötilli, toteo ötiypomgp!
0n vhtern€n oijau3jä.Fstrlmir ka.ssa.

Fain8uodin 10 /. S€ iijalrs,. ohräot$. patuu!!rk6.
6rstr lu{oima.linmtr hydraitiitk!..

Paine6nohi.uirEnriilisrä $å öliyn Fsin, oirm€ka ai.n-
nfilaarat'a 0levra runkotiiaviå pnkii. Paineenohlsus-

v.nttiilinö traltiå:
- aiopan!.nåätöventtiilin

- muunninpåinoen säiiröv.ntriilin

- vorr!lupaineln såtö!3fl nrilin

Mekaanin.n iluntåv€nniili iihitse! |'.niudr.än t!ka-
pinnasr. Sillä voiddan hållhå mskani$lri kytkinpltko-

Aio9.inetn t$niilila.. o. varundiu siräinr.l.n.edltå
vd.w.niilillå, iotå avåa 9ri ktlr ti[.ins.n hertef
liirn roosun aikån. llrylmä öliy) v.nniilin noplrlti åuki
våp.!virtaoklello {råiliööfl , suoj6t.n näin m!unnintå yli.

Venttiilitaran kurkt!$eikä ioirnii väimentim.na karan

liitk.!11..
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tYdr'rsr,,0Rrrus0HJEET

VAIiITT KClFIJAUS.
KÄSIKIFJA

TFAKTEIFIIT

2. I_VOIMAITSIIRAOI HYORAUTII(KAPAI EIOEII
IIIITTAUS JA VIAf{ETSIf{TÄ

2.t HYORAULIIKKAPATIIIEIOEIT IIiIIITAUS

tsSr-02-28

l(!v. 6. M-voioansinron hydrauliikan venttiilisla ia pernesuodin

I Vonelupainesn mntå!3li;tin

2 Muunninpainsen mittaus iilrn

3. Ajopaine.n rnrltausliitin

L Kaynniltämoorlori,valitsaaluevalitsim6llaere6nna6xsD

arento jå valhse sopiva noFollall€. Kytk. kiisjjarru pölh.

2. Kytke ajovipu aiosentoon. Nosra mooirorin kier-

rokser n. 25 r/s {t600 r/mii) iä ann6 !,n käydd k'rnnes

v.ihtehroöljyn lämpötila on |t. 30-.00 
oC.

2.

3.

5.

6.

1.

L

8.

Tarkanå i0us€n kunto iå v.ihd. io taryitta$s..
{rom! Pain€.ruoa voit 3äaraa rarvita€lsa muultamalla

sovlt!rlevyj?n määrää.

kys,in.n v.ntljilj iyytä .!åta ia rarka$aa l!is.
tin ja io(sen tunlo. Tarkartusta van€n lasl?v.ii
reirtorta öliyä poir kunn.s sen pitrtå on ven{iili.

Av.å r'€nrriilirungor paadyst, vrinnd olevåvoirslupa'nesn
venltiiliiousn jaiåätöl{irlin päätytulpp.12l mm).

oo,5ra lursr' )eka 3en ra(ånå olevå jouti. Tarkasrå lu6r n tå
ventrirl'peian pinnat. il'id€n rulea olrå vnhs.rton ,.

Asnn. oet paikalleen.(i.rä paäqrulpan kielctiin rr!
vhtenauhaa ia kirislä se paikalhen.

Poi.ta nuunninp.in@n siiåtalukrin päätyl€vy {13 mml
ja poistä lulsti. Tarkasia luistin pinia sekä v.nniilipesan
pinra.Ta asta pååryhvyn tiavisre iå våihda tarullta€sa.
Asnn. luisti ia påätylevy paikalleen.

Huoml Ventiiiliiousta våihdexaelra on ventiiilirunk0 r.
roitenava kiinnirydäätana.

Avaå funqon kilnnityyuuvit (11kpl) ia poista runko 5ekä

tiivisl€. Avaa rungon vaiht.iston plolisesra siwna päaly.

l€vy (!3 mml ia poistaiousi. Vaihda tarliftaBs!.

tuenna I'risrila päätyreey paikalleen. Ennen rungon $en-
nusra tarlana rungon tivhte. Knhtä .uigoo kiiinitys.
ruuvit 50 il'n monenttiin.

Aiopain0m såå(il(istin ja ioos€l voit lrrvinas$. irrora!
runson oilessa p6ikalleen asonnusiaata$r.

Tartrna osien kunro iå vaihda tawitt !sa.

Huoml Painla oa voir iååöi tåryin.Bra nuutamana
3ovitudovyien nådå.

Aenn6 luisti, sovituC.vyt ja jooser. Trt6ta päärylp.yn
riiviit . (i.inii l€vy påikall.€n (t3 mml.

3.

4.

6.

3. Ajop.in.

2.2 PAINEEIIIOHJAIJSVE TTIIIIEiITABKASTUS

Huonl iliköli pain€id0n minauk!is!å jontun ventriilin
paineå.vo poilksaa annstu$a ohi!6rvosb tri
wnniili.n toiminnasa *aiotyy häiriöitå, or

Laske khrok$t la aseta våihde vapia.åssnloon.Tarkisia

vaint€kton öliynäå ja lirä t diliaese.

Noslä moonorin pyörintänopeus 38 r/s {2300 /ninl
j. ånna v.ihEen ollå vöpaall..

xyrle !åinemrnå'i vuorots,hn vsnrl,iliruogotst ohhin
millaoslihtiniin ta r.rkarra paineet.

ll,littaa !i/0t vielä ajovivun kummallakin kytk0n!äå3enol-

h. K.ir(' paineen rdot ruls. olr.ånn€nuter aryoi€n 3isa-

Kvtkentfuianto
Etr€n Vataå Taakla

1401 40 rPå

450! 40 kPi
1,223 0.04 MP. x )(

9.

10.
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2.3 l,l.V0lrrAlts BB0 VtAlttETStNTÄKAAVt0

Vlkoten ilmele$ä on rärkeää, etiå ennen kortauks6en rvhtvmistä
selvität läienelmällisesli viai sijainnin ja syyn. 0heinen vkiet-
sinläta!lukko antaa vain muuramia 0svifttoF vioisra ja niiden ar-

TYONSUO BITUSOHJEET

T0 lflNTAflAtflt0

2

al Li,an vrhän öljyä -
vu0t0 mukanavassa.

1S8t-02,28

IIIIAIIOOLLINEIII AIHEUTTAJA

L Alhailen aiopa,ne

2. Korkea ajopaine

Alharnen muunnrnpa ne

Alhaiset s$ll kieiiokset

Ko!kea1 srall.kierokser

b) Sisainei vuoto, esim. r kk0ur!neet tai kuLuneet kytkin.

vehloaa ja öjylsä on llmaa -

akseln la syllnrerin liivisreel tai miinnäi trvisrcvau,

cl Alopaineen venitiilikaG juuitunut auktasenroon - venr
. i .iou\ /du' o 'u_r. ven',i lirrnqol l, nn rynu N I

liiän kiEä11ä 150 Nm) , magneerlNentiiili{15 m).
d) Pumppu våurloIunur - lukke!rumiö aitjVpurkisiossa,

bJ A!opaineen venttiilikara jumitrur!t kiinniasentoon
ventriilirungon kiinnitysruuvir liian kkeättä {50 Nm)
maqneerivånn i I (15 Nm).

a) Liian vähän öllVä - sisatel vuodol.
b) Mu!nninpaineen venrii ka.a lumissa ajopaineen

vein i kda iumissa - ventri lirunqon ki nnitVsruuvir
I ian kiredllä (50 Nm), måEres venriil (15 Nm).

a) Aloparneen ventti likara tumrssa - ventr it rurqon kijn.
nnysruLrvit lian kifei lii {50 Nm), magneettrventt ti
{15 Nm)

a) Väärä öltymäälä - sopimaion ölly - iimäa 0 jysä.

b) Vuoto lmukanavasa sisäisei vuod0t - löysär liiroksr.
c) Ajopa treen ventriilikac lumissa sraänorl väärin pa n

m!untimesså vääriä osi6 - pumppu ku un!t.

a) Sopimaton ölty - alhainen moortorilsho.

a) Kts. kohdar 3,4,6.
bl Inad o t!sd v-oro r{L.anavasa -å'l.ar"en åtopa ne -

voilelupaineen venttiilikaG jumiss.

cJ lM!unlimessa vädria osiå - staattori vääin asennelru.

Sopimalon 6ljy - ilmaa öljyssä - vuolo imukanava$a.

Tukkeutunut s!odatin, irnusihti ym. - muuntimessa vää.

iiä osia - staattori asennett! väärin.
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vAlitrT
THAKTGIFIIT

K9FTJAUSi-
KASiIKIFIJA

1981-02-28

3. l'TUUNTIMEI'l LAAKERILEVYJENJATIIVISTEI0EN
VAIHTO

3.I BUIIGON KATKAISU II'|IJUITTIIIIIEII KOHOALTA

L Poisla öljyt vålhtektolla ja asata karnatuspukit karkais!
kohdan mohmnille puolille.

2. lffora imuputkr I 8 mm) sekä dliynidähdvttimeen mene

vät ja tuhval pulket (27 mm). liiota atopaineputksr.

127 mm ia4 mm).

P0ista runson päalta muuntimen 0ikealta puoleita oicva
tarkislusluukku {4 nrm) la rrola muuntimen kannesra
kuusi kiinnityyuuvia {13 mflr) iarkisrusåukon ja vauhti-
py'j6ssij olevien reikien kaufia. [4uunninkorel0ssa on

Avaa eluvetoåkselin kiiniilysholkki (17 mn) vaihteiston

5. Avåa katkaisukohdan kiinnirysruuvil(14 ja 10 mm) rd

vedä rungon osat rti toisistaan.

3.2 MUUNTIIIJIEN IEAOTUS

L Ta(u muuntimeen lukevasti käsin ja vedä se suoraai pors

Tailcsta muuntimen iakana oteva akselitiiviste. Väån',a
se jni asennusvivulla ja as€nnå uuii riivine *ikoistyöväti.
nEelrä (ETV 89r9001.

2.
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TYONSUORITUSOHJE€T
3 r981-02-28

3.3 TIIEBIINIAKSELIN lAAKERIN JA JA(OLAIPAN
TIIVTSTEIDIN VAIHTO

A\od dLotq:od adå . 
r i r v .p r t . t r i , 1 3 rnr d r..oia

se. Samalla ftoaa srååitor n r!k ievy.

4.

Vaihda jako ai!dsa ohvar 0jenkMl.

' ord rLU i r . olo Lnqon pdd.å ri0;8 r rr rq
aseta s0prva vadntavarsr kytkinaksetrn ja rurbiiniaksetin
r toshoikrn raakse låakerituessa otevan aukon kauna.

Idod' % . biinic sL .dova r oo ldtrcen ( .po rJ .r'o d

A en k ,drolciood evy d ,. rG pu 
' I

25 Nm-

Levitä Silast. nTV rirv6tema$aå atovaihteisr0n kanrer

Huom! Varmistu. ettA ajopaineen ssäänmenoaukon viiti.
&'rdsrtse" 0{en[åår dser'r!d orke'1 Asarndoordh

teisl0n ka.srlevy ja ki.islä ruuvir 80 ttm momenltjin.

L

\.
A

Tarkatta aakef la va hda

edesa o eva lukkorenqas.

me.0aukkolen 0 renkaar.

Ij|UIJNTIMEII PURKAMIIIIEN

se tarvrtiaessa. Poisra aakenn
Va hda myös ajopa neen sisääi

2.

6.

1

1 Avaå muuntimen kannen ruuvit 113 nm) la poista kansita
kannen alla okla 0renqas

Väiinnå rurbiiniåkseii taakercineen pors !aikakäan
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:l:

2. Tarkstö turbiin,pyö.an päällä ohva kakefitevy ja vaihda

tarvrttae$a. Nosra tudiinipyod pors mo!nr mena,

Tar{did sråd'o. pyo dn paal d orpv. lad\e L'.Jd td va,h

da larurraeså. \onå nddlrol po. å 'å.lds'a )lddnoiri
alla 0hva laakeriliuskaja vahda se tarvirraessa.

ta larkasta navan akse iriiv6let6 vastaan ruteva I ivistepin.
la. Valhda uusi 0 rciqd navan aipan alle.

3. 2.

t.

MU UNTIM€ III KO KOO IIIPANO

tlU0M!TarkAra, onko muunrimen srivkat töysryneer

lai kolhiintuneet, Va hda vauri.iiuneel osal.

Aennd ,J. 0{qqds oLnopLp!o,an ndvrrp d linr,E
napa muunnmeen (11 mmJ.

Asenna laakriiiuskat staattoripyörån kummathkin puo.
q'e o ospn"a slddrto,i. tU0llr Sitre\tpdqn pd{srmpl

pAa eleenpäin. (Fronrteksri ereenpäin).

3. Asenna iuftiinipvii.ä ia sen pääth r!kva kåkerihvy. Tar.
ldsta \ås|n pyoidvriimaila, e ä muunt ren osal pyon.
vi,r. Asenna uusi 0ienqäs påikalken.

(n,sta ldnsr ll3 mftJ 30 N'n momennnn. rlU0iMr Kuusi

kannen purlia asenneban vasta kiiini&näes!ä nu!finrn
vauhirpydrijssä olevaan vetolevyyn.

4. lrota siaaltorin navan lukkorenqs katrnen edesd, Pobta
kaisi la kop.ulä flapa ifti. Joi se on vå!rioiiuiut vainda

As4nna napa oiklin päitr staattoriin siien, enä umion osa

tul€e Gaksepäin. Ennen asennu(å rarkasta, oftä navan

uritus on v3!rioirumaton.
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3.

5

Kiiinlrä m!unf,in va!hlipyöhän tarkastusaukon sekä

varhr,pvd.an -e l pr la"rra Pyo,ird nuurn n_a tarkas

Kiristä ruuvir 30 Nn (13 mm). Asnnå imuputki sekd

0ljynjä?ihdyltimeen menevä1 purker. Asrnia ajopainee(

Krisiå etuvatoakselin takapään kiinnirysholkki 55 Nm

Tark^ta muuitrdrsn kannessa0lNan tutpan pädn (orke!s.
SP" o,.d u.d.,pro.nd

IlI U UNTIIIIIEN ASEN N US

Ennen muuntrhen asennusta sive e rasvaa pumppupVoian

navan ympanile tulevaan akselit iv neeseen asennuksdi he

Tydnnä mu!ni n va.ovadi pvbr llimd ti turtri n akse|t e

Varmistu, etla muunn n on ty0ntynVt .littävän pitkäile

RUNGON IIITTAIITINEN lllUUNTIIIIEN

KOHDAITA

Tyonnä r!nko.osar kinni rnisiinsa vrovAn.
Huoml Vafmisru, eitä etlvedon akeii 0hjautuu oikeri.
Liitoksn ohjauspinnojan 0n olravä kohdalhan.

Klinnird .unqon kiinnitys.ulvir 220 Nm (14 mm)

la 100 Nn 110 mm).

2

3

3.7
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TYOI'IStJ O RITUSO HJE ET

VAIiIET KctEIJAUSi-
KÄsIr<IHJATEIAKTclFIIT

1981-02-28

AJOVAIHfEISTO

4. KYTKINAKSELIITKUIIIIIIOSTUS

4.I RUNGOIlI KATKAISU AJOVAITiTEISTOIlI JA
ESIVATINlAVAIHTEISTON VÄLILTÄ.

1. Poisla vaihteistoöljyt ia asenna kannatuspukn KarKasu.
kohdaa mokmmin puolln.

rrrora dliyp!lket (a mm ja 27 mm) ia selsontaja.iun
rullevy rlg nn) råincsrd. Poira qrovah4,von adnsl
(19 nrn).

KYTKIXAKSEIII'I IREOTUS

lrola akseli erikoistyövälineellä, joka kootaan seuftl
västi:vetolaippa {ETV 893 240), puhir (ETv 892 560},
turikappale {ETV 892 g l0}.

4.2

1.

7
z.

3

Poista takimmainen kytkinhammaspyö.ä. as€naa ulosve-

din akselille ja vedå akseli kli laakereiltaan.

Akselin liiollua poisla ulowedin lå nosta aksell poisvaih.

3. Avaa kiinnityyuuln 124 mir) aiovaihlainon pdoteha.

Nelivetomalleissa lrora ajoväihteisron vasemmåha sivu,G
ne ivedon sii imen akslin luknuslevy (24 mm) ja ve0a
akselia pois våihreistosta kunnes siiriin trtoaa siirloren.

KYTKINIEVYIEIII JA SYLIIIITERIN TIIVISTEIDEI\I
VAIHTO

HUOM! Noudala puhtäufta kytkinaksetia korjafia;ssa.

Avaa vaihteision liitov!uvit (24 mml ia nrota varlvåsti

vaihteisto-o5al ioisistaan.

HU0M! Kannaluspukkien 0n oltava oikeallå korkeudella.

Varm stu, etlä alue!alitsimen siidmen tappi iltoaa väli-

1. Nosra pois aks€liha kylkinhammaspyö.ä
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Poista painelaakni sekä kakerin
Pohta h?mmaslevy sekä kvyn alh

Tarkasta,ousi€n ku.lo ta vaihda lapir€essa,

Huoml Sy interln liivisteer on vaihdetava alna, kun

3ylinteri avalaän tåylön jalkeen.

Po 5ra svLnrcr n kå1_en LkkorenqA .a dsernJ orkJ
renqas {€TV 893 120) uraan ,ien,fia viiite tllsesylin

H!om! ff€nkaan asennus on välltandlön stlin$,in kan.

nen irrcrtamisrksi.

1.

alla oleva fukkorenga!.2.

3. Nosla kVtkinpakkå vhtenå kokonaisuutena o0is akselilta.

-

/ lrL.t -

rirota kylkinlevyt po6rEmalla levyjen

lewn iourne.g.s sekä lukkorensas.

Paina napa pois levyjen tisältä. Poista !idarintaopi vartn.

Kvrkinlewi on vaihdsitdva aina, kun niidefl öliynkarlaf
s{rat olat kuluaeetpoi! tailewt o%tpålaneet,

L

t3.

Paina syliilerin o!6t r r ja våihda männäi 0r".ngas la sv-

linrerin krnn€n tiivittsrengas,

10. Tarkasia åkselila olevat mettlliset tiivsterenkåat sekä

neulaia.keri ia vaihdå tatuittaetsa-

11. Käänflä ohjausengås (ETV 893 120) ufsssaan looin pdin

ia työnnä tylint€ri ia kaflsi paikalleen.

12 Asela kyrkiikvyr ja vålilewt nåvalle, as€nna p,d.ilintap!l

,. r€nqar ja lukitse lp lukkon.kaalla ja iouri@.kä.lla.

Asenna kytkinpalai åkselilh lå lullls ne lukkorcnkaålla.
Asenna hammdlevy, oosb kytkinpakkaa ylösoain ia lu'
krtse levyt l!kkorenkåalla hammaslewn pääile.

A!e.na påinddkei sskä kyrkinhamndpydrå.

HUOU! Molenmåt kytkinosår ovet samanlaist.
6.

t4.
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4.4

I

VÄLIAKSELI!I IRROIUS JA I.AAKEBIEII VAIHTO

Poin! muunninkotelo {10 ia 8 mm}. Poisls väliaksslin

etupäåhån menevä voieluputki {12 mm) ja Puibn t!ki-

Pobta akel,n etupääd hkkorenqaird vriiilsnge 3.k, pok.

ta takimm3i$n laakerin lukkorcngas.

Kiinnirä aluev&irrmen siinorungd vniaks!lin lakäpään

urituksslle iå lukit3! se lukkor0nkaall..

Kiinnilä ulosled:n siirtorunkaalh ia as.ia sim tuksva

lattaraula kran jå vrih1eislon päädvn väliin. Vedä ck-

tiU0M! Ennen aklslin v?iämistå on hakeroifllien vdlissij

oleva hanndpyöd tue ava titeo. enei se !äännå

'ak$liavinoon.

Poisla aksel la hammaspyölä vaihterstosla

tlU0M! Aks.lin vol työ41ää po s paikallaan mvos hvdrau'

liefi sylintarin avulla-

4.5 I(YTKIIYAKSEI-II{ LAAKEBEIOEi/ VAIHTO JA

aKsELfl SIJArIr{ra sÄÄld

Poi.ta rutlaläakerin lukkonnkei ia lYö ulkok.hä poi5

pssän..n {EM9l 790 - Yle tuaGi) Lvd sisakeha pon

kytkinhandaspyödhä ia aenna uusi lYöntituumalla-

I

2_

3.

6-

t.

2. Vsdä kuulahåkeri kri ulosvetimellä. Pahta laakrin taka.

Poiita lyrkrn.ls€lin räkmmainen ky*,ihammrlpyöra ia

a$la dkseri ov$yaserroon !i'er. å1rå \on oåino lepäa rå

$sli paimlå8lenn varasa {eim. viiho€ntrn leutoten
päälle).

Poina åtleliltå tdkimmais.n laålsin ulkokehä ia lyö sa*i'

kehä oois (ETv 892 3501. tu8nna uusi shäkehä lvönti.

Poista c$moaken laak.rin lulkorenq ja lyö laskå.i

pois (ETv 890 850 + ylsisv.lsi). Asenn. lukkoPng.t

*'r
Mittaa työntömitalla etåisyys prinelaakerin alapinn.sta

€t!mmahsn kytki.hammasPvödn olakk€eseen, joka tul0s

Josnitåtlu a o on 240,55. . . 210,85 mmaenna kYt

kinakelir kuuldlaak3ri ilman säälölevvjä
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J0s mltariu aruo on pienempi, asenna kuula aakerin la l!k
k0renkaan viiliin sovitys elyiii n in pa jon, eitä mLtraustu

loksea ta so!itutswjei summa onvälilld 240,65 - 240,85

198r-02-28

LAAKERITUEI{ ]ITEUIALAAKERIN JA
TUBBIINIAKSELII\I LIITOS}IOIKIN VAIHTO

Napalta väliakslia hieman etlmmaixen laak{in sisäl(e'

hä1le ja napunele luumalla rakimnaken iaakein ulkoke-

Poista laakeriiuen ftkapaiastit lukkorenqas, P0 nå ruen

sivusta v!rte uputken liiin. Vedä laakerit!ki p0rs pa kal.
taan kylkinakseIn lekenaukkoien läp].

Tarkastalaakerituen neulaiMkeri la vaihda se 1!rulttaessa.

Jos tuöiniakselin ia kyrkLnakel,d validen inosho kki
oi va0ri0itunut, varhda 5e uureen

Työnnä laakeritukr paikail!en ja kilnnnä sen laakse Lukko.

VALIAt(SEIIII PAIKAI!EEN ASENNUS

HU0lrl! Ennen val€kse|n ö.nnlsta on kyrkinakseln

etLrmmaisef aakerin olt.va paikallaan

Nosta hammalpyöd päikaiken la työnnä väliakseli hak*
fiaukon ia hammmpyöirn läpi. Varmisiu, eltä hamnan
pyörä ohia!tuu akselin uritukselk.

4.6

6.

Hti0M! Mrltaa myös pädakselin et!pään ukk0enkaan
el!osan Ja esivalinlavaihteist0n erusaiiåmdn eiäi
syys- 0ikea ado on 12,2 mn.
Jos .ruo on suurerp. r';'e"nd ,Ai.ava rd;rå
so!itu$evyjti kuu aiekerin edeslä. Jos aru0 on

l]ienerp sa; \ovir.nevyjd r'drdåvo Tdå,; p

akselin lukkorenkaan eieen.

7. Asnna kytkinakelin kuuLalaakeri paikalleen (ETV

891790jaylels!an).

3.

t.

2.
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3.

4.

5.

2.

I

5.

r98l-02-28

5.

Lyö kuparhuurnalk akselia paikalleen. Varmisru, enä se

Lyö takimmaisen laakerin ulk0keiä kokonaan paikåjleen
jå kiinnjtä s€n lukkorungas.

A*nna erupään välirenqas sekä ssi ereen tuteva lukkoren.

sås. Asenna suojakansi sekä voitsluöliyputki pajkalhen.
Aseina akselin takaFään uft rjkselle lukkorensås.

KYTKINAKSELIIII PAIKAT.IEEN ASEIIT[US

Asenna kytkinakelin fulhlaakeritrot|tmnainEn tukkorcn-

sa! jå laake paikalleen (ETV 891 790 iå yteisvalii) Asen-
na takimmain€n l!kkorengäs.

Levitä Silartic RTV tiivhtemåssaå nulnninkore an ja
rungon väliin, as€nna kansi ja kiriltä rLiuvh (10 mm)
80 il'n momenttiin.

Kirisd vdlikalan hinn,rysruuut {8 mm) ta kirist,i ijlty
putket kansilevyyn (4 mm).

Nostä kytkinakse{i pajkalleen sEkä purista apupa{kn, td
r!uvitr avulla aks.li ha kercilleen. Atä työ aksetia paikalteen.

HUoMI Va.nislu, eftä aksetin etupåä ohjauluu tiitos-
holkin uifuksser.

ETUVEOOI'I UTOSOTTOAKSELTIII I-AAKEREIOEN
JA IIIVISTEIDEI'I VAIHTO

Poi3ta pohjapanssäri (19 ja 24 mn). lrrorä etuvedon voi,
ndnsin'oalssli. lrinnrtysaoth.t lJ 7 Tm),a portd åkseti.

Vapåutä åksslimutterienvarmisrintaarta. Estäaksetin pyo-
riminen ja avaa mutte (ETV 893 920. jatkertu).

Poina varmistinlaatta, roinen aksetimuriei, riivisreiden
suoFr€vy, tiivisterengas ja 0iengas sekä akselitiivisteer.
Poisra tiivisl€idsn 1äkana oh!a lukk0rcngas.

Lyd aksel n etupäähän kuparit!urnaita kunr€s se irtuaa
'adl?.eilra lvarm,5tu. end hammaspyora n0Lsee vdinter.
ton rcunån ylil. Poista akselija et{rmmåisen taakBrin ru a-
kehä.

Porn, allerihä sov tudevyrlavalihortli ,ffola takiTmåi.
nen laakei akselilta tå asenna Lrusi lyönthuumatta_

4.9

4.8

1.

2.

Asennå håkerituen päälle ru lwa välilaåtr!.

HU0M! Vaihda 0renkaal.
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Poista mohmp en laakereiden ulkokehät yöntiiuumalla.
Asennä uudet ulkokehär paikoitt€en.

Jos mita u lrvo poikkeaa anneruna, säädä vätys oikeaksi
!ov!ludevyillai, iotka rijoiteråän etunmaisen hakerin rd
väliholkin vijliin.

12. Asenna aksalitiivisteel lElV 8S2 210) sekä suojalevy

ia kiristä akselimurreri 270lUm. Asenna v{m$lnraana
ja to,nsn akselim!tteri, myös 270 Nn. Lukitse,nu{enr
vdmisrinlaatalla,

13. A$nna voimansi(0aksli la knisri hDtkken Krnnnys.
ruuvh 55 Nm m0menrtiin !17 mm). asenna pohiapan$
såri {1S ja 24 mm).

Aseroa äkselile väiiholkki la saviluslevyt. Asenna aksel
paikallern. Tua akselin takapää !tosvaljme ä ia tyO eru.
marnen aakrrakselille IETV 892 380).

ase'no Lrlo elqå\ er,-rds. dd.e ,n {qe-. I ,o-nq
t ivuierenqas 0ienka neen aksetile.

BUNGOIII LIITTAII,IINEN AJOVAItlf EISTON JA
ESIVAI.INTAVAIHTEISTON VALIITÄ

Puhdista liitospinnar la levirä siihen tilvistemassaa Locrrs

TVonnä runko-osia yhteen ja ohiaa tiitettäv ä akel€na $-
ten, eträ aluevalitsimen siirrorenkaan uitus osuu viitiak$
lin urtukslle ja kVtkinakslin urlus pi'.'akreiin uritukset.

Varmislu, ettd aluevalnsimen siirtimen lapii osuu väli.

lvsvivun uraan. Seuca myas kytkinlevyjä, ertä ne men*

4.10

10

5.

7.

Asenna trvr-terden suojalevy ja kifistä akseImutteri
270 Nm momentri n lETV 893 220, iarketruj.

Aseta m,(akelo hammaspyöran slvua våsten ja larkastä
raaker en pa ftisvälys. 0 kea atuo 0n 0,025 - 0.075 nm.

K,, sla { nliry\ru-u lt4 mm ra 24 mm) 220 Nm mo

menluin lfluisra ajovaihteiston puolelle tulevat kaksi

Asenna nelivedoo sii(inmekaoismi. Vaihda ak$lin 0'ren'
sas- Klistä akselin lukituslevyn ruuvi (24 mm) 220 I'lm

(19 mmj 80 l'lm mo'

{4 mm ja 27 mm).

Levi€ ajovajhteiston kannen ållir

massaa ja klinnitä kannen ruuvit

Asenna ja(!tanqot ja öliyputker
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r<ÄsrKtFJA
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t.

2.

ESIVAI.IIITAVAIHTEISTOI{ KUNNOSTUS

Huont 0hieei t6levat irallistt vaihreistoa. Suo.ira

enlen va,hts !ron lolauksrd sP-raaval io FPnpr'

Kalkaiss runko ajovaihteiston ia esivalinlava htsfton vå'

liltii (ohio 5c/4.1).

Jos kona on varusietu voimanulosottokonristolia. po nå

k0neislon kytkirakleli la konersto (ohie€t 5b/2.2 ia 5h/

4_1).

3.

Poisra veropyöräniir (ohie 5b/4.2)ja tasauspyödstö (ohjs

5bt4.4).

Kun akssli on irronnui erummab,ltå laakerillåad, !€da

alelipois vaihteistorta. Poista hatn malpya dr,

Po !r. etuaaa spn raslain ul'k0?1r&r .d iJllareha tå

lyö ulkokhä poii lETv 892 210).

Asenna rrKiqFain6l lLklo,enqas.å lyo eluka"na JUsi

ulkokehä paikalleen (ETV 892 210).

Poisb akslin takapääsla lukkorcnga3 ia valil8ng.s ia lya

rakapäån laakeri i{i tuurnalla.

Lyö uuri laakeri aks€lillo IETV 892 380)- Asonn.väli.en.

Tärkå$a åkselrn rakåpään laakein kunto ia vaihda!e rar.
vittaessa. Ta.kana myös akselin lå håmmapyö.ien lonro.

SIVUAKSELII{ ISBOTUS JA t-AAKEAEIDEI{ VAIHTO

PoJrJ rivuäkseIn etupiiasä .lu,val|stren !,inin, si:no

rcngas, lutkorensas ia hammasholkki.

Huom! Neiivelomallei$a sivuaklsiin etupäkså olevaa

hammaspyöråä ei voi poislaa en.en kuin kärno-

valopyöräakt€lrtr etup;ä!å oleva håmmaspya'i'

Poitb n€liledon etåctvrkimen .tuoe, ava; kartiowlo-

pvödak$lin akselinottetit {ETV 893 2201 F poista etu'

vedon kytkinhammaspYi'ftj.

5.1

2.

5.

8.

s.

L

7.

PÄÄAKSEIII{ IRBOTUS JA LAAK€NEIOEI{ VAIHIO

Poista pääikslin etupäånä ukkorcnqås, sovituslåvy1 sekä

Poista akselln iakakannen puiliien l!k tustanka ja poista

kansi (6 mm).

As€flna erikoistyörälins lETv 892 4201 ål$lin läpi ra

vedä aks,li. taaks4pain kun.esse ktoaa laaker.illsan.

huon! Takimm.isn hakein nrctiua pesii*ään lamiitu,
ettei aks.la odclleen vedetttuså ohiaudu vinoon,

iolloi{ rksElin krolus on v6ikeaa.

5.2

L
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5.

5.3

7

8.

t.

3.

Pohla sivuakseiin er!paåslä
rsngas ta neuta aaker I sekir

kytkrnhammaspyörä, vdti.
valievy. Po^ra ukkorenqa!

P0 sta akselii takapiastä ukkorengas ia ly0 aaker n $:a
keha 11 akse i 1a Aenna ulsi s säkehä (ETV 892 350)

lä luk rse se iukkorenkaaia.

Tarkast akselin ia hammaspyorien kunto la vaihda ne

KABTIOVETOPYOEAAKSELIN IRROTUS JA

LAAKCREIOEIII VAITITO

Po sta kartlovetopydräakselin etupäästä välirenga! la vali.

Sil/ä sivuakseln hafrmApyirr pn ,arumma nen ukkorcf
qas aksel,n kaulale japaina aks€tia raakspain kunnes G
kimmanen aakri i oåa psäslaan. porsra en ru|akeha..

Lya aksela eteenpain n in paljon e1tä elummatscn taake,
rn s!a'kehå ktoaa ulkokehästä. Posta sis,kehä. puto

ta akseli pois valhleistosra. Poista aksetilla 1aakrirenq6,
ukkorenqas ld hammaspyödt.

Poisla stummairen laakrrn lukk0renkaat skä aakern
edessa okva välil-nqs. Pois$ låakefi (EIV 892 530 -

Poisia vaihteiston sivukot€lo (8 mm) ia avaa sikrinakselin
lukilus vaihleisl0n sivusta. Vedä aksli pois vaihreislosla

Poista etummainen ka ioruilalaakeri ia valimnqas. Avaa
laakeripe!än kiinnitysruuvit (17 mm) ia poisia pesä ja

Asenna eiloisryovaline (verolaippa 893 240, tuuvrl
892 560, tukikappåle 892 910) akselille siren. ertä verD.

lalppa tulee erumnais€n siiltorenkaan lakara olelan har-
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Lyö kartiorullalaakerciden ulkokehä1 pois psästään ta

As-ota ryövålineen knisrysfu!vi aketi; päatä vasien ,"
knstä eld kunnes hammApyiiräryhmien vdtiin synryy

l(ota lakimnaisen aakrin sisäkehä aksetiha työnti.
tuurnalra Ja aenna uusi paikatleer. P0ista Lrtkokehän
vamistinre.qas ia nr0la se erikoistyövälinee ij ETV
891 790.

Tdk ta akselija hammaspyörät. Va hda ne larui aessd.

H!oml Kadiovetopydräakset la äuraspyörii vaihdelaan
a na pare 1ta n.

Työnnä al(selia paikalleen kunnes pidälinlapin poraus

on tak mmaisen sirtorcnkaan etupuoklla. Kie ii akslia
$ten, etta poraus an kohiis!oraan yiospäin.

Paina iousija pidäntintappi po.aukseen la ryannii akselra

ele.trpäin, jolloin tappi iäa hanmaspy0ran aile kahden

poistelun hampaan kohdalle.

10.

Palna Go$a ndkyvaä luk r!srappia alaspa n

( rfti tapin päallä ohvaa aipallisra holkkia

vuud-en vtrmn, iollo n cppijää ala.asentoon.

KARTIOVEIOPYOsAAKSELIN ASENNUS

Pu.o d dlse rl,e rak.rmdr<pn rdaknrn rrldlelätd va

lholkk. Lyö akselilh tak mmaFn hammaspyöEn

n€ulalaakerii sisäkehä ia aseta sen pdalle neuialaake

ri ja väiirenqd.

Aseta valhteiston pohlalh oikeåan tirjesrykseen akern
osr:kylkinhammdpyörä (Z 5l), sirtoEnqas napo neen,

I 
' 

l -hdrr.spyd,d rZ 36r d €n is;le vdli'enqA d

Asetå kylkinhammaspyörän sisään laipa linen ho kki seka

sn elupuohle lovettu pidäirnrenqas. Huoml Lukluna
pin ura ta pidäiinrenkaan u€ kohdakka n y is. Asenna

pidi'tinrenkaan jarksen kaksorshammaspyora 1Z 27145)

skä sn sisään neulalaakerit la välirenqs.

Asenna etummainen siriocng napoineen {navan ham

paal lnen s vu ereenpäin) sekä erummaisin hamma!pyora

ia sen s sdän neu alåakeri skä $n sisäkehä. Ase$

erummaisen hammaspyarän etaen vielä välkengas.

6.

2.

3.

Tydnnä akselia eikoistydvälineellä laaksepir n k!nnA "
kirr$appi on takimmasen siiftorenkaan etupuoklla. Toi.

m v&oen, dtelvät tappi ia jousi lenna por. Jos iyonnat

ahelia ikaa, jousi saallaa leikkautua akselin ja hamma!

Palna aksell pois vaihteistosta ja poista .toavat hamnas.
pyörä1.
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7 Lyö akslia eteenpa n kunnes ukirustapp ndkyy aipal
od ". or.-.å."",sep"rr n -

palJ0n, erä srina oleva ovi vo daan kiertää rapin kohdaf

1381-{2-28

pr o a aklel oaila'1.e. udin.ehtoon rd^apaä eoet.d KJ,,
alrel: or \o\odtraan. l,(,tse l-åtrhdroyo.;r dqse rt,e

etummaisella lukkorenkaalla.

I yö rhTndkpn da^e'rn u'rote a pa rat eer pr {ors.
lydvä ineel ä lETV 8!2 530 + yteisva.si).

a.en_, eruoä.- tqaIe i- .d(,6rdr"e^ tu[{o,enqds ;
tyonnä äksel 1le erummaisen laakerir taak* rengd.

2.

L

9

10.

12.

t4

9.

tl

13.

15. Varhda uusi rrv sle sivukotelon la vaihteisl0n !äliin la
asenna sivukotelo paikaleen. Kifistä kotelon ruuvit
l8 mm).

I

SIVUAKSEL!N ASENNUS

Asenna aKellle hafrmaspydrär ta iaita hamm4pyönen
etummainen lukkoianqas akselin k!!la1le.

Tus akeLin takapää !rosvetime ia ja lyd raklmmarsn
karror! lalaakef i palkal een.

T,onr,,t!e le ro rpngr.,o dp. d dd.erpeld(o!r,-s.
evyineen. Klrstii laakerip6än r!uvir 50 Nm momo

Lvo etunnrainen kmiorulklaakefi akerlie. As-anda

"l el.le \ollr r uJreoå\'\r.rnFdrrå0,0råterå dn

Tyonnä akselilevällren9ås la l<lrisrä akselmrttni2T0 Nn
lETV 893 220).

Tårksta laake.an sikirisry! iousivaahllä.0lkea aryo on

22-46 N. {Ka$o ohle 5a/7-l).

Ta.ksra kart overopVardakselin siia nri. (Kals0 ohle

5r/7.1)-

tloon! SaatdFn tä keen ioud!t poisranaan akselin eiu-
pAåsla kylki"hammdpyörAn, k0sk6 !e Atää svu.
akselin hammaspyörän aseniuken. Asenia kyl-
linhrrtrd.p /o.ä /asta rvra{se rn d:enru\ser,a.

ase"nd i' onddrr.dr dksern !r'ro en(d le F ryo-nå
!,rii.akseL paikalleen ja luk rse se lukkoru!vrlh.

Hrom! Aks rssa oleva poraus tulee luki!us!uvln koh.

Lyi' Ld(e,,_ ru ldlJ a j. .s:jreF; pd,(rleqn E\rd "l.el,n
i!kumiaefl laakspiiin sisäkehää sennetlae$a IETV

892 460).

A!enna laaksrin eteen våiiensas ja laaker n etummainen

ukkorenqas. Työnnä ake ile vaiiholkki la Asnna $n

Asnna akse n et!päahän välirengas. kyrkinhåmmas
pyord -o.iardd{e,e,.ee_. .p.k dake ,er ErM- /, ho \ri
hammdholkkila uk rse nämä lukkorenkaa la.

Tv0_rd diLcvå r\.ren 1; ordnsds l.åmrdshollrl o;åre

ia asenna alueva|fiimen sintohaarukka paika lmn.

Ase"nd lårr'ovFrooyöi,å[spIn erupaål'ån uålholk\, !d,.
rengd, kyikinhammaspyörän sisähorkki sskä kytkrn

t05.5 Työnnä kytkinhammaspyördn eleen väli.ensd ia kirislä
dlJelinurlor' 270 fln rFrV 893 2201. *enna vam,s.
luslaalta ja kkistä elu,nmainen aks€limuteri 270 lto.

Lukilse varmisluslaada ja asinå sak.Ekytkinetr etum'll.
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5.6

I

PÄÄAKSEI.IN ASENI'IUS

fyönnä akseii vaihteistoon €kakautia ja pujota aks€,

Lyö akslia eteenpain kunnes rakimmainen laakeri on
pesåssäan.

Tue dklelin ra(åpdd (LTV 892 r'6d ld Nnna etlnnarspn
laaksin rullakehä al,selille.

Asnnå laakerin eteen lukkorens6. Työnnd akselille väli-
holkki, s0vlluslevyi skä asenna lukkorcnsA.

Asenna akslin takakansi ja kirisrä rulvit {6 mm) 25 ltm
momenitiin. Puiota lukituslaika paikälleen.

H!.ml Namä ohieel koskevat ifiallisra vaihreisroa. [4uut
asennusohieel löylyväl loisaaltå seuraavief, 0ir.

teiden mukaan:

Asenna tasauspyöran6 {ohje 5h/4.8). säärdarvot ja ki.
nstysiiukkuudet öylyvdt tämän osan rknillisistii tk.

Asenna velopyördsl0r (otje 5h/4.10).

J0s k0ne on varustetru voimafulosottokoneislotta asen

na se sekä voimanolon kyiklnaksli {ohieet 5b/4.11 la
5ht2_1t.

Liitä ajovaihteislo ja sivalintavaihleislo {ohie 5cl4.10).

Kaada öllVä oikm määrä vaihteistoon (44l; voimanuios.

ollokoneislolla var.koneei 4S,51). 0llylaadur naer iek

Huoml Täytösnaarä 54 ios muunnin ja pulkistot ovar

olleel avatt!na. lVolmanotrokoneiston vaarima

lisä 5,51).

2.

5.

1.

8.

I

10.
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B.

c.

0.

ft
o

Larke kuulion asenn!slovem paikka taakeria asennettaessö

Tåylä tiivisrehuulien våli Vleisrasvalts

fl uoml Beokaan merkkirrasiru ulo3piiin asennuksesa
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0. Yleistä

0.2 Eikoisiyövälineel

l. Ralenreia toimanra

1-1 Kaksinopeuksinen voimanolro

1.2 Kolmin0på!ksinenv0imanolto

2. Voinanulos0ttokoieistoi kuinonus (2-iopeuksinen)

2.1 Ulosottokoneiston iffotustraktorista
2.2 Voimanulosortoakse{in nro s

2.3 Aiovoimanoion !utkiakselin låaketeiden vaihto

2.4 lrl0ottorivoimanoton putkiakselin irorus ja tåäkreidenvaihto
2.5 Voimanotlokoneiston siirinmekanismin vaihto
2-6 Mo0ltorivoimsnoton pulkiåkselin paikalhem asennuj
2.7 Ajovoimanoton putkiakselin paikalleen assnnus

2.8 Voimånulosottoakseiin paikal een dennus
2.S Tunnusteliian snqan taakerihotkin ja tiivisteiden vaihro
2.1 0 Vaimanulos0ltokoneiston paikatken asennus
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TEK!IIS€T TIEDOI EBIKOISTYöVÄLIIJEET

VAIiIIT Kc,FJAUS-
KÄSTKIHJA

TFAKTG!FIIT
rs81-06-10

O. YLEISTÄ

O.T T€KI{NETTIEDOT

Voiftf,ono.keli ....... l3l8{ G-uråinln (ASAEI

Väliiy$uhda, moott./v.o .,..2,882 {2-nop.)
3,533 ia 2,143 I 3-nop-/540/1000 )

ftloottoi ]556l/min ' v o 540 r/min {2-nop )

2200rmin .. ...... _..... 763f/min o_nop.)
2200 r/min . . 623 r/mii { 3-nop. /540.1

2200 tlnin . . 1027 ,min (3-nop./1000)

OLJYT

llu0Ml Voimanoflokoneirtollä ia v.ihteistollå on yht.inen öliy.

TäVtösmääd -. . 211

{4.vstol 25 I

- oljvlaatu . . SAE 80 80W,80i 90 tai 80i/V/S0

APr. GL.5 {EP) raa CL-4 {EP)

KIfiISTYSTIUKKUUKSIA

v.o.koneaton klinnityvuuvir 80-100 Nd

v.o.aksetin atetimun.ri .....270Nm

0.2 ERIKOISTYdVÄIINEET

osa no- Käynö/nimitys

891220 tuiiunalijansnganlaak.riholkklenirror!Vassnnus

982 370 putkiaks4lin erupään taåhrin a$nnus

892 430 ajovoinanolon p!tliakselin iakimmaisen laaksin ulkokahån asenius

892 430 v.onksalin atupään laakerin asnnus

8S2 440 v.o aksolin takapåän laaksrin asennus

8S2 460 pulk aks.lin okapään luki

983 220 v.o{ksltir akselimuxerio .vain

892440

89t 220 892370
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TOIMINNANSET()STUS

VAIiITT Kc'FIJAUsi.
KÄSTKIFJA 7b

THAKTE!FIIT
r9Et-06-r0

l.t KAKSIt{oPEU|(Slt{Etl V0l]lAaaoTTO {kr!. lovå 1.1

M00TT0RlV0lti,lAil0f T0 540 r/min

Teho tirlyy himånoton tylkin6kelilta riinohamnd,
pyöråfl {X = l7) kautta voimanottoaks€lilk kiinteäniole.
valle hsmmaspyödll0 (Z =49). Voimanottoaklslin nimel-

hspvonnisnop€ur!. 540 r/min våsråå mootronn pvöri-

m6nopeu3 1556 r/m'n ia moonodr nimellirpvijnmi$o-
peudslla 2200 r/mir voimanoftoakseli pyaj'ii 763 r/min.

aJ0v0$tair0TT0

T€ho siktyy vajh€ilton kartiovstopyöda*ssliltå ajoloi
mansiktoåkselh pitkin voimänotiokoneistoon jå putkiak-

selitla tiinteästiolev.lh hammåspyörälle {Z = 29).

Kun akelilleen laakeroitu sii(ohahmaspyörå (Z = 35)

si,reräan yrt'ddlåå oneeseen edelluen harmaspyorn
lZ - 231 ja vo'm.rotroaketlla olNan hannöpyönn
(z = 32) kansa, sii.tyy teho voim6f,oltoal€lill.. Tållöin

rrdlronn ralapvdriån,a roimånotroåiseliF oyörimrsno.
peukisn suhde pysyy vakiona ajovaihteiaon vaihleesta

riilpumana- Voinanottoakeli pyirahöä 37Bll kier
rcsla/talapyöran ki€ro3.

Kun vslhsinvipu siirr.tdän moottorivoimanorioosennosra

vapaa-ai.ntoon, tyrl.ytyy hanm6rpyöå z = 35 hamm6-
pyö6n Z = 32 kanssa one€5een. Ajovoimanonorsentoon

sihrettäs$ä taivitlss kytkeä ainoaslaån kåki hanmas-

PYödä k€skenään (Z - 35 ja Z = 29),

AJOVOIMAiIOTON KÄYTTÖ

Ajovoihänoton olles kylk.ttynä voin.nottoaklDlin

kierrosnopeus on iippuvain.n tlnktorin lakapyöri.i
pyonnisnoDeudena eli 1råklorin åionoFsudesra. Ajo

voimånottoakeli pyörähtää 37,971 kienonå vhtå raka'
pyödn tiermna londen.

Aiovoimanotto tsk€e mahdoll !.hi vetävän p*ävaunun

käytön kaikilla råklarin vaiht€illå aienae$å, Peräva!nun

välhF on sovite!åva nim, enii perävaunun kylk€nraaks!.

lin js traktori. voimanotloatss!in ki!rosnopruksien no
on sninlAän 3 %. Täll0inkään perävaunu ei saa työntää

t!åklofia eli olk nopeampi.

Ennan verävän p.räviunun kåyttijönDttoa on yhteenso

pivuu3 rarkanetiavå liikuttamålla lnktorh iå perävaunua

hitaåsti rasaisella alustallamäärämatkanhlåtksnallakum.
månkin lvrkedävån atelin pydrahdyn€n lukurnaarat

Peråvaunun sovit$ta eivoida p!rustaa pnkaiden nimellh.

lokoihin pohiåutlviin laskelmiin, koska rcnkaan m€rkki,

ryyppi, kudosmåäd ja ilmånpain€ vailufiavåt todellise6n

v0rMAl{ uL0s0lT0K0I{EtsT0

'. 
RAKETI{EJATOIMII{TA

Traktori voidaån våruitaa joko kåksi tai kolminopeu ksi.

sella voinanoiolla Ed.lliseså on atovoinanono ia noor.
torivoim.notlo 540 r/nin. Jälkinmäisessä on aiovoiman-

oito, moorlorivoimanotro 5r0 r/mii td 1000 r/nin.

1.2 KotMllt0?EUKSllIEil V0|MAI0Tr0 {kts. kuv. 2.1

Kolminoplukisessa voimanottokon.istose voi&.n valirn

aiovoin.noton lisåksi voimatro(06kselin nim.llir!op€u,
det 540 j. 1000 f/mifl. Trho sikryy voimanolon kyrkin,
akselia phkin voimanottokoneisron ylinmålk akselille.

Valiainvivun oll.!s. alennosa 540 r/min on liinonam-
maspyöd {Z = 45) !ihrettv etumfi åiseen as€ntoon, jolloin

ss kytk.. hamma3pyödn (Z = 53) h.mmasholkin vilityk,
sellå voim.nottoakslliin.

Aiovoimanonoå!.nnossa siktohåmmasDyrjd {Z = 45)

kyrlss hanmöpyödn (Z = 3A hanmshollin väliryl.
ssllä voimiiottoåkr"liin, iolloin tenon siino taDahtuu

kui6n kaksinopeukisessa voimano$okonei!to$a: vaih.

tehton kartiovstopyöräaksrlilla äiovoimansiirtoakselia
pillin hammaspvaälle Z - 29,a fthri h.nn6rpyö6n Z =
35 kaufla hann pyölälle Z '32 is !oinåiotroals?lills.

Tehon kulku vahsinvivun as€nros. 1000 r/min on 5r
letry voimänottokonajst0n halkilaikkauskuvasa l,
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VAIiIET
THAKTclFI!T

K9FTJAUSi-
}<ASIKIFIJA

TY0NSUOBITUSOHJEET

2.2 V0tMA!tUL0S0TT0AKSELtNIRS0TUS

1381-06-r0

2.1

1.

VOIIITANUI.OSOTTOKONEISTON KUNNOSTIJS

ULOSOTTOKONEISTON IBROTUS T8ÄKTOEISTA

Poista työnraranko jå verovdret. Laske Gihreijloötlyr

oor_. .-nn- r?r||.1 sdnsar iouser.d (ara 
'2n rrr, pois

ta !iosoltoakslin suojuksi {19 mm).

Itrota v0iman ulosor0n kVrkenrävivun aiapää (17 mm)

t. Avaa volmanottoakselin erupään akselimutterin lLikitl

tsld d<ser pyolrr4pr ,. ** +,af""'*,i 'fiV
983 220).

Itrota pikaliiiinteiine nostolallteen rungosta. Poista ryon.
'orrgon r-. r2d I rl. Dois 

" !.o .y_r'-aispl,r suojd.

kanren lukkoreigas ja kansi. rota putkiakse in sisätlå

lukkorenq6 ja vedä v.0 kytkinakeli pois esim. lM8x60

Kiinnhd nostoliina tukevasii v0inan utosoitokoneisron
ympdtilh. Avaa v.o koneislon kiinnitysruuvii 111 mm)_

Vedä k0neisroa nosturin avulia suoman poh paikåltaan

kunnesse rttoaaajovoimansiiftoaks€tiha.

Lyij kuparituurnalla aksålin etupäähän la tue idoavaa

aksella takapäästään. Vedä akseli ulos kone stosta l6
pols$ irloavat hammdpvödt ja holkh.

Va,'dq,drv ndelsa ar-el,n prup;äc lM'r (r-TV892d30r.

Porrd 
"LseL,n ta\dpdan alrel'rrvbre id ,ååke1 lyo -usi

laaktri paikalleen lETV 892 440). Asenna aks?ljtiiviste
pakalleen vasta akselin asennuksen iälkeen.

HU0li| .o dkeL.r rdlapddn äk"e.t.iv ne.n voi r'd,hLad

v.o koieiston paikaLlaan ollss.

2.

3.

5.
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TYOI'ISUOBITUSOI{J€ET

AJOVOIII,lANOTOI\I PUTKIAKSELI'II LAAKEREIOEN
VAIHTO

Poista akselin lakapääslii tukkorenqas ia kansi.

Doisra ptuoiidr laär.p,n ,-.(orengÄ alset ta ,a darer .

2 1981-06-t0

2.3

L

2.

3_ Napultele akselin rskå!äähän kunnas etupään taake.i

Poista etumma nen laak-afi u osvetinen avulla.

Poista akselin hanmaspyöån edenä lukkorengas ja veda

hammaspyörä akselln kaulalle aivan etuasentoon. Puiota

akseii tåkapää edella p0is k0neisrosta vasemmalla sivurla

los vaihddr a\seiin Lalrir. po,na a^se ,t,d oteva ratapaan
laakeijn sisåkehä jå lyö uusi sisäkehä piikalteei. poista

l.(rnnåisen lddlpri4 rlloLpha pesdrään F asEnnd uus
ulk0kehä paikallåen (ETV 892 430)_

..\tse er-plan ddler r-loor esr. ruv,puls Te td

ja ryö \updr.uu -al.d dtse,u ras\sepd'4 \unnesra\dpddn

fudl?, r'o.. pAnrdan. Vedi dkeli rdldLdLna pois

konerstosta. Kannata samallä 1o sella kädellä ktoavaa

siirtohanmaspy0.äa koneiston !isälla.

Poista ukkofengas siidohanmaspyötäaselelmtn atupu0'

leha {asetelma ei s0vi tuhmaan koortuna ulos kotelo$

2.

5.

6.

i.
5.

6.

2.4 MOOTTORIVOIMANOTOIII PUTKIAKSEI.IN IABOTUS

JA I.AAKEREIOEN VAIHTtl

Poista putkiakselin etupäästä tukkorensas_

Vedä riirtohamrnåspyd.ä ulosletimen avuila ini kyrkin-

Tarkasta ja våihda sii(ohamnaspyörän läakerk la.virra.

Tarkasta ja vaihda prtkiakselin takapään laak€ri taruir-

www.maskinisten.net



TYOiISUOSITUSOHJEET
1S81-06-10

L

2,

2.

3.

5.

t.

2.

3.

L

v0 \itaN0TT0K0t\tEtsT0t\t S RR IMEKANtStvtN
VAIHTO

lnota siirrimen varen lukitussokka. Parhaiten se irioaa

työitämällä ohut pilkki sokan Ienkin iäviise ja lyömä11ä

våsran ia tuuman avulla vaihleiston räyttöaukon kaufia

s0kkaa alaspäin. Täll0in siirtimen lulee olla tåysin taka'

äsennosa. Soiån rro'rLd lenldvar nyos ho l||. jouy d

Poisla sikrinaksiii etupäästä lukltuyenqas jä vedli akse.

li etupuoleita pois, kannara samalla iftoavaa siidinmsk&

HU0M, I årv apsra 4,si leLroeå l

Lyö lukitussokka aksellha irri ta ävaa aksIn
p;;ssi or\. ul ur ,u! 1o'eto- . \d'ld .a
poisia akseii. Varen vaihlo eiedettytä nruiden
akseleiden irfotusta, Muista valhtaa myös ak
seiin 0 Enqas.

Kokoa siirinmekanisnl seuraavasti:

- työnnä lappl (020), ionka sivuun 0n työstelty 1,5 mm

syvä taso, siiiijnhaarukassa olevaan akselin reikäån n!rn

pain, eta tappi ktoaa akselia paikalhen lyötäessä.

- pu o'ä ruri" joLi jä holl\' pailalper /unp. e .

kään ja paina h!lkkia sim. ruuvimeissålillä smalk kun

tyannät lukitussokan palkal een,

Asela siidimessä olava siirlolappi siirtimei värfan loveen

ta työnnä siktimen akseli siirtimelle. Varmist!, ertä akse,

'i ryön'äi ed?lld;r ae nusrap.n u osta kLU a ne,ee o,.
kein akselin loveukselle.

V&mista akselin paikållaanpysyminen lukkorenkaatla.

II]IOOTTORIVOIIVAIIIOTON PUTKIAKSELIN PAIKAILEIN
ASENNUS

Pujota kytkinhammarpyö6 laaksrcineen ja siinohammd.
pyöd laakreineen k0neinon sisälle. Kokoa hammas

pyajdt kotelon sisällä- Apuna voit käyttää vasaraa ja s0pi

vaa lyöntlluumaa. Alä våuriolla laakreita.

Lukitse siirlohammaspv0d kylkinhammsspVadlle lukko.

Nosta slinohammaspvdrii siirtimen haatukkaan ia pujolä

putkiaksell takakautta voinanulosottokoneistoon ja ky1.

kinhamm6pyörän sisää!. 0hiaa ak*lia niin että se menee

etupiiän laakeriik. Estä laakrin liikkumlnen p*ästään.

Lukllse aksli paikalleen erupään ukkorenkaal a.

AJOVOIII/IANOTON PUTKIAKSEI.III PAIKAILEEN
ASENN US

Pujota akslilh kyrkinhammaspyöriin lukituyenqas, kyi.
kinhammdpVörä. välirensas. Lyö sen jilkeen takimmalsen

aak*in sisäkehä paikalken.

S lrd ukilusrengas ta kytkinhammaspyörA aivan akse n
elupäähän jå p!jora akseikone!toon etupää edellä.

Käiinnä akse I kotelon sisällä siten, eftä sen etupäA tulee

stupuoen laakeria!kona Lrlos. Sikd $manaikalsesll

akseiila oeva hammaspyörä uritukselie, joliorn aksell

pääsee kääntymäan lopulllleen Nnioonsa. Työnnä tämao
jälkeen aksli lopul i!e!tl paikalleen.

Lukitse hammaspyörä akselin urilukelie lukkorenkaal a.

Lukilse takapään hakeri lukkorcnkaalla-

Tue putkiakseli takapäästään työkalun 8s2 460 avulla.

Kiyrd |'nnrry,ruuvr4a voimanulo!oloål,eli. suojalolP

lon kiiniitys.Liuvia. Lyö elupään laakeri paikalleon {ETV

982 3701. L,\ rse läa'eri ia a.se i paild leen uuorer'
köilla.
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TYOIVSUOBITUSOHJEET

P.rsr. r,iv eet adxer;ho...n rotFTn,tra puotirta L/u
laakeriholkki pois paikaltaan risättä utospijin, koska tåe
keip€san s'sineunassa on 0,2 mm olake. {ETV

r98l-05_10

llU0M! Täy1å la?kerihoikin keskettä olevä räsvaura

Asenna uusi ulommainen tiiviste pajkathen.

VOIMANUTOSOTTOAKSELIII PAIKALLEEN
ASENNUS

lyönnii voiman ulos0rl0akse rakåkaorla koteton shatte

iå o.,o'd vrdnr.ases d.se lp uö l-ol.li p,plerpl
harndp\d'd Z l2l. -or.' ,sonp hdnldp\o,.
{Z 4!)ja kapea ho kki

Enä laakerin liikk!ninen pesåstään ia 0hjaa akseii suo.
6an iaakerille. Naputte e akselia varovanii kunne5 sen

olake vastaä tak mmaisen aaktrin p;ntaan.

Huoill Prelenn"n .irrp eree.par d

somman hamm6spy0f an iaakspäin.

Asera akse ille varmisluslaarta, kiefiä aksetimutteri k rn.
nijå ki lta se 270 Nm m0msifilin (ETV 893 220).

TUNNUSTELIJAN SÄNGAI/ LAAKERIHOLKIN JA
TIIVISTEIOEI! VAIHTO

2.1t

Asta sanka paikalleen. A$ta sovituslevyl saiqan ja run
q0n väliin la ryönnä akseli paikatteen. Luktlse sanka akse

VOIII/IANUIOSOTTOKONEISTON PAIKAII.EEN
asENlltus

r nnir; ro,rot,"å /o.naa.torot oto.e non JT-d,l
lurevori ,å vdrl irr e_rpr 5e pdd.p.uroråiddn.0sroldl

Nosra ul0sottokoneislo nosrurin avula vaihteisron k!F
kB!delre la ryönnä sitä varovasn paikaihen. UusiraruirE.
e$a pintoFn väliin tulevå papaririivisre. Pyörird samalta
ulosottoakselin päästä, että alovoimansiirroaksti ohjau.

Kilnnitä ijlosoitok.neisto vaihtsiaon ruako0n (10 mm,.
Kiinnitä voimanulosotoi käyrövivLrn alapää akeliIeen
(17 mm).

Kilnnitä hydlauliikan pikatiitintetine nostotaitteen run,
k00n ll7 mm). Slvel, piritojen väliin iiivkrvsaineta.

Kiinnilä tLrnn!stelijan sanqan vasrajousi karoineen par(at-
reen. Jousen esikirktys 10 mm. lK$. ohie th/8.3 Vero.
vasruk*n tasaimen säälö).

Kiinnitä nostovaiier, nostotans0t ja sivulajoirt,mel pa.

Tyiinnä v0imanolon kytkinakseti paikali€en vaihreistuon
takakautra. Lukits. akseti paika|een lukkorurkåa a.

0rengas takjmmaista tåakoria v6s1€n ia asela taa-
krin ,teei kansiiä luki6e se lukkorenkaath paika|eer

Kiinnitä voimanottoaksetin suoi6 ja ryöntötångon t!ki

Kaada vaihtekroöi jyt sisåän.

2.9

2.

3.

lrota tunnusteliian sangan akse in loustosokal (10 mm).

Lyö aKe lpois paikaltaan.

oo{ra sd"la se{. Lnqor id sanqd. väli!sd ohv.r sovi

891 220). Asela sisempi tjivisre utkokäurta kakeripesäan,
j0ll0in laakeihotkkia asennatraessa ljivist€ ryöntyy pats
kalleen. Lyö uusi iaak*ihotkki paikatkan rutrkoon
(ETV 851 220).

9.

10.
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1102-4, 1203-4 VOTMANSIIRTO

l. ohjausvetoaksel i n käyttö

' 1.1, Kytkinkotelon säätöarvot ja kokoaminen (kuva 2).. Kartiovetopyörä l0 sovitetaan koteloon.
Sovitus kotelon 0uotelta tapahtuu säätölevyiliä 2:
(KG l315) PS 90xll0x0,l

jä:"iiÅ1i,.1"n3?äil?i?;i,,,
(KG 1303 ) PS 50x62x0,1

: (KG 1315) PS 50x62x0,3
Sovitus on suoritettava aksiaalisesti 0,1 mr tarkkuudel'la-

.t- ', 1.2. , Karti ovetopyörän 6 ja akselin sovitus runkoon 69llgl (kuva 3).
Sovitetaan laakeri lZ aksiaalisesti 0,1 trm tarkkuudel ia oaitål-'leen sovitustevyiltä 9: (KG l316 ja kC t3l7).-:: - .'. Sovituslevyien KG 1303 ja KG 1315 määrä kohdassa ll:

. osassa 691181 kohdassa 4 oleva mitta-(osan E mitta + 26,95

[]iå:.'33:ä;)l irålll'i'lålöii"='fii!ål oyu.i,t"tain,ähinpäin
kyrnmenesos a an eli 0,5!.
Mutteri akselin oäässä kiristetään arvoon 300_350 fin ja lukitaar

1 ,3, Kytkinkotelon liittäninen runkoon 69llAl (kuva 2).
Kytkinkotelo asennetaan koottuun runko-osaan sovituslevyjeri
829050 ja 829060 kanssa niin, että hamnrasvätys on O,t5-ö,25 njn
mitattuna viitepisieen 5 kohdalta (kuva 3).
Hannaskosketus tarkistetaan väiillä ja tämä on myös määräävä.

I .4.

2.

Kootun runko-osan sovi tus vaihteistoon.
Äsennus tehdään yastaavasti kuin kohdassa
Hamrasvä1ys säädetään oikeaksi 0,15 - 0,25
kohdal ta mitattuna säätölevyil'lä 8:

864280 s=0,3 mn - r:'

1.3-
fin-viiteDisteen

864290 s=0,5 m .. .,

Kartiovetopyöräakseli .: .. -.-. ::.. . , .- ...1 : .. .

- ::-: :: :: ''
Kartj ove tooyöräaksel i n kokoaminen ja säätöarvot.
Sovituslevyjen määrä e1i mitta y:
317 - (osien 863491 r 846070 oäissä olevat mitat + mitattu
osuus x) . sovituslevyjen oaksuus I 0,1-
Esin. 317 - (62,4 + 124,8 + l?9,3) = 3t7 - 316,5.+ 0,5 mm"
Asennusmitta (todellinen) on nerkiity murikka-aiselin päätypint.
Sovituslevyn n:o 852790, 852800 ja 832glO.
l'lutteri 7 kiristetään 350 Nm tiukkuuteen ja lukitaan Dyöreäsärmä
sel'lä meistillä kolnresta kohdasta akselin uriiukseen.

:..''-.''...:
aa:. .,. -+Fh.-r'-, i -.:.r
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2.2. Kartiovetopyöräakselin etupään laakereiden kokoam.jnen.

Lyödään 
- 
kartiovetooyöräaksel i n laakeri pesään kd.tiorul I a_

laakereiden ulLokehät Daikoilleen, ETV 99,]750, jos irroitettu.
. Äsetetaan karti oru l I a'laakerin s isäkehä, I aakeripesä, vä.I i rengas'sekä_ulomoi sisäkehä paikoiIteen, nitkå Hristetjån'atiei.tnut-tereilla,M=270ttn-
Välirengas l3 valitaan niin, et!ä akselille saadaan tarkoinnaaratty Dyo.tntamonentti. pyörintäno,nentti ot oikea. kun
Jouslvaaka osoittaa lukFmaa 1,85.-.3,90 kg (uudet laaieric) ja0,75...1,s5 k9 (käytetyt laaker.it)_ -eyriiaän 

iå; td 
-iu 

å"i iiuruu,nrrn, etta oAästään ndhdollisimman lähelle o.jenimoiä arvoja.l4ittaus voidaan suorittaa akseti oaikallaan ta-t fluiei;i-åiå"_nettuna erityiseen e.ikoistyövälineeseen ETV 891770.>uorrtettaessa mittaus akseli rJaikallaan, kierretään naru etun-ntarsen han,naspyörän yrDäri, josta vedetään s.i tten jousjvaa, al ja.
Hu on:
Mikäli pyöri ntämonentti on 'liian pieni, kiristetään akselimutteri't.max = 35 

_ 
kpn, jos ku i tenki n oyöri n rämomentiri-j.-iråil'i il ä,i 

"
prenr, vatrtaan_ohuempi välirengas. Jos Dyörinrämomentti onrr'ran suur't, valjtaan 1e,/eåmoi välirengas. Akselimutteria ki.isrelraes sa on taakerjpesää pyörirettävä.
KartioveEopyörän asennuksessa noudatettava korjaafiokäsikirjanohjeita.

:....
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846070

HAMMASVÄLYS 0,r5...0,25
KUGCSPEL

..}ACKLASH

'STAMPED MEASURE 4

ito Nrn
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829050 s=0.1
Q29000 s=0i2

"i
I

9:+

' .Y trxifIgr,r
.r4arr "oso

,ii;;iåi;;,.
l4a ^-

,i",4'f"då
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2
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2
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SISALLYSLUETTELO

0. Yteistii

0.2 Enkoisryö.ilineet

1, V-6 KOKOLUOKAN VEIÄVA ETUÄKSELISTO

r.1 Fålenne ja roiminh

1.2 ltseloimivålåsauspyö.astön

VAUNDDEI{ KOR.'AUSZ PLANEETTAPYöAJTSTöN

21
2.2

2.3

214

Navan lååkereidenia lliviste den valhto

Olkalappi€n la nivelåks€lin vahro

Niveip*än tiivisreid€n ia laaisihorki. €itno

Plane€tapydrien vaihlo

TASAUSPYöRÄSTöI,I KUNNOSTUS3.

3.1 Eruåksalb i.rctos

3.2 Taauspyo.aisdonrctus

3 3 Tasauspyörästön llkon k ikalelalen vaihlo

3.4 Tasalspyörästö.|åak€feldenvaihlo

3.5 Kaniovelopytuat€€linvaihto

3.5 Tasåuspyodslönpaikalleenasennls

SÄÄDOT

4.1 Kanrovotopyöräaks€l n sijainnin säätö

4,2 Tåsauspyöiäsron lååkEreden es klr stys ja kadioveropyörån/lautas-

pFdin vålisen hanmasviilyks€n siiötö

4,3 Olkataooisn asennus iå laakeeid€n såärö

3
z

TSI
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KEIFIJAUst.
KÄstT<IHJAVAIiIET

TFIAKTClF|!T

O. YLEISTÄ
().I TEKNISET NEDOT

Plan€eltapyöftisöien vai'ryssunde .........-..........-.......-.-.....-. .........- 4.125
Tas.pyajråsron väityssuhde .. .-.....-.- 3,875
Kokonaislåtityssuhde ,,,,,.,.,........ i 5,s84

OLJYI

tai80w90
Tåyloret tasauspyönistit... 3,5 |

plan€€ttspyinijsö .... A(1.0 |

KIFISTYSTIUKKUUKSIA

T8åuspyöftislön luen kiinn,lysmutredt ..,,......,.... 89 Nm
Tasauspyöl{ti3tiin kotelon/laulaspyb'ntn kiinnitystuuvn ........ .....,,,,.,...... 49 Nm
Iås,pyöråstdd laakedtuki€n kiinnitsruwit . ... ........... ......... ......... i30Nrn
Tes,Dyör laak€raiden säälömuttEr en lukitls .,. . . . .........,.. ........ 10Nm
Kånioveiopytiååkselin alis€limutsi ...........,,,,.,........ .. ...,., .........4501Ln
Karlilvetopyörååkselan laakedkansi.... ..,.,,.,.,.... .- 24 Nm
Planeenapyit.l.anneokiinnits.uuvit....,.,.,....-... 4€ Nm
Nåpa-akselin åksålimute.i.,., ...,,,,,.. . 700Nm
Nåvan kotelon k lnnitvsmullårit, , - --......... ....,,,.... 87Nm
Olkalaoois kansibarat. ..,,, ......... a3Nm
Niveiak*lin låak€rin pidärinruuvi. lukitus........-...........-.-.-.-.- ......... 142Nfi
Etupt{jrän kiinnitysmutqn.., ......-.. ..................,.......... 30ONm
Akse isto. laaker ilkren k innltFruuvil .,,,,,,,. - ---, ,-.. 330Nm

VÄLYKSET JA SÄÄTOANVOT
Lautaspyo*in ia tadioveiopltiin hdmasvålys...-.-...-.-.-....-...........-.....-.. ........ ....................0,25mm
Kartioveroo.ai(s€lin laake€iden esikinstvs
(milålaan iolsivaa al a ihan aakerikanftå)...................... ....... 0,36ks
T6åuspydrästön laakereidån åsihni$ys... . ..........-........... ......... 2.15k9

ERITTELYT, SÄÄTöARVOT, TYÖVÄLtl{EE

t981-1t-20
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0 198r-11-20Eff ITTELYT, SÄÄTöABVOT IYöVÄLINEET

0.2 ERIKOISTYöVÄLINEET

890810
890 830

8917r0
891850
892 300
892 380

892390
892 410
893 205
893 220
893230

Nivelalcelin lå*enholkin asemus
Kårlioveloovöråakselrn rååkererde. rullekeh en åsenn!s.
kåri,vetopyoräakselrn kånnen [Nisrås. lå huopår€nkaan a!€nn!s.
Navån akeliriivasren ia huooarer*åå. ennus
Niv€lakselln sisFmåisen akseliriissieen aennus
Nåvån llolmfian laakern åsennls (tårvitlaessa)

Kehåov6rär iu€n nroosi nrvelak*lin iiiv'steen ås€nns:
råsåusovdrästd raakseiden rvllakehien @nnus
Kad ovelopyörååkselin laåkerelden !lkokehien as€nn!s
Nivslpesan aks€lltilvs€en ja huopår€nkaan as€nnus
llåvån slGelimulterin ävån
Kanroveloovö.ååtslin mlterin avåin
Nivelåksel n r.otls: nN€Låksel n hivBtee. notus

892390

832 3{t0

r-+-----.-.r
892410

(893 2031

{ 7024 ..,303-4)

890810
8S0830

892380

891710 891850

893220

893 205

89t 230
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TOIMII{I{ANSELOSTUS

vAlitIr KgFtJAUS-
KAsiIKIFTJATFIAKTCIFII?

1981- || -20

V.6 KOKOLUOKAN VETÄVA ETUAKSELI
RAKENNE JA TOIMINTA

Valmel-kakloierden V,6 koko uokan verävä etuaksel or
tyyprilään jaykkå. Tåsalspyöräsbta kanioveropvöraakse I
srtartseval aksetin keske ä, iosra akseti on myoslaakero(u

Tästå tohluen vaihieislosla etuakseiin kutkeva, kahde{a
ristinivelel ä varustetu voimdsitrloakseti on vottu srjojtaa
sloiåisaan pakkan aakbnn alte.

Voma siidyy va hrerstosta vomåns trioakse ia olKn
e -o(:Frn 4n o\eroplored.se,r E 

'a 
ede r@. rdsarsolo_

raslölle

-d.å-)ploJåso.rå .omå sr-!\,.r!eta6e,e,oel,leroår
se I) kaltta aksein napoFn ptan eenapvö räsro ih . F
eoe ee ö -pyo r.

N'@la. FFr,s6 ol .aso s1v
(aa.rorumånpy6r ei 450t.

Iåsauspyoråsrön isolen låsåuspyöien tekse on aseo-
nenrr tseto mivan tasauspydrästdn lukon kitkate!ryr.

Äl ,plsro "ro . \ 1er")
väl tykse tä. Famhaskytkrmen hå if tavip! stta tse; ohråa_

EtLvedon vo kyrkeä koneen rkklesså lman aiokvrkme,r
kåynoä Kytkenrää e kutenkaan såå lehdå [ovassa
vedossa lai lakapydnen llislaessa.

ITSETOIMIVA TASAUSPYORASTöN
LUKKO

Iasauspyöräslön koteloon kinn relry tåltaspyörå srinää
voman veioakseleille pienten tasalspyörign akseietden,
prenlen tasauspydien jå isol€n tasalspyöion kauna.

Ku_ l-ro\dår o/ord e L'sE 'c a.edae\eå .Lored
pyör r koko l4auspyörasro osinee. yhrenä kokonatslue,
.a la veloakseleden pyorim snopeudet ovat samal sa
morn ku n akseleiden väliltamåt mome t.

Tolsen pydrån alkaessa l! siaå taiatetraessa kaarealoa.
syntyy vetoakseerre er pyöifrsnopeuder. koska prenet
ja lsol tasauspyödi atkavåt pyo.a myds roEtensa

Luiston synlyessä våhenee veloaksetin vålihahä ftro-
me.lti lo lorn tråk1o.l. vetokyky heikkenee

V-6 kokoluokan etlakselin tasalspyörästöön on asenner-
t! kitkalevy,l sojen tasauspyörien raakse. Le!1,t vasusra-
vat tasåuspyoräsldn kolelon ja isojen tasauspydren

VdrL ra,e .o,Tdr 
" 
Lr,Ls ,por-rd,'ep/oiär.dr-d-

rnäslä momenusla. Kirkalelyjen a kaansaamå lan!fro,
me.ttr estaä pyöri.irEtä luistavalta pyoräua la s irrää
momentta edelleen pltiivälle pyoräl e.

Voima, joka puistaa kllkalewjå yhleen, syntyy tåsaLspyö,
ne. varsestä hammasvoimasra. voman suurLus ripp!!
kuormiluksesta ja se aiheutiaa jarumomeitin, ioka o.
I inieåssa sJ_le"s^ä åJr€sp/o.å. iorenl '- 

-åmå
suhde limoilettlna prosentteina on ns. tlkkoarvo (max,1s

1.2
1

'!.1

l

L

2.

3.

2

Pir;vån pVorän momenrr u srava. pyorån nomenfti
Låuraspyörän monentri Pilavän pyban monennt+ [isråvanpyöran monenn

Kilkalevyjei jarumomenri
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3

Kuva 1. Valm€l V 6 kokoluokan vctav.rr etLri[sctir p]!r.rx

I PlaneelEpyofusro
2 Nrvelakselrlvcl.trser)
3 Nivelpesa
4 Oikå Iåppi
5 Sovrruslelyr 10I nn 0 2ln 0 Sndl
6 Fasvåtåyros
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T0rMrNi/AN SEtoslus

Ma-450Nm

Kuva 2, Vå hel V 6 kokotLokan verävan ellakserrn tasaus_

1 Nivelaksel(veloakseli)

3 ltsetoimiva.laspyör.tuko.kitkatevyt

5. Kårtiovetopybfaåksel
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TOIMINIIAIII SELOSTUS

Kuva 3. Voiman kuk! rasalspydrastössä.
u sla rar aEllae$a sloraan

1981-1t-20

Kuva4. Voiman kuk! tasalspyorastössä roisen pyorän u6taes-
sa {okeancuolernen) tar kåarreapssåvasempaan

,03 .. .0,2 nm

Kuva 5. Koteton ja kirkalerypalan väys ulsilh knkåb!"yi å
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VAIiIET KeFTJAUS-
TFIAKTG!FIIT KASTKIFIJA

2. PL,ANEETTAPYORÄSTON VAUR'OIDEN
KOBJAUS

2.1. NAVAN LAAKEREIDEN JA
TIIVISTEIDEN VAIHTO

1. Loysäå pyörän mutreril{27mm).

2. Nosta traktorln erlp2tätå asennlsplkkien varaaf la po6ra

3. Laske dlif pdis plå.eeftapyö.äs1dsrå (17 mm, avaa
praneetiåpyo.aston kannen kr nnnysruuvit (t 7 mm) poista
kansi Posta nivelaksetin paästa aur nkopyöfan lkkoren_
gasla a!nnkopyofa.

<i , 2 o-.e TLF. 'or. å,r. o,o,d) r.Dodr L1
sop vaa latkovanta kayitaen.

Lyd pyorån napa rukevalta kupariluur.ä a po s parkalaä, j
Såt.ia nöa,a u.e| Jo lenop/orå r{1p6-. pobrd
nava. ollylrivisle la h!oparengd väenröraudan avL[a.

9

TYONSU OEITUSOHJEET

1S81-11-20

Asetå ETV 892380 (ehapyorån luen hammastuksej,
paatyå vaslen ia ryb kehapyora. tukr oois oakatraarr
Samalå noaa myos kehapyora
HUOM: V.o' o,oL
uKtrusrengas la pår.a se rr ruetra € asenfa uusr

PoEla .åvan uomnar tåakerin tlkitlsfe.gas F ,eda
raaken nr pesasiåan Po srå va trengas la srsemp iaaker

Ase.na uls srsempr aåker välirengås (vrsre rraktora
kohl) la ulomp laaken paikåleen Llklse ååken lkxu

Laske kehåpyöre tukineen nava. aakeriå vasren la
napufie€ s sopNaatuumaa apuna käyllaen päkaleen.

Asenna akseliriiviste ja huopåfeogs yhdessä paikalteer
niln syvään etä huopatrivistee. pinla tutee navan reuld,
tasalle (ETV 891710)

Huofi! Hlopariivlsteer o. arna ennen asennusrä kastetra

10
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Avaå oikatappie. suojåkansre. kiinitysfllvit (19 mm).
Porsla kann€l. Kiinnilä epiva ruu$ olkatapin kiene€seen
{esim. srandardiulosv€din, kieiio M 1411,5 mm). Pakoia
olkataPpi .ousemaan ylös kannen klinnily€tuuvren åvuia

HUOM !

Niveloesän vo loraa .vo5 oo'slamala ga-o€rapyo .5-
lon kansi s€kä lukkor€ngas ta åunnkopyörä. Tälröin napå

,a n&elpesäon Iuenavå nostoiaijan avuLh,

wlkå/i loudut vahtahaa. okå-rappe. aakerit po'stå
iaakenn rlllakehä Uosvetimen avu lara yö lusr Farkå tee.
olkalapprn Ly.t laakereden rasvakupil po|s paikalåan Ja
porsrå aksern rungossa olevat raakereden ukokehar
l!!rnåla pesasta L ospdin yomålä Asen.a uudet rasva-
k!prtta raake/ I paikalr€€n

.vaå ,\Fa\se.- .ålre,- -arus. .L. -
ruuvr fl 122.nla6mn)

HUOM ! los rroEr va'a ,o6e- puore. ve.od\spt r åsö a
akserslo n n paf vinoof elrer lasalspyoråsron ory va u
pos MUUssa Epauksessa aske olly poE lasalsoydfås

Kiinnrrå e{o'styriv,lineen 893230 koukhu .N.lar63lr
n velhåarukan laakseta ly6 akselrpois pailataar

TYONSU OBITIJSOHJEET

12

3
Silee vaseinå akselrvsteen pflaan ia .osla napa
på (å eer L ,o _apd åake, Joh.;ar \ roållL! d

700 Nm -0.611.1rE'\ eo.l
205)

asera aurinkopydrå paika[een ptåneenapyöråsiöön ja
llkits€ s€ paikåll98n lukkorgnkaata Vaihda ka.|en
lrvsle la nosb ka.sl p an€ettapyö.ineen paikaleen.
Kinstå kånnen kinnivfluvil:18 Nm morhslriin (17 mh).
Kaadaöljyt praneenåpyddstöön (tåyrö3måålä 1,0 1).

OLKATAPPIEN JA
NIVELAKSELIN VAIHTO

PoEiä akselin napå (ohje 3al2,1 kohdd l-5),

rota radsrangon päa ifor€navasra nivelpesåsta t22

t3

1

2

www.maskinisten.net



r98t-t1-20TYOI{SU(lsITUSOHJEET

3. Asna lusi laakeriholkki oaikall€€n IETV 890810)

a

-yo er xobr\ovå .eerd 893?10 -Nel.(selr 'isr€ po.
gaikalåån- a*nna uusi paikalleen (ETv a92 3€o).

Vaihda tatuitta€ssa nivelakselin laaker Mikål ristin ve e.
neulalaakerit dat vaunoiluneet, vat'da na (ohi. 8b/2.4

Asennå ak*lllllvisle lå huopå€nsa påikalreen (ETV
892410 jd yleis\6i) tl6m! K6rde hmpårflqds
öljysså jå sivel€ åkseritiivisleen pintaan våseliinia.

2.4 NAVAN TUEN VAIHTO

1 Polsta pydrån napa (ohi. 8al2.1 koh.liat I .5)

12

.o ovås1 pdRå ee_ val- rra
åk*lm hmmåsruksen ohFurufrrnen unrukslle E lyo
åkseli luurnaa kårtäen parkalreen.

Kreria laakenn bknustuuv pajkarleen ja kmsti
lukkomltierit 182 Nm monentn..

VaiMa nrleipesån tiivisteel (ohi€ 012.3)

Nosia nlverpeså paikaloen Ohjaå r volåksel varcvasl

Pesaan. etter se iko lrv|sledå.

Aeenra ol(.t"pr.å säadå.trdellåa(er r (ohje 6å14.3) a

asenna akselin navat (ohJ€ 8å/2-1 kohdal r o-13).

NIVELPESAN TIIVISTEIDEN JA
LAAKEREIDEN VAIHTO

Väänna vånha( rN'sr€er nryerp€saslä po's 6|F FTv
893230avullå.

Lyo plan4naoyor4to. uen srsåpuolelrå orcnss'låalen
itu nivelpesan s såån sopivåa ournaaapunå käytt 

'€n.

Avaa tu€! kiinnilysmunerll (19 nn). Porsta huohonrmen

sloiapelt ja suoiarengas yhdGsa navan uen kanssa.

Äse..a .Lj rLk. ra sLo,år€.ga\ pö.hall€e] Kr,rl:
kiinnitys.nutlsir a7 t&tr momendm.

Asenna pyöd. iåpa (ohi. I å/2,1 kohdåt I 1 .13).

2.5 PLANEETTAPYOFIEN VAIHTO

1. lnoia eiuo/önen navan kånsi. Kån.a mukaa itoåvat
myÖs pråneenapyörär (kE. ohie €å./2.r kohdar r -3).

2. Kin.irå plreen€pyrt?i3rd ruwpenkkiin p ryt kåpee
uurnan åv!ila plåneenåpyören sokat ini.

13

2.3

2.
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TYi'NSU O RITUSOHJEET
r981-1r-20

6

o-.".r po. p"
kans osaan pa n PoEla p aneetapydrat la vå tevr1.

Tarkasta p anee apydran aåker I la vaihda ne tato naessa

n n n vaselr n a asennuksen he oonamiseksr

Aseia pianeetlapyorat aakererneen sekå väl €v! pakol
oo10'+ 4 pard öiå-F.' dpro.6,

I o jpö r (onje så.2.r hohtå
13)
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TYOIiSUORITUSOHJEET

VATIIET KgFTJAUSi-
THAKTclFIIT KASIKTFIJA

t981-t 1-20

3.

2.

TASAUSPYORÄSTON KUNNOSTUS

ETUAKSELIN IFFOTUS

Laske o lyt pols låsalspyorästdstå lå ptaneenapyörasro s-

Tue traktonn etupaa yos.ungon köhdalla åsennusplF
kie. varaan Po6la voimans rloaksetn slotus (17 Jå r9
mm) Polsta vo månsr noakse in etopaä. r(oshort. kr nnf

Avaa tasauspydräslon k innitysmuned (19 mn)

NOSd la.åLsoyora<o oors ,oreio:ta.. ,d {..rrrå se
korJaul(se. alaksi ruuvipenkkiin.

3.3 TASAUSPYORASTON LUKON
KITKALEVYJEN VAIHTO

r. Avaalasauspyorasto.laakeriensaalomunereide.llktls
110 nh) Kiena saälönutier I auk

2 Avaå aakefluken klnnirysmunerl (22 mm) la .osta
tlkren ylapuolskot pös paikalaan HUOM I Merktse
p!o rsKor ennen porslan sra

Tue iunk ia aksel. atå ]a avaa ke'nuakse rn aakertlkren
k nntysrllvt (24 mml ja åske aksera h eman atåspan
Avaa kan ovelopyoraaksel n llvEreen suolakan.e. k nnts
lysrulvt 113 mm). Poisla suojakansr. lor or. ftoåa myos
ohFlssyr.ter. Vedaakse pors kokonaan lråktor . ara

3.2 TASAUSPYORASTON IRROTUS

HUOM ! Enne. irorusra posta akselin nvepesål seka
nive akse t (ohje 8al2.2 kohdat 1-6)

Nos a asrlspyor.srorr-le'e nee. po'so. fz aan

Kirn. ta tasalspyorästo fluv puristoee. la avaa tauras-
pyofån kinn(ystuuvlt i8 mm) Merk tse tasauspybraston

tois nsa dähdeo. Nåplneie tauras-
pyoraa kupa.rulma. av! a kunnes låsauspydräsron
lor.e. puor sko rrtoaa på kaftaan.

Posla .,ha ewr rlru^settå tust.
pFne|a.åLsovd åt poL oåkdrtåår b po,sta f!6
sisimmät kitkalevJ,,l toisela isotta tasauspydrälta. Ase;.a
ulder evyt paikatleen. Huom! Kirkatevvpakkaa. u
saaråv.nd kdts.a er covrJstewpr-sLL.l. {2,3 jå 2.9 mm}

rLder eq or <ov rsipvl "d'hävd rie-
ena revypakan kokonaispaksuus on 15,4_17,0 mm, seKa
kolelon ia ewpakan vätys 0,03-0.2 lnm (i{!va 5).

Tad(asta pienlen rasalspyo.ien ,a täsauspyaräsrön kore-ror /åis5q o'F!€r laå(el.*ojen .Lnro Vdnde -e

5.
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l

KARTIOVETOPYORÄAKSELIN VAIHTO

Eslå ka n ovetooyoräakser . pyornine. la keiia akselr
mdtlefl alk sopvaa latkovärlla ap!.a kärrå€. (EVT
893220)

Ly. kanrovelopyo.äakse n oaahä. kuparitulrna tå kunncs
se doaa ååkenpesästaån

L,o lr.r-o.Iå
oarkaltaa. Lyo lelopyorår puore.en rliakehå ,os
parkaftaå. Lyo aakereden llkoi(ehat påkalteen aåker
Pesäan (ETV892390).

Sååda kartiovetöpyoraaksei n srFrnn (ohje Bal4.1).

I

k tkalevyineen pårka leeo
HUOM ! Vorete osar ot,y la enne. ase.nlsh

Tarkasta hyos laulasDyb.ä. klnro Ä,4kar srna u,l
valiro(a våhda se Nosra tasauspyoråsiön lore. puols-

(3 mm)49 Nfr momen(i n

HUOM! rctuksessarehdytmerknkohdakkåtn

Aseta sövituslevy la velopyöranpuote nen ruiakehå akse-
rlle (ETV890 830) Asenna karrtovetopyoraakseti paikat-
een aåkere le la lyo Uompi taäker aksetite (ETV B9o
830).

3.4 TASAUSPYORÄSTON LAAKEBEIDEN
VAIHTO

1 Kinnitå tasaospyöräslö r!!vpuns1meen Lyö aåkeria
lalrå. ja vasaran avlta rni .iin patjon el1ä llosvetihen
le0almahtuvat aåke.rnate

2 Aseta rasalspyorästön pllken s!u{e soprvån xo(onen
.netallikekko ia veda åaker ulosvetinen avulta pois

3. LyO ursi laak€tn rut akehä parkålteer {ETVB9238O).

6. Kieirä akseimuhen pakateen Esrå kånrovelopyriiååkse,
lrn pyonmine. ta khsta mLrieri450 Nm homentin IETV
893220)

7 Mnaa känloveropybraakselin åakereden esrklorm rls
lols vaaäilå Esrkuomirusaruo o. 360 g m rartu.a aksetin
kehalh Jos eskuormtus poikkeåa ånnetusta å./osra
saadä välys (ohje 8 b/a3)
HUOM I Saälo arnoaståa. !!srt e laakerer te.

a Vaihda kan.essa oteva akseLr viste ja hlopa.engal
uureen la asenna kansl

HUOM ! Kasla huopårengas o jysså ennen ase.nusta

3.6 TASAUSPYORASTON
PAIKALLEEN ASENNUS

r Asetå uuder tasalspyoräston taakerien utkokehät pårkat_
renla nosta tåsåuspyö.ästo kannatrme[een.

2 Aseialåakertuk'enpuohkkaalvaårnaruuverueparKåreen.
HUOM ! Varmislu. eta irotuksessa merkiM puotskol
tu eval o k€il e påikoitteen

l98t-!1-20
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Krsrä aakeitukren ki.ntrysmlnerit 130 Nn momentrn
122 nn)

Kieirä laakererden saätohunerir påtkoiree. ia vamisru.
etä ne tulevat o ke n pä n

Säada lasåuspybraslon raakere den es k.slys la
/aulasDyoran/kaniovetopyörän vä inen hammasvalys (oh-
je 8a/4.2)

3 198t-11-20

3.

Asela eluakselin ru.gon F tasalspyorasto. ka.narnen
va rin !usl påperitriv sle iå nosa tasalspyorasto paikat een

<i /o o d.5o!o.oq on -rn1 ]'sn L-6. 90 Nh ro-är.
t[.

Asenna nvelakserilsekä n vepesär (ohje sal2.2;7-13)ta
krnnilä et!ålceI paikaieen. Klnstä tuuv 33O Nm
nomennin (24 mm) Lisaa dtjyt akse iin.
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VAlTET K9F|JAUSi-
KASIKIFIJA

TFIAI<TclF|IT

4.2 TASAUSPYORASTON LAAKEREIDEN
ESIKIRISTYS JA KARTIOVETOP./LAU.
TASPYORÄN HAMMASVÄLYKSEN SiViTO

1981-11-20

,-:;!-,i

4,

4.1

SAADOT

KARTIOVETOPYORÄAKSELIN
SIJAINNIN SAÄTO

a .ö - Jare edea L' 1. {,åa.e}. .d^ rse, )f pl 5dros..
r;l'.o4 50 nm ;qEd. pihn on po dIL
kpr M 10 x r00 nfr ruuvrn p srne. nurren Anrå raakenr
rasauspyorasrön ru.koo.la kr.n la ne aa ole.lå ruuvn

L å.s rå1 "r'".d,s.å "d - -
:q0- 0e." qo. - e r o -i o{aLe. el.o o.
tyo.tom tan k e ra vanen

Aserå 25 mm änko iååKel|kehrlle ilångon keski ntan on
o tava kanroveropyo.äakse . oieretli å k€sk I nlal a)

N,l naa iyö.tonda å lå.gossa oievåsra ovesta elasyys

?

3

L d 25 mm mittatairko

2. [,] 10r100 mm k]iniity!ruuvi

3. o 50/11 mm kiinnirylprilGt

< tå eo.eeoen -', på o_ erl å.
*uspyoragon pyormElaslus on 2i15 kq M'naaesrkns-

K!n låsauspyoråston iaakereden esiknsrys on Kohdål-
aan. såadä allasFyora.lå kad ovetopyoraakser . ham-

a.er"'.sa,.p,or".ro.,r1qo " irå
kello ja såada kelion mftakarkr laubspyoran nanmasla

2

Merkrråa. kartFvetopvoran låakerf mladla elasyy a
L "_-eB a
lalrorn saadåan ka.oopyorän mrlatu etasyys kaavasta

B -Y 25me+45mn

HUOM ! 45.,rm = d,'2
Kartovelopyora. lode inen €tasyys o. merkrny kanrove-
lopyoraåkse n paahän Les'm.939 mh) Merkraan lars
k4aimella A, plloin rrsanavan valrenkåån atuo (X)
saaciaan kåavasra x = B- a

Lu{t.e Ldri'overop.ak*lr på'lålls Liikurå ro'spllå lddp .

ia autaspyo.asta edestakarsrn Jå !e mrnake lo Ia vå yksen
s!!.!!s o kea valyksen arvo on 0,25mm

M'tå. a.naie on o-,ealorr odoå
valys orkeaks k€rldalla ro/sla åksehmunena kdnnr Ja

lors6 åukr n'ppue^ srila ollko vålys liran suur lai penr
Tarkasia läma. Ja keen valys !!delleen.

Napålra klpar ruurnai å lallaspyoran doremm leplol l€.

lolta åakeril siirltlat aaråsenrohrnsa Mrnaa uudeleen
laakereden esrkinslys (2,15 t9) jous'vaa alla tasåuspyo-

M'ri, e,^15r)så1o por(€ad å_ e rr4. säodd lr:J,s
olkeaksr kertamällå molempa akselhllterela saman
ve@n såmaan suunlaån (krn.L tar aukr). pna arkais€m-
min srtådelry hamadys sailyisi muunumafttrana

www.maskinisten.net
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KLr. eslk.slvsatuo o. okea. !klse akselmuneri( lkirus-
revy lä parl(arleen HUOia ! K6lere h@pengås olrysa
iasiveleakselitiivisteenoanlaanvas€liinia.

4.3 OLKATAPPIEN ASENNUS JA
LAAKEBEIDEN SAATO

1 Vaihda olkalåppien o-renkat uusiin. la räl,la rasvakupf
vaseli'nirla. Työnnå olkåråpil varcdasii paikarre€., eneiväl
o-fe.kaat ikko!du.

HUOM !Jos enrser låakenljarapl åsenreraan palkarren,
as€nna ftyös ailGismmin olleet ev usleq,r paikdls F
kiristä kannel E3 Nm momenniin.

2. Ulsie. osien oll€sså kys€€ssä as6nnå a emmån otkarapLn

'€nsi 
ilman sovituslelyjä patkalteen Ja kiisrii s€ a3 m

mcmenniin (19mm).

3 Asela yem.nän ohatapln päiil6 3 mm påksuldelta
soviroslevyå. asela kansi oäikall€sn ia kni$ä k4yesrr
laakertvälyks€t pois yl€nmån kannen ki'nnrtystuuvren

Mitlaa rakomittaa apunå kåyltien ylemmån kånren ja
pesä. vali Vähennä hitlaustulos 3 mm:sta. joloin saal
tarvrttaMen sovil uslevyi6n koko. aispåks u ud en

Jåå wilusl€vyjm pakslus 2:lh lå äsera milta-atuoa
våsraaval sovltuslevyl moremmirle olkalapeirre.
HUOM I Säädosså pyr tääi o.välyksee. Lsäksi on
vårmistetlåvå, enå ylä- ja aLapuol s€Ll6 olkalapill€ tuleven
sostuslevyjen paksuus€ro on eninläiin 0,5 mm. (Lsyja
on saakvåna 0,1 -0,2-0!3 mm)

Kii.nrrä lann€t parkorrle€n ja knisu ne rulve rra lopllr see.
8al N.fi momenniin {19 mm)

5.
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2.6 oll(.tlppi ia velp..ån pailällsen aennut
2.7 Plän.sttagy6.äntu h.mna8yö.idr vdihto
2.8 Pyörän navan kokoaninon

3. T.erryöd$in k!!.oll|r
3.1 Ak$linon irolu!
3l Kårtiowtopyö.äakrslinlaak.r€idcniariivineidenvårmo
3J Tasåulpyödnön kan.alirldkersideniatäutdFyii.änvaihro
3.4 Laak€riholkin ia rini&appaleeo vaihto

3.5 Akelinon paikallesn as€onus

4. Siäöt
4.1 olkatåppien iaakereider i in6
4.2 Kaniovetoryörtal@l'n säätölevyn paksuden mä1.ftåninen
4.3 Kaniovetopyöräkielis laakereidmesituormit{tenrå:tt6
44 Kartiohanmäipyödakelin narnmasälyken3aåtö
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YLEISTA

TEKIIIISET TIEOOT

Planeettapvöräslön välityssuhde

Kaniowtopyörästön välilysuhde

KeFlJAUS-
KASTKIFIJA

ERITTEIYT, SÄÄf ÖAFVOT, rYöVÄIIfl E€r

0.

0.1

4,4

J7,6

O LJYT

oliyn viskosireertija hatu. ........ SAE 80.80W,80/90 tai
80w/90

Täytösmä;irät

5,0l
2 r1,151

87 Nm

48 Nm

210 Nm

450 Nm

89 Nm

330 Nm

55 Nm

220 Nm

82 Nm

300 Nm

130 Nm

278 Nm

182 Nm

1200 Nm

0-0,05 mm

0,25 mm

0,480 ks

4,0 kg

KIRISTYSTIUKKUUKSIA

Tåsuspyörästön tu€n kiinnitysrnulterit lU

Taeuspyödnön kannen kiiniltysruuvit M

Kot.lon laakeritukien kiidnitysmutterit il
Kartiovetopyödakselin dkslimutteri . - . . .

Lautaspyörä. kiinnityyuuvi1 M 12 x 1,25 . .

Ak$hsron låakeriukien riinnirv$uuvil M 20id i4 l5.
Ve'oa(jetinlitrorholk[.enkrnn.'v$uuvhV l0r I25 ..... ....
0 jypohjan suoiuL*n l.,n1trysruuv,l . . . .

12 x l,s
t0

Planeettapyör;istö ja pyörän napå:

Kånnen kiiniilvsuuvit M l2 r 35

Pyörän kiinnitysnunorit ll 18 x 1,5 . . . . .. .

0lka€kselin kiiinitysmutetit 1Vl l4 ! 1,5

0lkatapin kånnen kiinnityyuuvit Iy 18 x 1,5

Nivehks!lin laakerin pidiitinrurvin lukitusmuns t\t 14x 2

0lkånkselin akolimutte.i lvl 60 x 2

Kartiovetopyödakselin hammåsaälys

I.AAKEBEIOEI{ ESIKIBISTYSARVOT

Kartiovetopyöräaksli (ilmån kantta ja tiivistettä)

vÄr-YKstÄ

Pyödn napojen päittäisaätys
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0.2 ENIKOISTYÖVÄI.INEET

0 ts79-12-20

891 900

892 r90
892 230

892 380

892 410

892 430

8S3 200

893 210

833 220

893 230

K;yttö

Nivelakslin akselitii!isrsen dennu!
Murikkanksslin laalerikehån i[otu!
Taeuspy6dnön laakerireilåar as.ndui.
Ta!.{spyöränön k..tior!llalaaksreide! asennu!
l'/tu.ikkåil(selin h.k*ip.sän k3nnen akselitiiviste€n iror!s.

iYuikka.akselin laakereiden assinus.

Nivslp€tän aksslitiivineen asennui.

Murikk..sklslinulomman larkerikenan i otus ja asennus.

0lka.aks€li. al(5!limurtedn as€nnu!
0lt€tappisn inotus.
KanjovstoFy6daksåii. akslimutterin asennus.

Nivelaks€lin ja sar.ksslitiivisteen krctus.

Huom. I Tynkåluirn kaaviokuvien allå ole'/ien ETV-numeroid.n
yhtsydcsse on suluiss edteny fiatro.iryyppi ja komponsttj,
jonkr hmtotyökåluksi kyeinen ETV on valnisrettu. Tyypp!
msrkintää åi esijnny. jos ETV on valmist€rtu tämän Fkson työ-

8S0 220

t92 tgo
(V-700 v.ihtrbto)

8lr 900

lv'S0o/l 100 v!t.9yör.l

892 2:t0

{V.700vrih$no}

8!2 380
(v.:t00 nu.rt.l

tgz {lI
1V.700{trats.}

I
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8S2 430

893 210

8b

893 200

893 220

8S3 230
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TOIMII{NAII SELOSTUS

vAlirtT

t.

4.

2.

3.

TFIAKTctF|IT
Kc,FIJAUS.
KÄSIKIFJA

RAKENNE JA T0lNllNTA (4-veto)

V 7.kokd uokan nelivetol.aktorissa on Camro{tuakscr.
Aksllislo on lyypihään täVkkä. Se on kiinnitdry kohtoon
kani0!etopyödakselin lintålta, iosta johru.n vetoakseti

0n saatu siloitettua suojäisaan paikkåan lEkrorin atte.

Voima siinyy vaihtsinosta jäykkää veto6kslia pitkin nsti.
vstoäkselislon kartlov€topyöräak$tille ja sihä edaIe€n
lasåuspyijrästön kautta navalak!zhille. Nivetåks€hrtra
v0imasiirtyy phneettapyörästön kaulta pyöriin.

Niveiaks€leissa on kaksoisiivelet, joren n€ satlivat s!uren
kääntökulmatr pyörille (n- 40o).

Akselinon veto kyrkeiään våihteistona pääih hamma$
kytkimellå, ionka hailintavip! on ohjaamos!ä. Eluvedon
kyrkentä voi tapahlLra kon€en liikkuessa jtmån kytkinp0i-
kimen käyttöä. Kytkenlää ei kuitenk6an saatshdä kords
s vsdossa laiiakapyö en pvöiessä ryhiää_

1979-lZ-20
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(ryd l. Phnsertäpyörestiin ia nav.n halkiteikkaor.
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VAIiIET
TFIAKTOFIIT

KEFIJAIJS-
KÄSIKIFJA

1979-12-20

2. PLANEETTAPY(j BÄSTON VAUBIOIDEN
KO RJAUS

2,1 NAVAN TAAKESEIOEN JA TTIVISTEIOEN VAIIlTO

1. Avaa ohjaussyiinrtrin !!oj!ksn k innitysmu err (24

mn). Poista zuojds.

2. L0ysää pyöri'n mutterlt {27 mm).

Poisla aluslevy ja säAökvyl, (pidä säinötevyi yhrenä nip

Nona pyörän napa hammaskehdn kanss. pois.

Nosis hamm4kehä pyöriin nåvan risäträ po s. TdkAG

9.

10.

3. Nosta t!nkillå tråklofla ilmaai niin paljon, elta s.at ase'

'errud 
kännorrnpuktr dlseitrron älle. Podd runllr ta

Läske öljyt pois planeettapyiIräsrösrä (19 mm).

Avaa planeettapyöråslön kannen kiinnityyuuvir (19 mm).
Poisla kansi j6 paperitiivisre.

Poisra nrvel.lseld pd;n" vd'n6nrre.ga\ td dur.(opybrå.

Poista han'maskehan tuelta vaihdetlavan aakerin r!lla.
kehä: trola aaker kehd iuesra lyömällä ohulkdkisellä
taltalla niiden väliln. kunnes räkoon sopival !los!elimen
lelat. Asera hammaskehän ruen päähän sopivan kokoinen
ld.ppa, osrd ulosver trFn råralh tu\ en v0'r ver;a ddkar,n

Asenna uusi l6åkain tuilakenä paikaileen sopivalla holkif

5.

.

12.

Kiinnitä aksslimunefin irrotusvah pyörån dapaai (ETV

893 200, lS mn). Avaa aksrlimltted pyö.iitämättä pyö.
.ån navana soFivaa iatkovanta käyftä.n. Kierrä nrulrori

13. Lyti pyiiri,n navan sjsättä laalsrin ull(okehäruunan avulh

www.maskinisten.net



TYOiISUONITUSOHJEET

14.

15.

16. Asenna uusi aksei iiviste paikalleen naputre{ematta varo.

vani tiivisleen metallik!oresta sim. taudan kappahetk.
Asenna huoparangas samatta tavattä paikat een.

pois. Asenna L'usi ulk0kehä paikailaen.

iiota nivelpesästä navan huop& ja akslitiivi$e.

Nrlikäli nivelpesän puolåisessa olkalaakeisa on våurioira,
an arlåLeia voidda- \ai.6å r'velpesaa : ordnd ä. .os
oi saatavilk sopiva ulosvedln. Mikai ioudut kuitenkif
nroilåmaan nivelpssän, kannartaa hakeri våihtåa silloin
(ohi€ 2.31.

Klinnild olkalapin laakreiden uiosvedin paika een. Vedä
ylä. ja alapuolen läake r la olkatapit pois (ETV 893 210).

Z-3 NIVELAKSELIN TIIVISTEIOEN JA OI-KA.AKSELII{
IAAKERIN VAIHTO

[4ikäli niveiakselin jompi kumpi akselftiivine vuotaa, on niiden
varhtamiseksi if rotenava rivetpssi'_

1. lnota nivrlakseli (ohie 2.4).

OLKATAPPIEN JA NIVEI.PESÄ[I IBåOTUS

l. Poista ohjauisyliiterin mänoå. varren kiinnitwmort€rin
trtirussohka. Poinå raidetanqon kijnnnysmunsrin luki-
tus$kka. Poista kiinoityimufterit (24 mm). tfiorå ohiaus,
syrint€.an js laidel.ngon kiinnilysfl iv€ter kanioinaån uto!-

2. hrota 0hia$vavun kiinnitysruuvit {27 mm). pokta ohFus,
vipu. toista akpäån otkatapin sloiakansi. poist, kaffien
ållå ol€vat snviturtevyl.

kmtå vuotava akseiitiivine aks€listona (ETV 893 230).

As€nna uosi ti;vist€ laikålleen (ETV 89l 9001.

2.
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4.

l379-12-20

5.

1.

liiolå nivelpetn; vdlha dlspli"iv re ta asenna u-sr pa
kalleen {ETV 892 410 ja yleisvarsi).

P0ista olkaakselin laake.ikehä ulo51/etimellä (navelpesan

Li;visrea 0lråvd pois. iord rlos!ermen kipdlåt traFruvd

Lyd nivehkselil lrtl (ETV 893 230).

Tarkasta nivelakslln mukana tulleen laakerin

N!ikäli siinä on havaittaviss. vaurioila, vaihda $

Tulki akslln hammanuksien ja n vetien kuito. Jos aks-
lerss on vauriona, vaihda kVseinen aksli. Akseti0n het.
poin purkaa kinni ämäilä s ruuvip!ristimeen ; työmåltd

asim. kuparituurnalla ristinivelen neuhtaaksikupit pors

{vaimistinrenkaiden irr0ttamisen iälkefl }.

rlikäii vauiio on 0llul pelkäsiääi niveten taakeruissa,

asenna uuti rullakehå paikalteen.

Vainda navalle uusi olkalaakerin ulkokohä.

HU0M. I Kokoa hakerineulat kuppeihin r!nsan vasetiinin kans-
e, ioiia ne pVsWät paikallaän niveltä kooriaessa. Purjsra nNere.
laakerit paikalleetr ru!!ip!rinjm€tta rasåisesli {vastakkaiser
puotet !amanaikaiseni). Älä lvö hakereita paikathen" rittä neu.
htvoival inota kehähä ja vaurioitua niveltä koottäes$.

t{tvEt-aKs€L tBEoTUs JA VEtElt |-AAKE.
BEro€it varHTo

Avaa laaks n eniotappien lukitusmune.it {22 mn).
Ki€rlä sninrouvit irti {yht€ensii4 kpl, kakli lemn.llakin

t.
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2.5 NIVEIAKSE!II\I PAI|(AITEENASEiINUS

1979-12-20

PI-ANEETTAPYORÄSTöII H AMII,,ASPY ö B IE III

VAIHTO

Aseta planaettapyörästön kansi työtasotle. Lyö
luurnalla vaihdettavån hammaspyödn akselin3

l,

4.

L

2.6 OI.KATA?PIEN JA I!IVELPESÄN PAIt(ALLEEN
ASENNUS

I Tarkdia olkatappGn kar(iorullakakereiden kunlo. l,4ikäti

havailset ntissiivaurioita, vaihdå ne uusiin.

2. lVö €sclla akslia uiospäin, kunnes aksetin suotakuppl

Poista hammaspyörd ia värilevyt.

Kiinnitä uuden hammaspyödn hakerinouht !.astiinin
avulla paikalleen. As€1a vålil.!yt taakerinautojen motem
piin påihin. Are,d hanmspvorjn sivunb t!tear vatit&y.

Naputrele dls€ vdr0våslr pailaleen lvarrrta, eI|; tdd

kerineu|al pvsyvå paik.llåan). Lukirse aksrlis0kath. LyD

Asenna nivelakse{i varolasti paikathen aksetistaon, jota
akselin urituks€n särmät eivä1 riko tii!trterlä.

'!åounele u.rovåni psitr. luod.{uurnatta rue.åtetr O;ä.
hän, kuniesse on livsin paikalhan.

Kirli; låa(ert- åst n LUvi- ,6 nFi
reiik 182 Nn momeitiin (22 mm).

Nona 
'rivolF€sä 

påikalleen ats€lin rungotle. Varo rikko
nasra niuaaksFlin pian uriruiselh nNotpprän I'iviner c

Aseta €lkat6pil rutlakuhineen paikälleei nivslpesän pi'ätk.
Varmistu, että 0lkarpit ohiautuvai suo6an reikiin ja tVö

ne sitt€n pohiaän ETV 892 380:n ja tukevar kup4iruu.
nan åvllla. lyö laakeiien ulkokehä påikoilleen.

Suoita 0ikatappien aakereiden vätyksn sd:nö (ohi€

4.r,.

3.

4.

5.
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t-

5. At t drrintopyöri nir.l.klelill. l. Irriu. !D I'rk*or"n'
telL.

V.iM. nrro i. bm.r våliin oui lq|'hiivilr. llo3.
t ri iiblk n. Ki.ila 3!r *iioritvlruwit t2 th Eo-

måtriin {lg mftl.

7. l(årda öliy ph€.ttåDyödnöön {tåyi6tmäåa t.rs I

DolilnmilL Frolil|c- Tur&.iliymåai b*t r!flr-

?YORÄI IAYAT XOXOAXIIEI

iiimili olthtrrylinrh rrr| laa ofii ripq|r
{24 mnl. LutiE mutui tol(alt.

llonr 9yörå n.p. l|.mmrl.tå LrE p.iräk n ninl-
.trlilL

At t yåliarg., -töltyt i. rlud.|y p.ik!ll!.n. Xixri
*rdimdr-i liina GTV 8s:l2qD. Kirhi .. ldb

Tlni gr&n ||{n f}rr pvo.iltinfla it. t&i|. Jo3
tl.pa luntuu lii.D iåylill. tåi l6y.ills, €ilå kinYl sopi-

rda flör/yilb. Vryr't sryu,i i|b olh | - a,G

tl.dr r!|ld p.itdk n i. kirra tihtllyi'un n rtu-
ni {27 mml.

?oi6 rrdh aln tåm.rurputn i. l-t. rr*tori pyöria

Kiri{ä pyörän nftern 3m ln momhttiin.

(iin{r: .ylinr.rin sojut Filrlh.n 0{ |''ml" [iinnitå
r*ldirto dr.||.!| Oa tlrnl i. tliltå rn ritnilY$nt-
trir 210 im nomrtiii..

9.

10.

lt.
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vAlittT

L

6.

5_

2.

I

THAKTctFIIT
K9FtJAUS-
}<ASIKTFIJA

Kun ol€t poistannt kiinnilysrnuvit. taike aklstiå hieman
akspäin ja iiinä ie poi3trakro.in altä.

11. KiinnitäåksstinDar€nnunetines.een.

3.2 KANTIOVETOPYöNÄAKSELITI IAAKEEEIOEI{ JA

TASAUSPYiiBÄSIöIT KUf{NOSTUS

aKs€LtsT0r{ rBn0Tus

Avaå ohjausvlinte.in $oiuksen kiinritysmutterit (24

mm). Poina suojos. Laske öljyt pois plå|tsetlft ja tasaus
pyörästöstä.

Avad öliypohjan suoiålwy. kiinnitysruuvit (lS ja 24
an) Poin, kw. Avaa r€roalssrin 3uo,alayn kiinni.
tysruuvjt (17 mm) ja poista l€vy.

Avaa vdroakselin kummankin pään liitosholkin kiinnity$
mutterit (17 mml. Poinå ruuvit, vedä liitosnotkit u.ituk.
sen påälle jå poirta vetoakseli.

löysää pyödeo mutterit (27 mm).

avåå raFusDvörästdn kolelon har.ripesan kannpn tirnni
lystuuvit (13 mm). Pokta kanii.

Avaa ka(iovetopy6räakelin arelimon..i iETV 893
220t.

Nosla runkillå iraktoriå hi€m3n ylös. Ki.i.ä pyödmufte
rit poisF poista.enkaat.

kota pyöien navat {ohjo 2.1 /5'91 ja nivelp.sät (ohj.

2.3). Poistä nive,6ks€lit {ohie 2.4).

Aeta kannarinpukit keldon siv{tjon alle ja lask, traktora
pukkien päälle. Awa keinuakselin etummaissn ia t.ka6
flaison laål€ipesän kiinnittruuvit (30 md emalla,
kun f uet åkseliitod iunkilla.

1919-12-20

I

T|MSTEET VA TTO

lrrota tasauspyöränijn kotelon kiinnitysmutterit (19

mm).

2_

3.

Nosta kotelo poii pajkalraån-

lvlerlrrss nolemoi.n veroatseterdpn dksatrmufierit p|ne.
pujkolk runloon narden. Lyd tuurnalla aksetimutrersi.

lrrota laakerit!€n kiinnitysmunerit {24 mm}. Poinatu,-

No$a ra6uspyö.?istön kannarin laakereineen poh.

www.maskinisten.net
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6. Lvö kaniovatopyöräakseli paikaltaan pois"

1979-12-20

Asela flirtaarnalla mdriretty !älirengas, haktrin sjsakehä,

väliholkki ia loinan vdlirengas akslin ka!hlle ja lvö koko.

naisuus paikalleea {ETV 8S2 380).

8b 3

12.

"la--t+'

1. lriota akselilta eiummaisen laaksin rulhkehe ulosvdimel.
lå la aenna uusi rlllakehå paikalle€n (EfV 892 380).

Lyö runqosa oteva $smmän
(ETV åSr S00).

Aseta tvörkenrelyrarolle n. 20 cm korkea rlki (etm.
p!usia). Pui0ta knt1iovetopyöräakseli råsåuspyö.äeön

tudle ja ascta ulonmainen r!llaläakerikehä ai(sel,rc.
No$a lasauspvö|ästön tuki mllrikta,akelin kanssa iu€n
päälle silen, etlä tlki vanaa murikka4l(glin päähan.

Lyö utomman håke'in rulhkehä päikalleen (ETV 892
380t.

(iei,a alelmutsr paikal|e8n IETV 893 220) Mu$srin
lopullioen kiristämircn 450 ilni mom€oniin onninu!
parnåil€n akseiislon 0lless pydrin€en tråkloissa paikat

,,i,'r,,:' ''

13.

s.

10.

Lyo ulonman laakerin ulkokohä pois {EIv 892 430 i!
yleiMisiSS0 220,.

työ sasemmän ia ulonman laakerin utkokohät pailalteen

{ETv 892 430 ja yleisvaGi).

Såiidä laniov€topyö*ialc€lin pään eiäkyyi oikeakii

lohi!4.2,.
l].
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3.3 TASAUSPYORÄSTöI'I

JA IAUTASPYöRÄIII

157S-12-20

KAt'llI ATIN LAAKER EIDEN

VAIHTO

15. Mitlaa kanjovetopyöräakselin laakereide! 6ikuormitus
jousivaa'alh. Esikuormit{isaflo on 480 s mitattuna aksetin

kehältä. Jos esikuomitus poikkeaa annerusta aryona,
säädä välys 10hie4.3).

Vaihda kanness 0leva akselitiivisle uuteen (ETV

892 380).

Vedä ka.natinlaakerciden rullakehät utoserimeflä

Asenna uudet låakerien rullakehä paika{teea {ETV
290).

Lya hutaspyödn kiiniitysruwien lukituslev auki.
Kiei.ä kiinnilysruovit ini {19 mm). lmra vaurionunur
lautaspvörä ia vaihda se uuteen.

Kiin.itä uusi hutaspyöå kjinnitysuuveilta 8g Ln
momenttiin. lukhso,uuvir lolkot€vyiltä.

892

1.

2_

3.
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12.

t1.

3.4 LAAKEEIHOLXIN JA RISTIKAPPALEEN VAIHTO

L Lya kannen kiinnitysruuvi€n luklolevYl auli. Kiera
kiinnitysruuvir irti {17 mm). Nonå kansi pois. Poistt

7. Aseta laak€iilNyia sen estintappiekä iso taeuipyödpai

HUoM. I Tarkånå kaikkien t.lauspyöri€n hampaid€. sekä taa.

L€reid0n lunro. Vaihda tadinses.

2.

3_

5.

Ly(,lasa!spyö.iEr aksehiden lukitussokat ini.

Ly(i ensiki pbin aksela pois. Irrorä pieni tasauspyörä F
pain€ e. anran.na filanå ris kappalasn rertä4 taun.vl
nolla;F sivulla oievdn hamnasoVofan a^set, po13. oo6ta

hannasovdrd ta oa'..l.vy . Tee satra roineqp'de roEen
puol€n hamftspyörälle. Poina rinik.0pale.

Poi5la lonen ho råi!uspVdrå, .tsafenlevvn enintåppr td

Kokoa &sauspvöå!tö, Asetaensiki pajkallecn isikappn
k ekä nammaspyöåt painelevyinan- Paina akslitapf
pajkalleen {pnkä sksli ensiksi). Kiinnirä akleleid€n

lukilusiapit päik0ilkoo. As.t6 toin.n isoista tåsauspyö.

Nona bsautpyörätön kaosi laakerikehän k.nssa paikat.

hen ja kiinnitå sen kiinnity$uuvit 48 tlm nomenniin
{17 mrnl. Tarkåda lulitu3levyien tunto, Vaitda ra(it.
$.s. Lukitse ruuvft lei/yillä.

Aselå räiauspyörånöo tuli sopivån ros päälle. Nona
tasauspyöräna hakercine.n paikalleen. Aseta täsuspyö.
rärtdn tusn puolikkåat paikalh.n. Kiitrnhå puolikkaåt

molt€reilla, ei kuitenkåatr lopLrllis.en mom.nniin (24

nfr). K ierå akslihutt.rn piikalloen.

Såådä ka.tiov€topvödskselio ham'n.wälys oikeåksi (ohj!

43).

10.

6.

Asita talauisyörårtön kol.lo pövdälle i. lyö laak?(irrngas

akiilin re,i'n kruia ropavrlla tuurrail. laakorir€nka!!e

olevåd. öliYUE3G !ois.

As.nnå uusi båkrir€ngä! pai*alleen s!in. ryökalun 892
190 kuuluvallä l€'/yllä

Krnsti laskå tuen puolikkåiden kiitrnitysmutterit 210

m momsntriin 124 nm).

NoL le$0yör-ri pail€llen rh.ltutoon. KirA; t .

errFyöränöD iu€o kiinnitysndr.it 8t {tn momertriin
(1s mn,.

t97g-12-20
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3.3 TASAUSPYöRÄSTöI'I

JA LAUTASPYöRÄN

1519-12-21

KAI{I\IATIN!AAI(EREIOEN
VAIHTO

15. Mitlaa kaniovetopyöräakslin laakereiden 6ikuormitus
jousivaa'aila. €sikuormit!sarvo on 480 s mitattuna aksetin

kehältä. Jos esikuomitus poikkeaå annelusta aryona,
säödä välys 10hie4.3).

Vaihda kannessa oleva akselitiivisro uuteen (ETV

892 380).

Vedä ka.natinlaakerciden rul16kehät uiosetimettä

Asenna uudet laakerien rullakehä paikatteea (ETV

290).

Lya hutarFyödn kiinnitysruwien lukituslev auki.
Kierä kiinnirysrouvit ini {19 mm). lrcra vaurjoirunur
lautaspvörä ia vaihda se u!teen.

Kiin.itä uusi kutaspyöå kiinn(ysu{veiltä 89 LD
momenttiin. l!kn*,uuvn lokkokvvillä.

892

I

2_

3.
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3.4 rAA(EBrH0Lr(|tl JA RtSl[(AP?AtEEr{ VATHTo

1. Lyö kaonen kiinnilysruuviei lukkolevyl auki.

kiinnityiruuvit ani {17 mrnl. Nonå krnsi oois.

3.

5.

11.

12.

7.

8.

L

Asra laake lelv iå ren €ltintåpgiiekä to tasalspyörä pa!

HIJoM- I Tarkarta laikkien raeuilvöri.n hampåid€o sskä läa.

kersrden kunio, Vaihda tatoina€$a.

Lyo ta!åuspyöri.n akseleiden lukitu3iokai ift i.

Lyö en!ikli pisin akseli poh. lnolB pieni ts!åuspyöd ta
paina sen antamda lil.ta rinikappeleen rertan kauttavr
nolrain rivulla okvan hammaspyöran akssli pois. Po$ta

harra30Vdrd t3 parnelery . le! såTd ro,nelprde rorsen

puolen hammarpyöläll€. Poista rinikappal€.

Poisra toinen irc tacuspvörä, lask*ilevyn eninbppi ia

Kokoa tasauspyödnö. Acta effikri paikrll€€tr rinikappa-

le $kä hammaspyö.äi paineievyineen. Painå aks€litapii
paikall€en hilIä åksli ensikri). Kiinnitä aks.l€id€n

luk'rustapn parlorll€en. Asa tonen rsoEta Ia5åU3pvo

Nona lasauspviirästön kaosi laakerikehän kanssa påikal

leen iå kiinnitå en kiinnitysruuvil 48 llm mohsnttlin

{17 mm). Tartålia lukituslevyien kunto. Vlihda tårit-
taesså. Lukit$ ruuvn levyillaj.

Asla lasuspyöranan ruki 5DpNan rusn p.äile. ilona
Iasauspyordro ha(neinsrn pa'k!ileen. A$la låssuipvo

'årdn 
tuen puolikkaåt Oa'karleen. Knnnirä puolltaål

muxereilla, ai kuitenk.an lopllliseen ftome.niin {24

mml. K iera alG.limutterh p3ik.lh.n-

S;iädä kar|iov€r0pvöraaksehn hanmasra'vr o'tedk$ {ohi.
4A).

Kirinä laakerituen puolikr€iden kiinnhysmut€rit 2t0
Nm |nolnen$iin (24 mrDl.

10.

5- Aeta tälallllyörbtötr korelo dtydållo ia lyö l.aker.ren!6
ak3€lin rcian k.uta sopiwll. turmalla laakedterk$ss
olevan. öliYUråri. pois.

Asenna uuii laaksrirenqa! paikalle.n esin- työkalon 892
1 
g0 klululallå l.!yllä.

13. Nosta l3euspyör?jsiö påikall€en sksslinoon. Kiistä la.
s50yö.:lnör ruon ldinnitylnrrlt.nr It lh mon.nnii.
{13 mm,.
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3.5 AKSELISTON PAIKAILEEN ASENNUS

Kiinnitä sylinlerin suoius paikalle€n {24 mm). Kiinnitä
€idetaoko paikåileen (24 mm), kirinä sn kiinritysmufie-
ril2l0 Nm momentriin.

Kaada riirr;vd niaä irlivä rdsdurpvdrånodn ( dnosraä.
d 5l).

l_

s.

3.

5.

6.

Aseta akseii taspainoon tunkin päälle h ryönnä s t6k.
_o,il &le. \osra dk5eipaild.her enalt ohiare, sirå,
jotla ohjaintapit menevät reikiinsä.

Kiinnitä akselin låaketiluet påikalleen kiinnityyuuveillaan

330 n momenniin {30 m6).

Kiinnltä ohiaussyliilerin luki laakerirukeen {17 nm).
Kiinnitä ohjåursylinteri paikalleen {24 mm).

(iristä kådioveropyöräaksllin aks€limurleri 450 llE
momeottiin (ETV 893 220).

Aseta kannen ja hakripesän väliin uusi paperiliivine.

Kiinnirä kansi ruuveilla paikalleen {13 mm)-

Asennd v.roilsli påitållesn t. llinå sen hnoiholkkrcn
liinn'tyruuvrl 55 l!m mom€nrtIn. Ase'd ijltypohjan

suojus paikall$n (24 ja 19 nm) ja lnBfti s.n kiinnitys

ruuvjt 220 m momenttii.. Kiinnirä !€l0aklelin suoialevy

www.maskinisten.net
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KqFlJAUS-
KASIKIFIJA

4.

4.1

1.

1.

Aseta ylemmdn kannen alk väliley, j0nka paksuus on
kaksi kertaa ylö ia älapuohn evyjen paksus +0,5 mn.

[4illaa Ekonilalla kannen ja nivelpesän välys. Vähennä

viilyksn rvo sovituslevyjen paksuudena ja jaa eotus
kahdella. Näin eatu luku on mohmpien kansien alle lule,
vien svituslevyjen paksuus.

As.ta $vitusl€vyt paikalle€n F kiinnirä kannel ruuvqrra

278 m monenttiin.

?

4.

4.2 |(ARTIOVETOPYORÄAI(SELIII SÄÄTÖ LEVYI'I
PAI(SU UOEI{ MÄÄBIITÄMIf{EII

lVurikka.åtslin laakereid€n kiindttäfr is€ksi brunset 2
tol t 50 nmr levyä, ioihin on poGttu o 1l mn reiiljt, jå

vftden M l0 i 100 mm.uuvin ja siihen ms €rjn. Aslta
liate'il låeosptairisrö4 run(oon ia rrnn|tä ns pnkroten

F ruuvien avulh paikall.sn. lisäksi täoiGel o 25 x 250
mn olevan iangon heluinmin hior!n), pnka keskellä

on lovi mittaulta va.te..

Säätölwyn påksuudm mä;irinåmis€ksi areta 0 25 nm
ranko laalerik.hrlle {ranson kskihnidn on oldvd kanio.
vsropyaraåteli. ke.lilinian kansa emalh linialla,.

Jos mdkitään kaniopyörän laakerin milattM etäisyvttä

knlain€lk I ia ryöntömjtalla earua mittaa kniäimella Y,

rallorn raadaan lårrioptd'ån miralru eliistvs \advanå:

8= Y -2smm +60 mm

Hrom. ! 60 mm= D/2

Kartioveropv6ran rodellinen etäLyys on ne*iny akelin
murldn puo,e's€en påahån {nim. l17 mn,. lvskilaän

ratä kniaifrella A. Tälloin lisattavän tälkenkaan arvo

X=B-A

vAlit[T
TFIAKTclFIIT

SÄÄDöT

OTKATAPPIEN LAAKEREIOEX SÄÄTÖ

Aseta alemmån oikalapin k6nsi paikalleer ilman sovltus
hvyiä. Kiinnitä kansi tuuveilh (27 mm).

t.
2.

3.

[4itiaa 1yöntömhalia tanqo$a olevasta lovesta eräisVVs

lM l0 x 100 mm kiinniry$ulvi
0 50/l I mm kiinnityspikat

rs?9-r2-20
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Napauta akseiin murikan puolBisena pääsrä kaikkivdtvk
\pl pois asera Trrrd\dlo rrsusoyorå$ön ..rgolh 

id
niltaa haketien vailys paioamalla vaäntövatrelLa hammd.
tuksen a{apuolelta akseliå ylös.

l,rlittakeilon osoiltamasta lukemastä näet suoraan, kuinka
palton ohuempi säi'tölevv on akselille vaihdettava.

Kun olet asenlanu paikåtlesn miraamatia rnä:jrirc.yn
s0vrtuslevyn, tarkasla vielä jousivaa,alta taakerciden 6-

KABTIOVETOPYÖBÄAKSEL'I'I I.AAKEEEIOEN

ESIKUORII/lITUKSEII SÄÄTö

0ikean välyksn löVtämis€ksi valitse saåtavilla olevisra sää
töhvyistä paksuin (levyjen paksuudet vaihtelevar 2,50 -
3,40 mm välillä 0,05 mm:n paks!useroin).

Kok0a sää1ölevy, laakerin ruiläkehä, välirengas ja loinen
$irolew ahsel,lle.å aserna dIs'i loo Unå pailalken rc.

sausPy0äst0n runkoon.

Lukine mu.ikka-aks€1i paikalhen esim. väänröraudaE
hammastuksen aha, ettei akseli päåse liikkumaån vätystä
rirårraess., LirLrr. .oFe'la rädFllå aur!sptorasra edena.
kaisin ja lue mitlakellofta välVksen suuruus. Välyks.n tLj.

lee olk 0,25 mm-

r,4ikäli miltakellon lukema poikkeaa ohlearyosrå, säädä

v;\s oiLeaksi ||enämålla lo.$a alselimu e.d liinnr tå
toisla auli _ipDUer tiita. or.i'o vdVs lir.n suu rar liia-
pieni. Taikasla välvs 0!destaan.

Napauta kupa,iru!rnalla huraspvöräi m0iemmilh !u0-
lille, loila laakerit siirtyvät däriaientoihinsä. Vlnlaa sen jäi

\ee" ladler,en esr\i slVs jousivda alld rasauspVordron

k0lelon kehältä. Esikirisrysa.vo 0n 4,0 tg.

Mikåti Aikiisiyeruo poikkeaa annet0sra, såädä kirisryi
oikeaky kiertämäl!ä molempia akselim$riereila satr'dn

verafljå enaar !r!ntaan {kiinni rai auki}, jotta aikaisem-

md säädsrty hafl masaälvs säilyki muutlumattomana-
Tarkasla esiki.inys uudelh€n touii!åa'allä.

Kun €iikni$yervo on oikea,lukitse al(selimuneril Iukko.

5.

I

KABTI0HA[4MASPYöBÄAKSELt HAMMAS-
vÄt-YKSEN SÄÄtö

Aseta miltake!lo lasauspvördstön runqoll0 F säädä ketlon

mittakärki lautarpyö.äfl hammana wsren kohlisuoraan.

#t'
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vÄltxr K9FIJAUSt-
KASIKIFIJATHAKTGIFIIT

HYDEAUI.IIXKAJÄRJESIELMAI{ 8Al(€I'IIIE JA

TOIMIIITA

HYDRAUIIIKXAPIIRIEiI TOIMIiJTAPERIAATE

llaalaloustraktorin hyd€!liikkapini on avoin piiri, $.
pumtui ottavat öljvä hydåuliikkåsäiliöslä ja paluuöliy

pala!tuu lakåisin samåan säiliöön.

Järjeslelmii koastuu kahdena eillkpiiristä, iotka saavat

öljyä samasta räiliöslä, nostolaitteen ko$loslå. Toinen
pikeislä o. työ- ia toii.n ohjaushydrauliikkapiiri.

Teollisu'rsmallissa on p€lkänään ohjaushydrauliikka,
jonka öliy on efillisessä säiliöisä.(uva2l.

HydBUlisena voimalähieenä t0imii ValmethydlaUliikka
pumppu. llaatalousmällisså råmä pumppu nuodonuu
kahdesta rillisestä håmmashyödpumpusta, iotka on

Teollisuusmallisa on o.llkd ohjauspumopu PLmput såa

vat käyrtövoimånså diesolmootto.in nokkarkselin käym0.

.pyorästöstä ja pyö väl moottorin kietrosluvulla.

I.2 MAATAI-OIISMALLIIII HYORAULTIKKAJÄBJES-
TEIMA

L

T0tMtNt{atlt sEt0sTUs

r980-06-15

KaksoishammaspyöräFUmpp!un (ll on kliinitarty imusii
viiä (2),ioka on irnpuputkella (3) yhdisretty nostolair€en
toi€loon l4l llolennrsra oumoL,sla rahtevar päi4epLr

ket 15) la (6) päättyvät varoventtiililohkoihjn (7) ja (8).

0hjaushydra!liikå$a on ohjausvenriili välirtömä5sä yh
teydesä iakokappaheseen, iosta läh€e myiis sylinterijoh-
dot (10) ia paluupulki (11).

T6klorin runqon oikealla puohlla olevaan paineputkeen

on kiirnitetty korkeapainesuodin, jonka kautta nosio.

låirteelle tuleva öliy vtrtaa. 0liy kierriiä jakokappaleen

piålle kiinnierryten km."urnmvennrrer (91 r.arra n.
kdrir iakolaopaleesren. S,rti ;h'evä purri jontaa oljyn
syrinierin rungon kautta venttiilikofl eisroon {13). VBnttii
likonastoa ollassa våoaåkieFo. ra' hskuAen.oså ölry vir

N0stoas€nnossa v.nitiilikoneisto ohjaa öljy. nostosylin-

terlii. jolloin nosto rapahtuu. Venttiitikotreistoa ohjataan

nostoiaineen kolelossa olevalh vivusiolla, joka s.a roimrr
taimp!hsinsa ioko nostolaitteen sivusta olevalta käsion.
jdusivulrd ra, nosrolå, leeq 'alån olevasrd liarolalreis.

Syiintenpaine vaiku aa pailsi männän, myijs yhdysput

ken kaurta varovenniililohkossa olevaan mittausliittimeen
fi5).

Venltiililohkojen karojen ollessa keskiar€nnossa nostotait€
loimir. Likutendesia kårojd (e\riarpnnorsraan, no(iola't.
teen nosto keskeytyy ia nostolaire jää viimeksi saåvutet
tuun asentoon. Kun nostolaitteen Lask! on meneiläan,
lisijvenuiilitr käytlö ei vaituta siihen.

l.l

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Kuvr 1. Ma.lalousdållitr hydraulinsn,ärjeselmä.

l. fumrpu,2. lm$iivilå, 3. lBopulki, 4. Hyd.aulin.n nGtolaie,5.0hiåuksin painepulki,6. t{onohir?en iåineputki.
7. ohiaurvsnttiili, S- Jåkokapp6l., g. Suuntav€ittiiliton&o, l0.ohiaoter painet€rkut, ll.ohjaukssn patuupltki, 12.0h.
ia{irylint€ri, 13. Vsnniilikonoiiro, 14. Korkeapaincluodatin, 15. inrusliitin, 16. Nostolytintori, 17. ötiyn tarkislusilmä
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l3 Tt0lLlsuusflat Lri fiY0BAoUtKt(aJÄgJEs-
TEIMÄ

i.kmne on €iirv. Iuin mxi.lounallin ohbulriirin. Siilid 6.
on krit.nlin pi€nrmpi j. palout{od|.tinlll. v.run.nu. Punp-
pun. 10 im ii y kittäish.nmripyöråpu mppu.

OII'AUSJÅAJESTELtrIT TOIXIiIA

TO|lfltittarr sELosl us

Kun ohia$pyödö ei täänn.tå, ov.l v.r(iiliklal k.li-
lyioutt.n .nion. e.r{t-no..l|||o!. i. pompon luoi-
tam. öliy vin.! v.nniilikrruj.r v.p..ki.aoreiti.n krutra
lakririi sårlidön. 0hFu$yliil€rin lihinnar ov|r trnå
a!.nnose tiinni i. tylintlrin miotä on tib lukinu rdk l-

Ktjn lihdel ki.niffiån ofi.u3ryödä, ki.nyy xrvov.nr.
liilh tiåtr. ultot-d.n niidär. Or.n kdrinålor lfur-
lynakuh.n oll.|t. 1,5o, dk!. öliyä vin.ra mrDpvörii.
tdn kåullr ohi!utwlinleriin.

oliyn vinaus oi(a.pyöraöfl Epi .ih.un.. tumn rgyö-
tålh ia iiin.d tytkltyll€ r.rvownniilin ulkokaratl. pyö.

rinitliitke!., jok. on v€da.nolIn€n öljyn v,nausm.a

dän. Pyörindiil. on s.m.o $unbin.n luin ohi.utpyd-
rållä h si$kä.allt.

V.nrtiilitå.oi.n k.skinäi!.n ti.rtyflilulh.r fluruur o.
.riopuu.imn ohFunointr.. t(inymih olL.. n. lo vn.

r.. hitti lunrun tuon. 6liy tnirl.pyirånön k.ona

Kun oli.rrgyöråå kirr.riiih 6tålk ir!tr $oot .n or
v.nniilitaroFn lltlma'nrn *r!nyfldkulm.laniid.nprö.
rinråliik. !.rt.lklis$uncin... M.k.!nin$ r.,oitin .!lää
v.ntrililatoF I'crtymåni rosi|!. nandd .||nmin
kuin 80 r.*bt.nno*. kumD'lotin ltlflb.n.

(un ohiåuiäri|n.lmån putt|gpo ei :nn. p.ir.öliyi..iöl
ivn vin.utr. oq.srrylint..iin t?c|du, io3 ohFu.pyö.ä
al.t... kr.rråä. Vrrta kun ohi.rsoyöråå on krrliiy 8o.

ol!$ m.kaaninft äioilin ullokaGn muka.n pyörintä.

liith.!..n, iolr vuoroien yndy.ldin rålitvlsilå
pyörirtå mirt pyödnön n rnrl|4y6.ai, lilit.gyötån6
toimii nyi kiitigumppun., iola p.in.. öliyä ohi.u!.ylinl!.
.iin ir iotå iflr. lrFirr&.n öliyo cat&..niilio l.un.
oniurim.liilin pdwpurt.'tl

Prin.inratonur tapåhruu larovenniililoiko!så oi.!.llå
vårov.^niilillä. ioL on lihnn.xy ohi.lr.miiliin.

'|

5.

7.

|ltl-r-t5

2.

8.

l.

fIn Z. T.olli$ulrdlin ohi.niari..t lmi.

l. PumDpu, 2. 0hi.u$mtriili, 3. In'rpurti, l. hurputli, 5. oliy3ailiö, 6. ohi aylinnri, 7. obi.u |rn prin l.tkut
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5.

6.

4.

2.

THAKTctFIIT
KOFIJAUS-
KASIKIFIJA

HYORAU!IIKKAKOIUPOI\'ENTTIEN RAKENNE JA
TOII\l|INTA

HAII4MASPYORÄPUIVI?U

Trakr0reissa käVterVt hammaspVijräp!nput ovar teknises

' (orle,laalr6.d ;d oo ,1.dr ny,rd."rseen sru^ Lre
luun. Suunnitteiussa on pyrilly huomroimaan markkr.
norntrarueemme huomaitavasii vaihretevai ampöotosh-

P,rpu. \ro a.oooquu \ir-r"ytåpd\to. u.gotrd a

!.nner. to ,d o- V1d yr_v oj nrd 1et,dt,d LJv..å la

Sunson sisAlld ohva hammaspyö.äpar on aakeroiru hur
rqilo. i0rtå ron'!al rvo å.sddrra\dltser vdinenå.

Aksiaalis8sti on aakerlhotkkien utkopuoklte 5joit{ru
triv neinlene mä, toka os a n täydeia iyöpainee[a
kuorm(ettuna painaa laakeriholkin ohaiinnan hammds
pv0.ien otsaprntoia vastaan, viihenraen pumpun sisä&a

Hammaikammio$a 6 htehva paine 0n johderu osapa.
.ekenlliin paineenrasausreikien kauna, joltotn paineen

rousukohdan vå htelusla aiheut!va taakeiihotkkien kat s

tuminen ja k,innileikkauluminen et minoiruvåt.

Ulospäin on pumppu tiivisteltV käVröaksstin pä?j[ä ole.

T0tMnNAN SELosfUS

2.2 PAINEENRAJOITUSVENTTIILI

r979-09-30

2.1

(uva 3. Jakokappaieen

tril!, 2. M|lla!sliilln, 3.

ia k hrkkaus: 1. Paineenmionusvenr

S!oFveflliali

- +]_t
-T

Kaksoishammaspyöräp0mpqu
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TOrMnr{ail sEL0srus 2

2.3

1979-0C-30

2.

3.

1, Jårienelnäsä pain.€nrajohus!€nniili on ns. suoräohiat'

tua iywpiä. Tunnusomaina ralenre€ll€ on nopea åvautu

minrn ja alaul!mirpainsen pysv'nin.n vakiona pumpun

Såft aa vcnniilityvppii' käyretåån .ri säädöllä m0lenmiila
piirdsa.

Värinån eiämbeksa wntiilii oyör varunmu va nenrimell..

vENTT LI(0itEtST0

l(uv. 4 Venr!iililDifi infl ol noslD.enn0$a.
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TOtMI\l Ait SEL0STUS

L

3.

Venttlilikoneino muodonuri kahdesta oesta. Peruwdnt
tiileinä aikaisemmiss trakiorityypei!sä käytetty venniiti
koneisto (l), joka sisähää tieventtjilitoimintaan tarvlttaval
vennijiii, oo täydennettv ytivinavent|iili ä (no*onopau.

den säätöventiili).

Perusvenniilin runko (l) sisäkiiä kaksi pAävenniitiä, va-

paakierrovenltliiin {3) ja laskuventriilin (4).

Pääventtiilito'mlnraa ohiaraan mekaånisesti avatiavrk
(,udvpr_rile,rL/8 id 9 ) "eLrå.vd!i: o;d'enn,re|55a

on pieni reikir {suutin), joka yhdBtäii pumpun rai sytin.
terin paineen alaisen tihn !iihei tilåan, joka on päävenr

rii ln alla ta yht-oydessä ohjausveftiikihin 1 8 tai9 ).

Avattaossa ohjöusventrlila mekaanisesrr rVöntämä tä kuu.
laa si!kalta, alkaa öljVVirtaus em. suulrimen läpi. Virtaus
\uuf n.n Itpi diheufld dalon4.on. jo o I svlryv pqa.

venft iilin suurimpsan poikkipiniaan vaikuft aw paine€'o.

5. Paine erosla johtuen sildyy pääkara alkinsenroon. vd,
taa!asti esiohja!y€nrijliå sulteraessa hkkaa vidaussuut.
timen läpi, pai.e.ero tasoitruu ia päävenftiitin iousi painaa

venrrrlin islukkaa vasten. Tättdin ryöpaine pitääventriili-
karan isrukkaa vasten.

6. Järj-qnetty pAavenrtiilirorminla m!odu!ruu hurcrrpren
pdii!enttii ien ja niiden *lohFuwenltiitien y\tersiormn
nasia ventti rikoneiston pääsä 0 evan pain nkvyn 110)

7. Es ohta!wen illir on aselertu siten, etrd pa nin evyn liik-
kuessa ti'må ravo ilaa en!n vapaak errovenll itin p!o ei-

se" elohrau5ven il - l9l lcstd rtdnjpF$o ) | .r,1.
k0skeftae$a paininkaraa on vätys p tovenrliilin srohlau!
venlrii pair nkaran ja paininte!"yn väii[å vie ai 0,4 +
0,15 nm. Tijndn vä yksi åtuesla tijkutiae$a painrntevy
ptäd esiohjaueenrriiiin (91 kaurtä wpekie.rovenniilä
äukr, mulrer avaa laskuventiiitin siohFusvsnriitiä.

PITOASENTO

Tiissä as€nnoss n0sloiaite pirijä vapaakienovenfl iilin
avaur!m6heikellä saavur€trua asentoa. {Kuva 5}.

LASKUASENTO

Påininlevyn liikkus$ edetken sirer, enä se rydntaä myös
laskuventtlilltr esjohjaoyeniiiitin aukt, avautu! t6skuvent
tlili la öljy vinaa task!venrriitin kaurra sditiijön. TiehVee.
seen on sijoiten! laskunhidasttn, jonka åiheurta,rd pamc.
hitiö jotuaa pieneineriyyn iäpivirtausmäärään hidastaer
siten nostotailreen taskunopeurra.

lltosT0ast|!|l0

Nosloasenno$a lklva 4) päininrew {10) ei KosKera
kumpaakaan siohilasventriitid, vaan ne ovat samom kurn
paaventtiilir (3 F 4) j!tjettuina. punpu6 tuotro menee
tässä asennossa kok0naan nosrosVtinl€riin, to oin iäysi
noronope!s saavutgtaao.

Kuva 5. Venftri itoininnor pnoasennosa.

Kuva 6. Venniiljpesän hat|(iteikkaus.
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l_

2.

3.

6.

7.

Siirelrä.3rå Faininlå,y {10) piro- t.i t$luåsennona no$
toasenroon alkåa yli!inavenniilio (A toiminla. (Kuv.

7).

Tämå v.rniili on toirninnåltaan 3risvinaukron!äädin,
ionka ohtalvan kurinuksen ruu,uus o. riippudrisr p.i.
nanlevyn {10} asennonå. Kuv.sä 4. joss. ytivinav..niiti
0. å'leny sulirlultå as€nno!.6 sir€h, enä nostosylnre id
men€vä tlotto on iåma kuin punpun, on täffän vinauk.
$n3aAim.n aurom.nt'nen t.' ohlzitu v.nnr,|| (7) kiinni
ja i:ttä ohjaava, m€kr..ieni påininlevyllå {l0l räd. ;ivä

kulsti.kåla i6l a!kl.

Kuvase 7 o. esit,ny til.nns, jossa p6ininl.vy (10) on
juu.i sllinUt ssrchjaus1/enniilii {S, kuvå 4) sulkaurua

iå nono on.ltåmasc ts.initrt.En (d nåödamällä ö{y-
maärillä.

Tunnun.lii.n laran louna venniilikonlisrolle rulå,an
nostoinpul$in seor!uk,ena s!lksutuu vrp6akieron ssroh'
jruw€nitiili ia vapsskiedoventriili sulk0! vapåavirtaLrska.

nåvan. N.ne virta. ylivindenltiiliin ia å!.a sailiiiön ioln!-
lan kanavan herkålli3eni tåysin a$h- Aukon suuruutra

säätelevä ylivinavenrtiilika.a ,3åitu! sellåheen täsapamo

asamen, €llå kuininl€ran aiholnamanä palne.€rosta

k..aan vrikonava voima on yl ä suuri kuin palauui'o!.
$n lousiuoima. T!nn!stelijai kara on yhdisteny vlvustof
la pajnrnhwyn. iolå liikkueieån iiinäit kuri$inkäraa
tten, ena sylinlriin ohianavan n€nevirran suutuirs oi
suoraan wiiannolllnen veiovanuksen suuruureen, Nåin

arlaaneadaån ialkuvå verovasrukeen vErannollin€n !a!
nonsiirto rrakrorin vgläuill€ pyö,ille.

Koska ylivnraverttiili toimii vain paininl.vyn !hnelLit
lirkkcen alkuosalla. 3åadaanryösytinreriin marsimir!olro
lei'tdess, psininlevyllä ruur€mpi liike, loka saadaan åik.af
a5enno.sa.ld!,vurl. Norm..risså nosorvosk€nrålvriå.
tun h.hr..nryiiv lane nona. .o p.agi ylös kuli.tula3en-
loon. l0rmii nonolåhe su!nmmalh nopeudelh lukuun,
onånaxr pi€nrä hetk.ä nonofl alui5åja lopus-

!onoivlrnl.hr. m.n!vi, oltynäå|a pBnanse Fyös !il.oin,
kun iäh€llä haluttua asentoa paininlevy (10) hnaa!ti liik.
Luu l0hri 6pdLienoale(lo!, tolloin ti€tvnä 6inee$å
llihli€n öliymäää tslk!vasti pienenee, kunnes painiil€vy

{10) avai $iohiaus$nrrilin (S) pädnäkeen pumpui

ylivina$v€nniilin {2) ruigosa iiirnsee mVös vanav€nrii.
lr {5i. io.L lehtiivä or1 slke! öliyn pålllorie ylivanåu3

K!r. r. Ylivirlå,nniilin toiminta nonon.tk..ie.

2.4 IISAVENTTIILTT

Nono airleen- runkoon kiinnilerävän lakokåppaieen pliärh
on nshdolhna siiontaa ?niilåiin kolme Isavenlliiliton(oa en
ulk€puolisille toirn innoille,

- l ohk0lo mitetaan våkiona, hållinta oiksatk kädeltä

- I lohko l[ålaruneen8, hattinia o,keatla [äde ä

- I lohlo lisa@.uneem. hällinra ws€mmåita tiiile ä

tue. 8. Suo.r.v0ixiililohlo,?n niai i,å hållinraviytd kul.nå.
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Käyttö

I z. ti ;tot'rona

124100

sisään

!=

=:=6:=
l--i

124114

626 590 622 410

125550 622 42A 6?2 454

725 560 622 430 622 460

725 570 627 444 622 540

2.6 (OEKEAPAINESUOOATIN

2.5 !/tusu0 0tN

lmusivilän tarkoitus on p0israa toiminrahäkiöihtn j0hta/ra epä.

Fuhiauk!ia tarjestelm:jslä. tmusuottn.n koreto on kitnnilelry
kaks6pumpun rnupuo ele. S€n sisältä, riOimuner a kiinni
tetYn kannen a la, siiailee musuodin. Kannen kiinnirVyuuvrn
päälle on srjoltetiu magnee irenkaira, lolkå strovat biy5tå
raulapiioNa hrutaleiia ilsensa. Suodaruene on 119 ! n.
vtrkon alfe on maaltikudos.

HydGuliikan korkeapainesuodin on sjoitelru nonotaitleen
runqon vasemmålie puolelh iakokappaleen sluta(aån. Koska
ve.ttiilikoreino on hyvin a.ka pieniltekin epäpuhla!ksiIe, pai-

nesuotimen tehtävänd 0n esraå mahdottisimman la.kkaan raiKrn.
laiaen epapuhta!ksien pääsy ventriiliko.einoon ja nosrot.rrleel
le Suodattimen suodarusasle on t0 /-r m ja s!odarunarkkuus
98 70.

KäVtijtämpöl ta åtue -40 ... it00uC.
Nime linen huokoskoko l0 rrm.

- Nimellinen rihvulsvi.la 36 t/min.
0liyn uskosiieetn 30 cSt.

- Painehåviö 40 + 10 kPa

- Tyijparne mat 25 MPa.

Korkeapainesuodin on varuneilu ohirusventttiti a, jonka avau.
tunispaine on 2å0 130 kPr.
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2.7 o!JYT

Hydrduliitl.öliynä kiryl.täån Etdrt.nnutlesa SllR{ormn
nukain SH 45nådu.. llyöhmmin voh råynåå nyör öliyli,
jork. råyitiyä SA€-luokirukr.n 5W20, flråo oi fl/40 ia

API-lrokitukNln S0.CC, Nämö öljn ovd s0pivimpl Suomsn

oloihin ldt.n kiiydnnöllb.ti tolo vuod.n limpörilev.ih.

tdut. E.loirob$ln.itra, lutan öinodaan k!å- ni trlvikan-
röä vdnm on l,nlnin.. pyyråa tetn..lt iiorituldå. öliyh.dol
h viskosit..lil oltava suositun.n mu*!ki..

Sydrauliitk ålivr v&in muunu.it tiyt&sä tyyt 5åtiav.t

Varitå.rn.ln,silah&y,ri
Vi.i m.iroftdn.. liaL..
,ilåpinäkyvääl
V:!isriiyiri tlnda, mrtlr
llttituult&.:
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IllIEKAANISTEN JABJESTELIVIEN RAKENNE

KAYlTOVIVUT

lsluimen oikealla puolella silailsevat Aennonsäär0upu la
kärisuunlavenniilin käyttövipu. Asnnonsäätöv !un liike
sirnVy såi|öaI!e In kdr å vrvuslole no!o a. eel !rsi.le
V;puie1 låyrrdoh:ed rdvdt nlror.n ldynd jd hro _o

kr4an N'liftarii ja hallinlälaitteel,osana.

lsrJimen elupuolellå sirånsee laskunhbanrren tdyFo.
vipu, j0nka käyftöohieer löydät trakrorin kärrtö. F huot-

3.2 BUI{G ON SISAINEN VIVUSTO

ASEr\rii0NsÄÄT6

1. Venttiilikoneinoa ohiaavan !iv!ston periaåte on, rttä se

laskee geometrisesti eroluksen aento4vona käsivivulh
a.netun ia laitrei$o$å olemassa 0 er,an as€fltoarvon vällf
lä. Erctus ilmene! yhdystangon keskaennosta ( piro.

asento ) po kkeavana asentona, jonka se vä1ifläa painid e

vy le aiheuttåen siten hyd6ulisla loimlnraa kohdan 2.3

2. Kuva 10 a esittää V.602:n nonolaitteen asennotsäätöli

vustoa. T€krtissä esiinlwäl suunnai tärkoitlaval $untia
kwass 10 a Gsim. vai. rarkoittaå ku€ssa våsempaan lai

3 Ell€i eriksen ole maininu suluiss ( ) oleva osj on iöy.
dåltavissä kuvasa 10, Kuvan vivuslo on kuvaru asennos.

sa, tossa n0sr0varet ovåi alhaalhja alennon!äätövipu etLl.

NOSTO

l. Kun vedät vivuna taak*päin,l!. halual saada noslolaineen

nostamaan,liikkuu yhdyyarsii3) va'emmall€ japvöräyt

tää vipualclia 14) valIapåivään rukipiiteen ll ymp*i
{lyöntölangon ruki on luki rnd.

2. Säätövdren (12) yläpää siinyy lasmnall€, ini epaikB.

kosta {141 ja hi€man yliiviistoon, iolloin e aiheurtm väli-

livnn {11) alapään liikk€€n vasernmalle tukipisleen lV

3. Välivivun yläpää liikkuu oikealleF iäin myiis yndv3tanko

KctFIJAUS.
KÄsIKIHJA

r979-09-30

3.

3.1

{2) liikk!u oikealle. Tällöin paininlevy {7) s!ikee pito.ja
vapaakienoventtiilie. *i0hjau$rentiiiiir. Sämatta kuristin.
kda ava!tuu paastde'r 0liyä sylinteiii.

4 K.n ranovd|er d,kåvar rouna, er.dd\pnlolsdalov pu,n
koskota, pysyy yhdywåisi {3) paikaliaan,la epäkesko {14)
työntää säätövdren (12) Vläpäätä valemmatte, tukipis.
teen lll ympäri.

5. Vdhvrv-n {l ll vLod; i.r'vv ruhDIreqn lV ynpdr va.

smmalk, joten myoi yhdysrånko (2) siinyy vasemmath.

K!ristinkeai kuristus kasvaa ja painintevv (7) avaa vå

paakiedoventtiilin ja no5iov ret pysähryvät kohtaan,
jDka vastaa ssennonsäätövivulla valift ua as€ntoa

LASKU

1.

t_ Eoeleer _vdardråiqor rutr lrlirlund .0rrovare.ylh;if
Lä ia asånnonsäätövipu vedellynä taka asenl0on.

Toiminla alkm. kun asnnonsäätövipua siftrelä:in eteen'
päin- Yhdysvalsi (3) liikkuu oike6ih jä siirtää tukipisteen
1i kautla säälövanen {12) alapiiätä myösoikealh iå edel.

leen tukipisteen lV ka!tta väl;viv(n (11) ViäpäAå vasem.

3. YhdVstanko (2) siirryyvsemmalle,venttiilikoneislo$a
kara kurjstaa ia paiiifllevy {7) aukaisee esiohFuslenttiiln,

iollo n noslovdret alkavat laskea.

4. Vrsien laskk$a mvös epäksko (14) klertyy akselin (9)

mukana, jolioin säälöv&si (12) seuma silä ia sen alapåii

iukipisteen lll kaurla liikkuu vasemmalle.

5. Yhdyeani (3) 0n påikallaan. Välivipu ll8) siinää iuki
pidoen lV välityks€llii yhdystankoa {S} 0ikeall., iolloin
esiohiåriwenttiilil s'ilbutuv.t F iärjestelmä asnuu tara,

6. Pairinlevy (?) lep;ö jousia vaslen,torloin säätövaci (12)

pyrkii aina seuråamaan epäkeskoa (14).

2. Toiminra $pahruu siren, että v€tovastoks€n kawåesa
(esim. allrojen panuesså svv€npään) vivunon välitykellå
siirtyy paine si$röruuvin {13) kauna lunrusteliiatr karall€

{6). Kara painuu sisäänpåin {oikeatl€} ja liikuttaa rukipi!-
t€en I kåurta välivipua (tl) ia yhdynankoa (21 oike.lle,

lolloin uentta,likoneistossa vapåakierrovenniilivoi s!lkell

3. Karan ku nala laiturus pienenee, jolloin rapafttuu pieni

nonoliike ja nortov rer kohoavai. Vom!.sllrs pienetree ja
jä,je$elm å a*ttu u iaepainoon.

VETOVASTUKSEN TASAIIII

l. Työssa, jossa hält1laan täyttää vetovanuksen tasainta, on
pidertävä työnlövaff en tuli 6uki.
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l(ovå 10.. No$olain0en alennonsäätövivu$0.

L Säälöökseli

6. Tunnusteliian kå'ö

8. Tufri!"6i

12. Sääröråni

14. Epåkslko
15. Kuriitinkara
l-lV lTukipiitaolheksltk'll

=

H
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VAIiilTT
TFIAKTclFTIT

VIANETSIIIITÄ

Vikojen ilmet€ssö on ensisiiais€n lälkeää, eitä ennen kor
idL(seen '/hryTini se yrtdt ia ten*måh'ser. v dn . jårn
rn iq syyr 0hr;en vdnetrltqrarul\od-Baånmaur.
miehel e vain ylima kaisia oviirloja. Koeponnistustaitesr

lan käytl0 {ohjs 6) mahdorlistaa nopean viafetsinr,dr
a'nakrn pitopain.enalaisissa oshsa.

Vuodot, jotka lijailsvat vapaakierto ja nottopajneen
aiaisrssa oskså, ejvii 1ättå koeponni!1usmenetetmä|ä rure
eiill€ ia ne ovåt tarkdtetravissa ainoasraan nonoaika, tai
tuottomdlausten avulla. 0n myös mahdottisra !aikaIinaa
viat ieuraanalla äären h ämmönkehitystä komponen.

K9FTJAUS-
}<ASIKIFIJA

1.

1979-09-30

Viallinen komponenttien erott6ninen roiminnorssa ruo
n0peimmin vial esille. T:jmä voirapahrua esim_ tiittiimaltå
parna. ja paruLrputket yhteen.

KORJAUSOHJEET

4.] IIIOSTOIAITTEENVIANETSINTÄTAULUKKO

HUOIV.I HydEu li$a iäd estetnåä ra anena6eF kort.radsa
0n noodatett.w mahdollisimnan suuna puhrautta. ettNi tikaa
påise iddestelnadn. Avltur lirrotet dn sutierava l., muuten

flavainu toimintahäiriö

laske tainostolaite e' rolrele

Pysy piioaeonoså, laskolat tai

L Nostovåtret erval nous

3.

5.

2

eiv?it

6. 0nialwivnn ollessa ala,asennorsa tvhrär .ostova(el

Nostolaite ei n0na normaali kuormaa

1.

8.

s_ P:eni nononopeus eka penelld e a luureta Luo'mrlul

Pieri.ostonopeus!ain suurella k!ormluksetla

Nonouaiiel nosravar suur,n ny<åyk! n h'tad$a noslosa

t0_

|.

Y ikuormitus, roska vapöaklerloventtrilin kur srimessa.

Y iv davenniilin kara juutt!nut a!ki-asedto0n, Vapaa-

krertovenniilin kara iuuttunut auki. HVdrauliikkapump
pd on vialhnan. Vapaakietron esiohjausventtiili ei sutkeudu,
jo!si takertunut porauksen.

Nostolaitreen takosassa 0leva veiotousi tiiai töysä, ei

vedii vivuno. laskuasentoon.

Pilopaineen alaisi$a o!ise vuoio.

Vaioventliilin saärö liian alhainen- Pumppu viallinsn.

Vetokoukun non0langot väArin sä;ideltV- Pumppu ku.
l!nul. Ylikuormitur. Vuol0ja paine€nalaisisM osissa

Suodatin likainen. 0hiausivunon sijala virheeltioen.

vuoro imuputke$a. 0liyä liian vähiin.

lmosuodin tai imupulki lukossa.

lm!siivilätukoisa. 0ljy liiän sak.aa. K!rininkarön sääiö vä&in.

Punppu qallinen. Vuoto påin€onah isese iä.jenetmäsii'.

0liv liian ekeaa (kvlm?ia). llnåa järiestetmasså.
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Kuva l0 b. V.502 ja 602 hvdrautinrn nosrota(e.
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TYONSUOBIlUSOHJEET

VAT.iIIT KOFIJATJS-
KÄsI}<IRJATFIAKTclFIIT

5. TARKISTUSOHJEET

5,I PUIUPPU

L Viallinen pumppu ilmeneeensisiiäisestijärjesteimäntäm
potihi kohoamisena ja iosro. taiohjaustehon puutteena.

2, Tlortomittauksen oheth on vialinen pumppu lunnister.
lav $a rv0sle"netlå€rsj rdylrä vd,ovenrt t,l dvd!ruTrs.
painetta vastaan täysitta kieftoksifla, jo oin tiimpöritaero
paine' ja imupurken vätissä si taa o a suurempi kuin
120 C. Tämä lämpötita€ro on mVös käsin setväsr rcddta-
vae.

3. T!nnu$maisra on myös, eftä pump!n pinratärnp ita on
tunluvasti s!ursmpi kuin säitiösä otevan ötivn.

Todetlaese. enä muul nosropåineenataiser osat ovar kunnolsa,

Tarkastustapa I

Mittaa (erm. sekuntikettotta) nos1otajrteen irunoarKa
maksrminopeudella. Suurin satlitiu nostoaika tåltötn on n.

M tlaa noslolaitteen nosloaika hitaan noslon aiuee ia
(asennonsäärövrpua siiretäan mahdoltBjmman hiradri
n0stolie sten, enä nostotaite on Ftkuvani noslolh).
Pienin sallittu n0sroaikå tättöin on n. 5 sek.

Mikäli no$oajar eivä1 oie em. mukais.i, avaa nosoEtr.
teen kansija tarkista venriitjen roiminla.

rgTs-09-30

VENTTIILIKOIIIEISTO

Pltopaineen alaiset osr ks. hydrautitkk4arian käyllöoh,
ieet (ohie 6).

Vapå.lienopaineen alaiet oer:

Jos koeponnisrus on leholon meneleimä, on sinun keskr
tyl{ävij venttiilikaolen tiikkuvu!den rårkasteluun ja mah.
doi i5r€" rilah:uralerden dineu'ramisn tukkeurrpn ersinl
secn. Tamä koskee etenkin vapaakienolentttitin karan
(J rsJsl0hdan'ukkeurunrna. venrr,ihron6klon kirnnl
tyyulvien iikllien kirisryksen aih.urhman vapaakiefto
ve"lri In laran te \kaa-r-Tisa tå eiontåJsFnflrit,e. {a

Ylivirtausvenftiitissä ovat ventriiiimänta (7, kuva 7)ja ku_
',5rustår, /6, nl,rn 14..; rdtenumadl.,os,o ,a pda
see ohiMVien pinmjen v,tiin.

1.

3. Päävenft ilitoiminnan stohiausentri e sä (8 ja 9, kuva
4) voi esilntyä iousien rakerietua. siis venniitil e,var suf

53 tlsavEl!TTIUL0HKoT

Lisrvenftiilien mahdoltisel viäl ovat riivinevauriöiia ja karan
takertelur, joka yleensä aiheuruu kiinnitysmu ereiden liiaitisena
kirisryksertd tai epäpuhiauksbta. 0ikea munereiden kiristy$
momentrio. 17 +3 lln.

5.? PAIIIEENRAJOITUSVENTTIILI

Paineenråion!eenrliilin vo( rarkinaa hetponi tiift ämd ä

parnemftarin lbiivenniiliiohkon pikaliiltimeen. Täilöin on
i0dettavrss avantumispäine sekäen 6ahdolliset vaihlet!l

Avaurumispaineen huomattava muutos kkroslu!o. mu!
toksen yhreVdessä Johtuu ykensä likaisuuksien aihe!tr1
mrsra torminlahairiöisrä.

Kul!neisuus on todetavisa ilman larlempia milau5i3r
.enelmi; vain \itrår4rdeni ro lorn huomio or ttr"n
terräva erityisesii ilrukan kunloon.

5.5 VtVUST0T

VNunosa oleval viat esiintyväl ylosnsö hVdrauiisln lomrnnan
ouutreerlisuurenå v sinlin rL$ssa konp6sa eåtråa o$en LU.

tuudena johtuen Alinryå lakenet$, ionka voir tarkasaa su.

i. Laske ailjyt poisF avaa huo,roluutku_

2. Aseta 6rnnonsåädön kiisivip! nosroasnloon ,a pana
paininkvrä {10, kuua 4} 1aöksepäin. Vivun ofl paråud!ita.
va nsesid,n rasaii€stija nopeasri.

2.

t.
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6. KOEPONNISTUSLAITESABJANKÄYTTö

Mlkä i roteat hydraul ikassa esiintyvän häniiiirä, on !nun v,an
paikallistam6eksi luontevinra edetii kohda keft tlaan.

H U0lr. I

Hyd6uliikan paheenmitiauksia r^uoritettaessa on öttyn !tråva
\"!'.od"po:.\! el 500 L rr", 800C) 0,1,n t.npe.,er rs

ta vo t n0peutraa kijyltiimällä nonobiterta asennonsi]ätövipua
edestakaisin I kurehmalia.

Seuraavät iafkastukset per!5l!val hydrautiikan koeponnisius at.

lesafun ETV 8!2 920 kiiyrlöön.

6.1 HYOEAULIIKKAPUII'PUN (ENITTÄII/IÄN PAI1IIEEN
IllITTAUS

2.

t.

NOSTOLAITTEEN PAINEEN I/lITTAUS / SÄÄTÖ

0ta koeponnislusiairesrjasla tiirinkappata ETV ggZ 590

F painemittariETV 892 020

Liilä painem ta.l iakokappaleen mitlausliititmeen.

f, å ,qo%r . -ouse ndrå ,to\ !d,r ;r,. d no ,o
tanqoiss *tiipa ola ETV 893 140

Käynnistt iraklori ia nosta moottorin pyörinränopeus

33 r/s 12000 r/mm).

Vedi denloitadtov'oLd d+s. to rorn losovå er n!-
sb,. Paindr'||aIn | , eq rdt o.n nårrlad pd.npr'd 19 tltpå.

6_2

1.

2.

K iinitä ETV 892 080 iritoskappa eseen F llnä koko

nåF'rus ulk0puolisen hydE!liikan pikaliiltimeen.

(iinniiä paineml(lei ETV 892 020 ulkopuolisen hydmu

liikan miliauslliltimmn.

KäVnnistä mootlorija nosra pyö.iniäropeus 33 r/s { 2000

4.

Mrkali mlllaustulos ei vasaå annett!a arvoa, säädä paine

o ledlsi odiaeenqdrovelr,i ,n tousen pdd$d o evpi sdd

tölevyien m:iårää mu!rtamålla.

Vedii ulkopuolisen hydrauliikan hallintavipua taaksepäin,

to loin paineen miltarissa piiijisi kDhoia l9 MPa.

www.maskinisten.net
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6.3 NOSTOLAITTEEN PITOVUOOON PAIKALLISTA-
tv tNEtl

Lnke 0ljy pois noslolalneesta. Esrä velovaisia nouserds
ta y i's kijyttänällä nosroranqoiss eninpatoja ETV 893
t40

YLIVIBTAVENTTII!IN IRSOTUS

nota paluuöljyn ohla fpulki.
1.

2. auåd vivlnaventtrilin Iiiin tvyu!vit kävllåen apuna
8 mmi kuurio(o oavalmen pärkaa ja kinloe.k[8.
K er, ruuvit irt vait& varrisetta kuusiokotoavaime E

l(ora y iv naventiilin kuri$inkaGn vars pa ninhvr/srä.
Nona ylvinaventlriI F ohFushotkn kin.ityyuuvren

3.

2. P0isla istuin (13 mn). Posia doslo ai een h!0hotin.
putki (24 

'nm). 
Poista råskunhidaninvipu. poisra huo .

0ra koeponnistudanesa.jålra käsipumppu ETV 892 620,
o.."ip' u t_v 2q) ol0. r 14!dopoo t v 8o, 080Jd
painem rråri ETV 892 020. Kinfltäpainekrkun ioinor
pää kås pumpun i I nkåppaieeseen ia to den låkokappa
leen mrtausliitlrmeer. Kllnfiia pairremitiari k.sipumpun
lrrinkappaleen ro seen haaraan.

6.5 YLIVIRTAVENTTIILII\I KOEPONNISTUS

' 1. I r.r . r'q A Eu vq - ilprsq

to \Li,. r"vDn'r 
'n !.1 .s. .qr 0 renqo

EIV 892 660 ja V ivnravenlti in värin. Kinnrä ETV

kahd-o la [4 ]0 x 35 mm ruuv a yliv riavenniilin siv!un

Kl nn rä koeponnlslus aitteen painelerkun pikairitrn rar.
kastus arteei irriilre9n.

P' aoo"a \ In .r.in 1S l4Pa p' .r"|.t.d o\d"dtq,,
dy.o, \en to \er'r'i i. -etrro I ndhdo.

F.

lo\ ' ivsrFr, oroto q p 
' 
nnv tå pd-d q pt)V l9 MPas\d

trora yrivnraveoltiti {ohie 6.a} ta koeponnNa $ (ohie

6.5).

E le vuoroa silnny, ylvinavenlili isd, irr0la venili liko

neisro {ohie 6.6} la koeponnisra se (otie 6.7).

3 Prmppäa ventti li'n käsipumputta

vairpt venl|iili3sä vuotoa, 4enna
19 M|r painå. Jos ha

!en tilalle vaihrovennrili

www.maskinisten.net
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ja ähelä vuotava ylivirtaveniliiti tehraa e kunnosleravak.
s Ellei vuotoa eliinny, nrota venntilikoneisto ja koe

ra painetta 19 tnPa. N4ikä i verftiiteissä esiirlyy vuoioa,
kunnona ne (ohjeet 6.8 ia 6.9).

HU0M. ! Koeponnista mVos nostosytlnteri aioa k!n oier rro{a
nut venttiillkoneiston koeponninu$a vaiteo {ohje 6.11}_

I

VENTTIILIKONEISTON IRBOTUS

Ir'orå |.[(orenqA åVrdvnanlo påiar-'uyad.po!ro yh.

dvrdlqon d oarnin evyr vcrssa olevd valrp-qds. Po srå

paininhvyn ja ven!tiilikoieinon välissä ohva j0usi.

6.8

1.

VAPAAKIESTOVTI\ITTIILIN KIINNOSTUS

Jos vuotoa esiinrVy vapaakierrovenrri issä, paiM ve

tiilitu ppineen ja jousiieen pois.

Tutki vapaskieftoventliitii kaian ja runqon inukkapinaan
Kunto 5!!rennuslasilta, silä petkkä sitmärnääräiien tark^
tus ei ritä havaitemaan kaikkia valroita. Jos kaan a
tukkapinnassa on vaurtoita, pilää vaihraa koko venttiitrpe

Ave kiinnityslriuvi {8 mm). Poista r!uv vaiisivatiserå
kuusiokoioavaimella. Nosla venniilikof eisto pois-

Kok0a venttiili päinvastatssa järjesrykssä.
6,7 VENTTIIIIKONEISTOII KOEPONI\IISTUS

I K innitä ETV 892 680 (vanhasla rnållina on ensi,, r',ore.
lavä välivipu) vennilipAään F va.misr!, eftii 0 renqas

lulee ork€aar kohlaan kdppal€iden väiiin.

2. Kiinnitä ylivktaventtirlivenrtiilipesäån.Varmistu,ettaoh,
jainholkit ja 0{enkaat lulevat paikoithen.

3. Kii.nitäylivitaventtilin kurininka,a painintevVyn.

6.9 PITOVEI{TTIII.IN KUNIIOSTUS

Lyd p,rovennirlin edesiä kaksi slsäkkäin orevaa ioustosok
kaa pois (6mm ta l0 mm).

Vedä e$m. ylivtrlåventr jilin kiinnirVyuuvilla pitoventtiilin

Koeponni$a venttii ikoneisro p!mppaatr,d ta tas!urntul
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Tarkana pitov.nttiilin kå.an irtuklcpinra jå runqon

våninpinta suurennudain 6vu ll..

Jos wnlliilin kars on vaurioitunur, vaihda kam. Jos

vasrnpinta on vaurioitunlt, on vaihd€xava koko !€nnai.

Kokos venttiili päinvastaisessa järirnVkeisä. Lyö jouno'

sokt pa:i\. leen 5itå4, fl d pa\slnnan so\ån avoin _ivu

rol.€ len iilinä poispb;n jr ohuemp' iokld toi9so t5:idn

avoin siw venniiliå kohti.

6.10 vaPAAKtEBT0- JA PIT0VENTTILrN EStoHJAUS-
vEt{TflluEI vatHTo

HU0M. ! N4olemFisn sslohiausventtlilien kunnonus la vaihlo

rehdään 3analla låvalla.

L PDina paininlevyn rkselilt3 kaikki lukkorenkaar. lirota

2- poisla paininkaral. Karoia eisaa s.kottaö kesk€nää..sillä
vapaakierloven iilin kara on pit€mpi tarvnavan välVksen

arkaånsaamiseksi,

8. Tårk6ta pain nkarojen milai lyönrömitallarVapaakie a.
wnttiilin esiohjausvenniilin karan kolke!s v€nttiilikonels-
ton pohiåna oo 48,'l +0.2 mm- Pit0venfliilin etohFus
venttiilin paininkacn patn pitää 0lh 0,4 + 0,15 nm
ålempana. Välykei voit hakoa oikelksi erimitla[ilh påi.

'r^ldo,ld <åioj. on sdiaLa. v rlrd er iprr-urra.
18,3 mm, 10,4 mh, 16,5 

'nF, 
18,9 mm, 19,0 m'n.

HU0M, I Karojae laa v ilaia.

4.

5_

3.

3.

1.

Avaå eliohFlsren iilin l$ukka {14 mm). Poina istukka,

k0uh, tousi F jous€n ohtain.

Tarka3ta inukkapinta ruurennudasin avulh. Mikäii istuk.
kå on aiheunann vuodon, va,hda kiukka ia k!!h-

(okoå v€nniili so.åavdlså r;'torrvkesrä: lous,n ohrdrn.

iou$, kunla ia venfiiilin inukka. Kiinnild isrulka lukir

re€lla Lodire 542 råivanaavalla,

Kirblå rtutar 32 +5 flm mom.nrriin {14 om).

Aseta paninka.ar 0ikein paikalle€n: piranpi kara vapaa

kienoventliilin e3i0hiåusvenriiilille ia lG,oFn pyöreal

L Assta oaininlew palkalleen. Työnnä sn aks€li paikalken

oikåin oili. (k.psammålla välillä olwat lukkoreiqasural

rul.vat pnolenlliilin puol€lls)ialuknse5elotkorcnkailla.

l0- T? ina pilovenniilin ia paini.lwyn väll! låtomitalla.

Välvts?n pitää olls 0,4-0,55 nm.
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ros n0$ovaiiei 0val athaaIa, taske verokoukk! aks ]a ai_

ta verokouk!n jä runqon vätiin sopiva tuki. eitåiv& verc-
koukku jå nonova(et pääse nouemaan ytiis pumpatae$

Ki'nnitä ETV 892 670 noslosytinte.in päähän (8 mm).

(:i_nirii kopoonnrsluta,rpsrjdn odrnetet. _r rorndn pä;

takokappaleen mittausliitt meen ia toinen käsipufirpun

6.1 2 YLIVIRTAVENTTIILII\t KUBISTTIlIKAFAI\I NIVETEJ{
VAIHTO

Mikäli ylivniavenniilin ku,ntinkaraslaon muovinen nivet,vaihda
se uteen laräksiseen nivehen.

l, ltrotå ru!vitalralla karan niv€l paini.t€vysrä.

2. Avåa kuinjnkaren vaifon tukkomuneri (7mml iå kie(ä
karän oivelauki {10 mm).

3. Kienä uusi nivel paikalleen. Jossuorital ryön huotetiisesti
ei karan sä;nö muuto.

4. Lukirse nivel paikalleen ja pajna !€ painintevyy . vdr.
nra ,vLrtoid lirkuIatr&ld,q å. d rttuu morlleel

5. Kiinnitä paluuölivn DhFinpdki paikatteefl.

9a

2.

3.

5.

7.

4. Pumppaa nostosylinleriin painetta. Su0Fvenriitin pitää

awutua 29 MPa päineess ja sen on uudellmn sulke!dui
tava 24 MPa pa nee$a. Koksile s!ojaventliitin roiminlaa
kolme kertm ia ta ana sen jailkeen venlrrili. pitoaika,

tonkä lira;jolk vthrnrdn 1/2 m,nuunE 24 7 tUPa pa,

Jos venttiili vlrotaa, laske påine poisia avaa suoiaventliilin
lulppd 130 nm). tollom rulevar u'osmvö\saärölevy.toJ$

Tarkasta kåran sulkupinnat. llikäli kamssa 0s vikaa, vaih.

da s. !ut€en. Jos ventriilio paineensähii eiole kohdallåan,

hae ss 0ikeaksilulpan ja ioueft välissä olevien säät0l€vy-

ien mä:iää muuttamslla.

llikäli venttiili oi vuoda. pidä paise sytinterissä ta tutka

wot3ako sylinteri nostomännan pysåyttäjäsrä-

Ta,kdta ramalh nostomäniän tii!isieen pitiivyys:

Jos suoiaventtiiliF no$omännän pvsäytiäiä ei!är vuoda,
ja mittarisa paitre koko åjan laskee.vuotaa non0männån
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7.2 NOSTO/VÄIVI\IÄNTIIVISTEENVAIHTO

1979-09-30

7, I!OSTOSYTINTEBINVAIHTO

7-1 NOSTOAKSELTNIRSOTUS

I Poista isiuin (13 mm).

2. lrrota askunhidaslimen nuppi iå vedii vipu hlotrD uukun
piiiile. Po6ta huohoiinpulk, (24 mn) ia huohoru!r<(u
117 mm)

3. lrota pikaliiftimer kokonåisuurena pa kaican 07 mm).

< e-J no ,oldrrpen tålnen krn|yeLu!d d,r,ll0 nnJ
ta po na nostolai een kansi.

10. K,anna nostovdrer y irasentoon ja n0sra akseti pois väan.
lion ta n0nomännän vaiien kaissa.

Po,id io'tor.-oon u!n u.r\i1e- ouqoso^(d.8 rnr

Po,sra ru.nulrel,ldf toJyr \ Inn,rysnurrel r24 rn) jå

kddn_,r Jouen ^ahva vdd{on\entoon. lyd tukrlusdaset,
rrti.

Paina jakokappaleessa olevan minausliirtimen kautra nos.
lomailå paineilmalk p0is.

Poi,la vdnhd fi u$re. ldr |\ana mvös tu\trenkarn |\Jnto id

Paiia uusi öliytty tiiviste kösin paikoithei noslomäntäan.

Arenna nostomantä tåkairin svtint€riin, Mäntä oll hel
p0mpr asentaa låkåjs'n, io5 sylinteri on ift otettuna.

2.

6. Vedd rvontdranqol trr' rqkd.dspnroon ja ord åtust6,y tq

lrota lukn!sleWn loustosokka.

lr.0la nostotankoien y äpä1 nostovaÄisra.

3.

7.

L
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7.] YHOYSPUTKIEN ISROTUS JA TIIVISTEIDEI\I
VAIHTO

3. PoNJ asennoneardipu ja sisempr k,rkatevy.

Avaa sääröakse in runqon kiinnnyyuuvii 18 nm) ja vedij

säi|1 0akseli runkolieen uros.

5. Avaa noslosylinrerin kiinnirysruuvit (14 mm). Poisia s#.
taaKelin tukl ia nosta sylinieri venniitikaneinoineen

L Avaa parnesuorimelle tulevån paineputten kiinnhyvuuvi
(27 mm).

2. Avaa ikäventtiitiiobkon kiinnirvsmullsrn fi7 mm).

lrrot6 kansi. lisävennrititohko ja vedäFkokappate vaarna.
ruuvien 6nai uos, jolloin voir poinaa yhdVspulKer.
rfr0luksesa voil käytää apuna tatain sopivaa avainta,
Tr ao ror0 [^o I dså putkpn oå,sså o evrd I rvata,rå ta

Va qdå 0 s l.d, ,rrr1. Idtå\ra ryos tu(re..ad ja

vaihda myös ne larylttåessa_

N0ST0SYLII'lTERtN tRR0TUs

krota yhdystanqon ja -varen erupåän tukk0renkä{.

A@a jousjlevyn kiinniiyyulvi€n iukiiukst ja ir01a kiin.
.ilyyuuvit (13 mm). Poina joulihvy.

L

N 0ST0l!/lA NN Äl'l PYSÄYIIÄJÄN TItVISTEEN
VAIHT0 (ionosytinted trurefiund

l(ota yliv rlavenftlilin kuris!inkmn ntv;t painin evyna.
Poisra paininlevyn jousi. Avaa yliviriavenri in kiinnilyy
ruuvit {8 mmJja polsta ytivinavenniili.

Avaa ventiiilipAän kiinnitysruuvi 18 mm) ia po sta venfir.
lipesä. Poista sylinlerin lillospionasla 0{enkaat.

7.5

t!

4. Po$avanhatlivistejaasrnåuuslpatkatkei.
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8. K eträ nosto ahteen kannen kinn lyvuuvi6n reikjin
nostolenkit Ja nosta nosrola rreen runko pois pukk nos

lurilla tai vairaavalla,

HU0M, F-ae , 'osrorarltee pårkahåa" "osroa on rvhnd(ytk ,
nraendvd td\a dse-roon B f;srvrpu l+sen.o$a td 6.våihde

5.

0.

Slvele noslomännä. pysäVttal?tn liitosplnraan tuk refta
Loctile 237 tai wstaavaa ia paina pysäy äiä paikåtteen.

Varo r kkomasra liivislenä.

Kiinnirä ventliilipsäla Vlivinaveittiili paikal an (8 mm).

7.7 NOSTO LAITTEEN FUNGON PURKAIVIINEN

7.6 IIIOSTOLAIT1EEN EUNGON INBOTUS

t. l, 0ta v. hdptdlqo- (r'n"it\sorr.er, {rg Tn) td tyovdrl.
deranko i(1. 0ta vaihreensrirtäiän kiih raheen.

l

2

liiola tunrusleljFtr karan siidtöruuvi, va$in ia iousl.

Iro(å vrpudlelin ta dtustpvy. trrord vr.

lr0ta ryhmätytkimen vivu. raioftinjousi 117 mm).Avdd
vivun kiinnitysmutreri {1S mm) ja lyö !e id tii imesla.

Poisra takahltia (ohi.5a /t.l)

lrora ohjauklen paL!uputki no$otai!een runqo$a (22

mn). l(ota imuputken käyräi kijnnilvsruulit (6 mm).

idola parn€suotimelle tul€la painepurkl {27 mml, mii<ati
silä ei oh aikdisemmin joud!r! nronahaan. t.iora
varhteistokarkaisimen johdot.

rrrola runqon sis:iitä ja etupuot€lra runqon kiinnitye
ruuvn (3/8 ).

4.

5.

1.

6.

3.

3

Lv0 ryhmävivun välitangon toiseita päänä joustosokkå

pois ta auaå r0isesta päåstä rukit!sruu!i {3 mm)_ Poista

vaiiiönko iä rrhmirvrvu.r liitin laaksiholkina.

!yö ryhnäkvikimen sikio pois. Vaihda siirrinen 0jen.

t.- \

l
t,

.

:..::']
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3. L!kitse ryhmåkvikimen liittlmen laakeriholkki lukireelh
Loc|ile 542 ur vdsraavdlld. K -n||å Lenl|,ihlohkote-
vaarn4uuvit 45-55 Nm mdmentiiin.

4. Liilä niveirunko vaihderanqon alapaiihan ieriös0ka E.
Aseta täma kokonaisuls nosrolåirteen runkoon.

5. Työnnä 6lhleistokatkaisinen eppi umpuo i ede lä

5.

1.

s.

2.

t.

L

lr!ota vaihtei$okatkaisija paikattaan {22 mm) h poisra

hdohotinputki koottuna.

Avaa huoh!rinpnken vieres!ä oteva pidärinrLruvin ru.
k|tusmurte.i (17 mrjr) ja poina pidetinruuvi 15 mml_

lr0ia luislin rapin varmistinrensas. Poisra tappi, io!siF

V.d; uaihdprongon alåpa: (oreiol . sor.oie ra pors

?.8

I old 5-o .\, nr' \r'arvs. ," Po{L 
' 
o.p -,otd. rr '.

touse ä uslevv o-" ssenor \LoidtLn' tå ..ototuppl

Poisd rJnoo" oh.a -tdp I po.Ft"lpd . ve r' rlohloten
vaarnaruuvil, runnunelitan jousen vaarnaruuvi, runnue
leliian lrdt lhv, Ie olyrha. !rpudlseha vasr'-lod'e 

',
ulosor0_ ldv_ouuun rorp - 'vr 

(lJ n T) !d v"rå
vivun mioniniou$n pidätinsokka.

I!OSTOIAITTEEN BtII{GO N KOKOAI'TINEN JA
(flitNtTYs

Kiinnilä runkoon 6joitiniou:€'t jourrosolj(a, voihan
ul0$r0n vrvun iousen kiiniittsru!vi {13 mm), ta6ker
holkli {30 mn}, j0ta on kiiinne|ävä tukiIles6
Lo!rile 273 lai lanaaval16.

(iinnirä öliysilmä t0 + l0 flm moneolliin (27 mm).
Kiilnira luanu{elilda rousn vadrna'uuv td ,unnun.trrn
katan u{sa liivjne pailålle€n. Kiinnila runq0n alapuoletta

sen leveämpi puoli tulee nivekun-

akselille. Lukltse uisiivårrn st n

Työnnä valhtehrokålkaisimen lappla sisään

vaihdelafgoo alapää o keaan asentoon

K errd luk ruyuuv s0p vaan tiukk!ureen 15 mm) ja

ukitse s rukkomurierjlh (17 mm).

Aseta varhteiitokatkais men soviros evyr pa kalleen

k innllä katkaisin (22 mml.

Asenna lursr siren, e a

koon päin. Asnna jousi

Kiinnllä valhdelanqon ahpdän tiivine Boslrk A3- lai
vaslaavalla liimalla. Klinritä suoFkupn, lousi, jousi
aruslevy, suolakumi la suoiakumln jousi paikalleefl.

t0
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7.9 IlIOSTOSYLIITTERIIT PAIKALLEEN ASEIIINUS

Kiinnitä vsnttiiliko.eino ja ytivirtalenrtiiti nosro!ytinIe,
rin påähän {8 mm)_

Larta paininlevyn jousi h vtivinavenrliitin k!ristinkea
paikalleen- Paina kean nivet paininhvyvn_

0ljva rononann"n lr vtrre F tVönna ronordnrå .V.".

2.

3.

t.

13.

15.

|.

12.

Asenna ryhmäkyrklmen sitrn nolroLai een runkooL
Va hda 0 e_qå" Tvo^-d vh ,;tytr'ap- r' daaFrl

holkkiin siten, että epäkNkeinen liitimen tapplrulee liir.

Aseta rylrmäkVtkimen väliranko paikatleen ia luklse sn
toinen piiä ruuvilla l3 mm) ja r0inen jounosokårta.

K eriihuohotinlu ppa putk neen paikalleen.

Aseta varhdelangon !kltuskila paikateei. Työnna
vai'dqqnlo dl,el. le q | ,|s|d sen . I nf, ru Fl
80 15 Nm momenrtiln (19 mm). Vå.m,stasenkinnitys

Puhdist6 nostolaifteen ja vaihtenron iirosp dnar. Stve e

,fhpn rl le ro od 
'e 

542 d: .årdavoo. To ! .d o c

nostolaitieen r!nqon ohja nholkll ovar parkaitaan ta no$
ra runko paikalieen vaihrelsion paiite.

HU0M. Varmista, että ryhmäkyrkin on lakadennossa, rs. käsi-
vipu etuaseniossa ja 6-vaihde päättä.

16. Kiiinilii iakokappale la päinesuodin patkalhen @{nduu.

HU0M. I JMikäli hyd6ulilkassa on kåksi risaventtjititohkoa, kiin-
nhä jakokappak yhd6sä paiiesuotimen karsså vadnduuvsne
snnen nostolailleen paik.lle€n noslamisia.

17. Kiinnitävaihlei$okarkaisimenjohdoi.

18. Kirisrä no$otailteen rungon kiinnitys.uuvit 100_120 Nn
monenflrin (3/8"). Varn krå. el|d .uuv'r turevol p.rLU.
lensa mukaan oikeisrin kohiiin.

19. Vaihd6 imukäyrän o{enqas uurs?n. Kiinn,rä jmukåyrä
i0st0hrtteei runkoon (5 mm).

Varmista, eträ nosrorytinterin ohjaintapn ovai kiinni.
Nona sylinterl paikalieen.

Vaihda vipuakseln 0 rensas uuteen. Asenna vipuaks

Asenna vrpuatse in al!slevV ekä vivusto paikathen (vl

v!$on asennusta helpottaa, jos asennal tunnustetilan
kran eikseen paika ken). Krinnltä tunnustetihn kean
våsiin, louet ja säätö.uuvr paikalleen. Suorita kaian Ar.
säätö: k e(a' saåtöruuvista, kunnes sn kainan eläisVys

nostolailleen rungona on 44 nm.

Tark$ta ohjauksen paluupulken tiivineiden k!nto, vaih

da ne larvrttaess. Krnnila paluuputki paikalleen (22 mn)

Työmä saatolanko iu.ioineen paikatleen la aseta ruki.
@,.i \;irorango'tF. S veh S tå

vaa sijatölangon rungon liirospinraan. Kiinniid säätöran-
qon runko nasrolaitleen.unkoon (8 mm).

Kiinnnä nostosylinlerln kiinnirysruuvit (tyhin vasempaan
lakakulmaan) paikalreen {14 mm). Kni$ä ne 220 t 20

Asetc v,il;l"vv pdn,qlevytlp ta krnnitå vhd!nanko td
.vd$ paikalhen ta lukitse ne varmisrinrenkaitk.

s.

5.

6.

1.

10.
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7.10 YHOYSPIJTKTEN PAIKAI.LEENASEIIINUS

0liyä Vhdyspurkien riiristed. Vedä iakokappaidta v@r
naruuveilla niln pälion !tospäin, etå yhdysputket sopN6r
paikalken. Tyiinnä yhdyspulket nijn pitkä1t6, ellä niiden
päät nenevär nosrosylinterissäotevjin reikiin.

Levitö Sihstic-ijivistemssa lai vasraavaa Fkokappa een
ja tunson valiin. Paina jakokapFate runkoon kiinni_ Ascra
lisäventtiililohkon 0{enkaåt paikä ?en ja 1yönnä veni.
tiililohko vMrnaiuuveille. Asela kånnen 0{enkaar paikat-
leen ia paina kansilohkon piiäik. Kiei!ä tohkon ktinnitys
munerrl pajkalleen 17 ! 3 Nn mom.nlriin {17 mm).

Tarkana painesuotimelle tulevan painepulken ri visreider
kunio, vaihda ns tarvltrae$a. Kiinnirä pain€p!1k paika-
ken 90 Nh momenrriin (27 mm).

Vedä nosiouarsi, h!opatiivist.er, aketitiivisre ja a&
keriholkki no$oakseljha pois.

5. Poisra vääniiön varmistinrengas h vedä vanha vääntiO

6. Asla lusi vääntiö paikaite?n. V4mina sen aseoro vään-
lrirsä ja aksl'ssa oievista m€rkkipi*einii. Lukirse väaf
tiö va.mislinrenkaalla päikällsen.

HU0l!1.! Vaimistiirankaira paikatteen a5enGessasi varmisra, eträ
karrloreiiin pieiempi halkaisiia on ulospäin.

7. Aseta laakeriholkki paikathei. A$nia !ierempi huopa
runqm, uusi aksetiliivine ja paksumpihuopa.enqas paikat,

8. Paina nostovarsi mtrkkipineiden mukaan oikeaan Nei-
100nsa nostoakselin uriruks€tk ja ukitse !a vdmistiiren. .

9. Kilnnitä nostomännän wrsi !okatla vädniiöön ktinni.

3.

2.

7.11 VAÄtltTt0lll vatHTo

L lffota nodomåflnän va6j vääntiöstä poieamalh pu1ki.

2. krota nonovami oikeån puotainen vamistinGnqas.

Lyii pistepuikolla fle*it nortoaksetiin jå aarteen lakaNn
aonnutlPn helpottafl is€ksi.

7.12 ltl (l ST0 A KSE L lll PATKATLEEN AsEit { us

2_

1. No$a nosloakeli rungon päälh ia ohFa nostomännän
varsi sylirteriin mä.rää vasten.

Tarkasta, että iaakeriholkil tutevar oitein paika een:
holkin halkåistu sivu akseiin k!ormniamalromalk puo,
lelle. ts. ylös eruliinoor 45o kuhaa.. Hotkit 04 asen.

n€$ava ltl nm eräisyydette atseiitiiviseuran ft!nana
vääntiöön !äin si(ä syysrä, että !apåaksi jäävätiå !iuset-
ra noslolailleen rungosså 0n poraus rungon sisään, jo$a
yiimånåj1e^ aIeria o.tkr vatuva olt s€tä nafdoth5.l
epåprrhraldel päijsdvät våtummn pois, sivättä m€ne
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5.

6.

3.

12.

8.

L

7.

levyt la vaslinpala paikaleen, paira ryöntörang0n ruki
säätdkvyja vasten ja työniä lukhusakslijousien ja tuki
lusl-avyn kanse paikallen. Lukitse akei jounosokarE
pqilqlleo- ( , nd tLnnunel.d- oLs€n

Trkåsla iuonusteiiran joussn sädt0 llikutrehmatta t!kirus
aksiia edeslakaisrn vapaasta luk lluun Äenloon. Mikä i

tuen yläpää likkuu ionrpaan kumpaår suunraan akselia

kilånnelräessä, of likkuminen -'srertiivä lousen la nosro.

ariteen runqon våli$ä olevien sdäri'kvVlen maaräa muur

Kirnnitä pikalrittimel paikalleen (17 mo).

Kiinnitä nostotankojen yläpäåt nostov&siii.
Tävlii liivsieiden vålit yleisrasvalla. Sivek ruwa6 myösak-
sehlle huop6mkalden kohdalh.

Sivele ak5eliliivineen .eunolhin Liit0spiitoien kohtrrn

huolelllssii tiivislemässaa Loc(ile 549 tai vastaavaa.

Samoin sivele tiivnlemassåa huolellissti kannen jokaisen

\ irni,,!uLvrn ,e,tå. 
'ndd, 

k ia r 'nqo r,rosp na. ,

Puhdista nosrolaitteen r!ns0n jå ssn kannen viilrset

iitospinnat ia sivele p ntaan tlivisiemassaa Lodte 549 1ai

6staavaa. Tiivinij.uuvien kiif nilyseiiät vmpäriinsä.

No$a no!tolatleen kansi paikalleen lå kie.rd sen kiinn tVs.

ruuv l 90 + 10 Nn momonnrn 110 mm)

7.13 rlt0sT0LAr TTEEN UL(0pU0USEN VABUS-
TUKSEI1I ASENN US

1- K innfta nennonsäälövivun kllkålevV, vipu, jou!levy F
Iukkolevyt r!uveilra säätöakseLin runkoon påikalleer

ll3 nr) Kfe. rruvejd nrn palton, etra asennonsoa

t6!ivun sii(ovoima vilu. pääsä on 2015 ttm_

2. Kiinnirä ryhmäkytklmei vivun arapää ruuvilla iå multe t-

la 80151{m rrlomenrtiin {19 mml Tekista, efta noso,
lartteen .unsosa ol?van ryhmävivun ruioitiniousen oh.

ianeokan avoin sivu on alas påin. Kiinnilä mJoirinjousit6
vaihdelanqon tukr ruuveilk påikalleen (17 nm). Säädä

Gjoilinjousi sopivalh korke!delle: rvhmäuivun siinovoi
rnå vivun pääsä tulee olla 35-45 ll. Knistd jousn kiinni
lvsrllvir 50 15 lUn momenlliin.

3. Vaihdalaskunhidastimen0iengas.

4. Prhdina huoltol!!kun iiitospinta, Siveie liilospintaan
liivislemaså Sihsric RTV tai vanaavaa ta nosla tuukku
paikalleen. Kiristä kaiieo kijntrity$ouvil 50 15 l{n mo

menniin (17 mm).

5. Asla h!ohotinpuki päikalleen ja kiristä sen kiinnnvt
.uuvit 4915 Nm momenrtiin (22 mm).

10. Kaada hydGuliikkaöljy nostohifteseon käytösmäärä
20 0.

]I Tärkasta venttiilikoneiston ja vivusron roiminto. Säädä

Asenna iakalania F istuin paikal een (0hje 5a/t.9).

Asnnd ryoarördnqon rd|\r pdrlalle'n Ast" toJ'.n sadto.
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Algla asennonsääö!ipu 20 t
yldp!ololle kaareha mitattuna.

l0 nln alimman Ae.non

iolloin nonovrsien pitää

8-

8.1

1.

'3

SÄÄTöOHJEET

TOIMIflTAHETKEII SÄÄTö

K!n ptru$äätö 0n kohdallaan (tunnustelian karan saä'

löruuvin kannan dtälryys nostoläittesn rlnqo$a 0n il4
mm), kavnnistä moortori.

YLIVIRTAVENTTIITIII KUAlsf INKARAN ESISÄÄTö

Sääda ylivaltav€iltiilin kuristinkara kurasa l2 osoitenuun

Säätöhetkellä pajoi(leryn on ohava kiinni vapakienov€nr.
tiilin esiohiauskarasra kuvan l3 0sontämasa ase.nosa.

KJn olei s;lrinvr karan. tdrkaslå, e a kurn'ntårai paas.

sd 0leva ruuviraltan ura on kuvan 12 mukaisessa Aennos

Avaa tu.nusrelijan krar paässä oteva lukit!smutteri ( 7 )

ja kierä säiitöruuvia ( I ). kunies päininlwv ( 1 ) iuun tr
toaa venttiilisrä A {vapaakiertoventtiili), ts. nostovarsl

Lukitse säätöru!vi oikeaan asentoone lukkomurterira.

Tämå räätö vårmistaa myös nostolaitreen ytäasennosa p!mpun
paineettonan vapåakk(on.

I PaininhvV, 2. Yhdystanko. 3. Välivipu, 4. Vätitånko,
5. Tlnnustelijad kda, 6. TunnusietiFn lousn va$in, 7 Vana.
duileri, 8. Säätöruuvi, L Työnrövaiien tuki

8.2

2-

1

IUOM. ! Ku.istinkraa on kieiietävii puoien kiorokso vätein.
Kiercitäesä oo karan varsi ottava slorassa karaan nänden.

3.

Krv. 12. Kuristinkaran e.tätö.
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TYÖlISUORITUSOHJIET
8 1979-09-30

(uvå 13. Venftiilikonsino kiinnit€ttvnä nosto$/lintsriin.

8.3 VETOKOU|(UN I{OSTOTANKOJIN SÄÄTö

Säädå nostovaftien pituussjten, että fle jä;tvft hieman löy-
siki nostohitteen ja vetokoukun ollesså ylimnässä asen-

no3!4. To,eaha nonovårsisn on ofiåva nirn 'yhyiksi sän
dstyt,.että vetokoukku v.rmalli lukkiutru sålpanså w-

irrota nostova(en yläpää ia kiera vdtta, konnes phuus

0n 0ikea pa'harren vor koke'lla sdadon, kun or.r krnni
nostovarrusta ja liikurtdel sitä- Josvarsi Iiikkuusivusunn-
nassa iå nloli€n osoitramaan kohban !ää pieni vä!ys, on

0ikein sääderyt nono!"iiet varmi$var. enä nonolairs
påäse€ nousemaån ylimpäiin a$nroonsa. Tällöin nono-
nännäx liik€ kytke venttiilikoneiston vapaakiesollc,

mihä 6n tarpeen pompun suoiel€nieksi lurhaltå räsil!k-
iolla ja hydrauliikkaölivn koumenenjren rnämaieksr.

l

2.

3.
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7. Nostosylinterinvrihto

7.1 Nono ailteen irolus
7,2 Yhdysputkien itrotus ta tiivisteiden vaihto

7.3 Nostosylinterinlrotus
7.4 Nostomännän päysäyttäjän tiivisteen vaihto

7.5 Vä?inrian våihto

7.6 Nostolaitteenrungonpurkaminen

7.7 Vääntiön paikalleei aseinL,s

7.8 Nostosvlinterinpaikalhenasennus

7.9 Yhdysputkienpaikalleensennus

7.10 Nostolaiileen paikalhen Aennus

8. säätöohioet

8.1 Asenn0nsäädön esiohjausventtiilien säätö

8.2 Vivusronlousijännityksensäätö

8.3 velovästuksen tasainen säätö

8.4 Toimintahetkensäätö

8.5 Y ivirtaventtiilin kurhlinkaran esisääld

8.6 Vet0ko!kun nostotankojen säata
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0.

0.1

YI.EISTÄ

TEXI|/ISET TIEOOT

tosT0ta|r€

Täyförm|åd.
Ulkopuolisiin sylintercinin voidå!n ottaa öiiyä

Li*iöljy!.iliö llitåv.rui.)

t(|RrsTYsruKt(uu(stA

Valmst kaksokgumppu

816 + 120

l6 cml
l:l
o,5g dnr/ s / 37. / 3

{35 U.nin / 2200 r / minl
2l MPa

29 000 t{
lVetrliverkkoruodin, suodatt$sre 10,um

l2 cm!
o,48dm3/s/37 r/s
(26l/min / 2200 r / min)

I MP.

0rbitroloSP 160

160cmr /r

saE 5w20,5w30,5w/40
API S0 - CC r.a

hydråul,ikkäöljy SllR.normin m!k.
SH 46-laatu

231
t5t
lll

ilostol.inl!tr rur|gon kiinnityruwir

oirorylinterin kiinnitys!uvil

8S - 98l,lm

245 Nm

17-20Nm
49 Nm

4ll ltm

25 Nm

l8- 22 xm

45-55Nm

Såå6rk lin kiinniryruuvir

Pik lihinulnnnriinnitysuurir ... . ...
H.llintrvipujsn k.nnatllm.n kiinnityr.uuvii . . . .

HuoåotilpuiLn .n|pän tiindtyrurvir . .

Huohotinpurk.nl!t.paåntiinnityiruuvit .

vA1ilrr
TFAKTclFIIT

Veoniililohkoi.r kii.niq.ruuri.

tumpun ryycpl

tunpun rretron'lavuus
Moonorin jr punpun nopeuk!ier suhde

Puapun tuotto

Vårov!it l;n !v!utunbpåiit
N$rovoina vatovåuirn päå$a

Prin.lqodin ...........

OHJAUS

Punpum knnonilduu,
Punpu. tuono

Varov.nttrlin avåutumi$aine

0htauwrnni,lin ryypp'
ohFomnniilin nrttapvöEsftin tuono . . .

OI-JYT

V skonts.tlirl

ENITTELYT, SAÅTOARVOT. TYöVÄLI]{EE'

t9&t-06-15
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2

7

8

t0

ts2 0.t0

892 0t8
892 030

892 050
lsz1r0

893 2s0
8S2 S23

t92 680

892 921

8S2 020

gg2 322

8S2 6m
892 S70

89r 900

893 040

193 t40

Oa

Liirinl.gpd.

Liilinl.9p.h

l{inrudiiritr

Vmniilil. iiotrr-lrt!.ån.

Ylirirrårrn iilin trkrturl.n!
oron&trir py!åynöa|!

XErllöLrt
Enittrrrd.

riin-rr.i-
566,500 nyöninrt ihdr
7m.k.l låitti ndlit, nonobit.
359-500llonobn.
02 i. 03..ri.d nonol.irr
900 Byönr|nir.iLl.

700.it- l.itli m.llit {p.ilti 502. 602}

02 ja 03-sj.n mnol|ir.
02 i, 03.ri.n nolrobn.

Nono.lrlin l.*€rihollla
02 j. 03.irj.n mnol.it
02 i. s3-rritl nott l.i., nonort-

R 3/8-
e tn'
Ulr 3/4'r l6
n 3/8'
I V4"

t3

%=
a

35
o

Ci

a
1e
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l. Pumpp(| ia ie|aiivilä kootrunå
2. lmuiivilä
3. Kskr6kh.mmålFyöräpumFpu
4. Jalollppål€lootisnr
5. ililr.|lrliitin
5- P.in.rnr.ioitulr.ntriili
7. Kiihuunråvlnniili
8. Pik!lihin
L Jrkohppålecn t.n!i
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VAIiIET K9FTJAUsi-
KASiIKIFIJA 9a

fFAKTclFIIT

I, I{YDRAULIIKKAJÄRJ€STElMÄN RANKEI\II{E JA

TOIMII]TA

r979-09-30

I.2 MAATALOUSMALLIII HYD'AULNKKAIABJES.
TEIMA

l.l HYO RAU LII KI(APIIRIEII TO II{II{TAPGN IAATE

Maatlloustraktorin hydG!liikkpiiri on 6voin piiri, ts.

pumput ottavat öljyä hydrauliikta3äiliönä je raluuöliy
palauruu paineenoma.n saili0ön.

Jäioirslmä koostuu kahdasta srillhpiirisrä, iorka saavat

öliyä smana säiliönä, nonolåittsen koreloira. Toin.n
pin.inä oDtyii- i3 toinen ohiäuihydla(liikkapiki.

Teollisu!smallissa on peikårtään ohFushydrauliikka,

ionla öljy on erillis.s.ä säiliösä.

Hydnulis€na voimalåhreenä toimii Valrut-hydraoliakka.
pumppu. lvlaatalousmallis länä pumpp! muodostuu

kåhdsria silli$nä hammarpyörepumpusb, jotka on

Teollhuusmalli$a on peikkä ohiautpumpp!. Punput $a-
vat käyttövoimantå di.selmoottorin nokka.aks.lin kaytlo.
pyöräöslä ia pyörivät noottoin kienosluv!lla.

L

2.

3- Sylinteripaino vaiku(aö paitsi 
'nän.än, 

myös pllken (14)

kautra @.0!€n iililohko3e olev.an mittåudiitimelo

4. Vantr lilohkohn kaloien oll.s5a keskiasonno3rå nonotair.
roimii, Liikul€tra6sa käroia krstiasennoilta.n. nostol.it.
rssr nosio ksske\/ryy ja nostohit€ iää viim.ksi saavutot.

tuun as.ntoon. Kun nostokillsen h!ku on m6neilläån,

Kaksoirhammöpy6.äpumppuun {l) on kiinnit€ttv ifl usii.

vilå (2), joka on imup!rk.llå (3) yhdinstty no*ohireen
kot6loon (4). [4ohmmisrå pumpuisra lähravät päineput.

k.r {5} ia (6) pii:inwiit varov€nniilirohkoihin (7lja (8).

0hiaushydrauliika$a o. ohiaunentiili våliitömäsä yh.

råydessä lakokaFpahAeen, jo{a läht€e myös sylinterijoh.

dot (10) ja Fåluuputki (11).

Nonolåitreen rungossa oldvrn iåkokappal$n etopuolslh
on kiinnitmy korkeap.in.slodin. ionka kauda nosto.
hitteelle tuls'ra öliy vi.t.a, 0ljy kiedåä jakokappalB.n

påal" {,_nrsrtyjsn hsavsntt ir,lo4rojed (12) [durr. tå.

kaisin jäkokapp.laeseen. Siilä lähtevii putki iohaa öliyn
3ylinr€.in r{n0on kauta v€nrtiilikoneinoon ( 13}. Ventrii.
' ko'?isroi olle!3å r'dpddkråno.Iai laskLa!€nnossa 0ljy -
t3a takaisii säiliöön.

llostoä$nnosså venniilikoneino ohiaa öliyn nonosylin.

r€riin, iol oin nosto tapahtu!. Venniilikon6inoa ohtarråi
losroldihee" korå c$a olevå lå v.vrt|o,la.jola sda ror"1rn.

taimpuhsii3a joko nonolaiilssn iw5s. ol.valta kärion.

iåus/ivulta rai nonolaine.n r.kän, olevåna ådomaarri.
såätöhifieesla.

2.

3.

5.

lB&mtiilin läyrö.i raikui! riihri.

Et6

Kuvr l. Ma€ralou$nallr hvdöulinei iinien,lmä.

l. Prmopu. 2. Inuiivilä, 3. lmrpdki, 4- Hydradinsr noltobire. 5. 0ftia(kr'| p.in.Dutti. 6. olotritr..n påin.purti.
7. 0fti.sr6niili, 8. Jakok3ppale, L Suunravenftiil;lonko, l0- ohirul(sen pain.lårkur, 11. 0hjåuksen patuuputti, 12. 0h.
ja!3!ylinteri, 13. Venniilikonskto, 14. Kork6aFai.asuodslin, 15. Mhr6!diitin. 16. Non0sytinreri, t7- ö tjyn tårkislusitm ä
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13 t€oaltsuu$atllt NvDaaulttrr(atÅruEs-
lErxÄ

A.h||| on r|dry| toh tr|.t lorEr.llin ohir''piirin, liiiliö
on kuitlDkin pilrsmpi i. paluuruodlttinrlh v.ruitotru. P0mp-
punr toimii yLitriiid|.mmayörapurDpu.

O HJA USJÄRJgSTEt.I{ÄtI TO IMII{TA

Tornfrll 8ELO3'U3

Xun on|uspyöda 0i kiinr.rå, ovrr vontiilikar.r k$ki
tyiou.|n .Dlio3n r{-lirto.r.nno!s. F pumpor tuot-
t mr öliy virr{ vrrttiilll.roion vlp!.Li.donitifi klutr,
t.t!i!ln |iiliöön. 0hiauttvlinrlrin liirännar ov.r råsa

r.n.or3. lihni i. syli...rin ffinli on tiir lutittr pdtaF

K|,n lal$.t titnln|.;h oiilrl$y6ria, ki.tvy s.rwvaii-
riiftn sidlara ullolaraån nahd€n. osnn k$kina'sn k's.
tymähln . olhti t5o, rtlai öliyå v'nf. mitt pyörås

tön t4llti ohjäurylint.dir.

oliyn vrn.u mitbpyörfu6n läpi .öeun!! hamm.Ayd.

dlle j! .iih€n kytletvil, !.rvov.nniilin ulkokaråll. pyö-

riBitliill..tr, iot. otr sxEnmllin.n öliyn vi.t ulhää.
raan. Pyörinriliik. on snai sunbinen kuii ohj.uspyö.

tällä ji ihåkåralli.

V.nniil,k!r.t pyö.ivar sik vhrenä kokoiiruuren! pesan

så oh! spyiidn n(lam. Niiden k.lkinäinlD lilnvmii
kulma $ityy liihln 6.rk!. lun ohjau3pyöråa kilFstään

Venttiilil.ro,€n ksskinäis.n lienvnäaulm.n suuruu! on

riipFuvdnm ohi.rtv6imsl.. K'rwnår olL.'a n. 40 vi
t.! taakki prmp||r tmn.mr öliy minapyöriinön k.unr

Kun oni.oipyörfi kier.tiin vrfilkais!.n suuntun on

vonniillbrot€o l..linäin.n k'.nyhalul' F niid.n ryö.
rirtå{iik. tiiC(k.it3nnt in.[- fl.l..nin.n Gionin .daå
v.nttiilik.roia ki.nvmenå toBiiniå nähdrn 0n€mmiin

l(0in 80 lGlia!.nrDn tunt mtin $mraan.

Kun ohi.uriåri.3r.lmän prdrFpn si rnna Frinoöliyä, diö1.

iyr "inftn. oh|rrsylii(.riitr t p.hdu, pt {hFuroyörä
6laråan kr.'ria. Vanå *un ohFurpvöråi on kier6tty 80

ort.e md€ rioin nioirin ul&ofr.n m r.r pvörinti
liikt $..n, iotå cdoron!.n yndyekclin vålityk llå
pyö,htää nniapyö,åstön h.omåryyörää. lvlinapyöråna

binii oy! kålbrnrp(n , iot !.i(.. öliya ohi.unylinl!-
tiir ja iol(å im$ i.rvir.vlr öliyn vanav.n iilin kuna
ohi..$,anirailir 9.luupurlaia-

fl.in€sr.ioilss l.pahtuu vårov.n ialilohlolra ol.l/rlla
vnoleonialillå, iob on liinnitlliy on..tr*.nniilii..

2"

3.

5.

6.

1.

8_
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vAlilEr KctFIJAUS.
KÄSIKIEJA

TOIMINNANSELOSTUS

1980-0t-15

Z,Z PAIIIEENRAJOITUSVENTTIIII

tuv. 4. iakokappa{eenhatkileikkaus: i. paineenGjonuwenr.

riili, 2.lVitrarstinm, 3.S{ol&enniiti

TFIAKTclFIIT

2.1

HYORAUIIIKKAKOMPO!IENTTI€N ffAKEIIIIII€ JA
IOIMII\ITA

HAMMASPYÖSAPUMPPU

Trakroreissa käVtetVt hammaspyöräpumpur ovat tekn jes
n k0rkeaLaaluisia ja perustuvar nykyaikaiseen suunni e.
luun. S!u.nilrelussa on py.iity hLro.nioimaan markki
noinriälueemme huomatiavani vaihtetev tämpöotosuh

P!mpun kuofi muod0sruu k,innitV$åipas1a, runqosta ta
lannesra. torld on yrd \reIv ro $ nr ne tatta rLu!,rta td

Eunqon sisällä o eva hanmåspyöräpåri on laakson! hol
leila. ,olld Ioirivåt qto5 i.naatla\aLtsP. vatrne,nd

Aksiaalisesti on laakerihotkkien ojkopuoto e siioiteru
tiivistsjädenelmä, iska täyde ä rvöpaine€th kuomil{.
tuna painaa laakedholkin otsapinnan osapaineelta hrm-
maspyo en otsapintoja vaslaan väientäen pumpun sr

Hammarkammi0!e vaihieleva paine on johdettu osapaf
nekenniin paineenraeusrerkiei kauna, jottoin paineen.
n0usrkohdan valhtelusta åiheut!va laåkerihotkkien kalis
l!mrnen ia kiinnihikkaul!minen ettminoiruvår.

Ulo3päin on pumpp! tjrvlsretly k,Vröaketin pää a ote.

2

3.

t.

Kak$khamna3pyödpumppul(uY. 3"
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T0muf,Äi sEt osTus

Jlti€nehii!!ä paanan.4onusvmrriiti on ns. soraohFr_
tua lyytpie Tunnuenain. ratenteel€ on nopca avauru.
n'nen ia åvaut{tnispaine.n pysymineo vationa punpu.

Sam.a venn'ilrryvopra kävret.ån en s.doIå Dot€nn6!.

Vähnån ertäm båksi lentiitit ovat vanincnu vaimenrin€na.

2.3 VEI{Tr||l (0t{EtsT0

2.

K$. 5. Ver iitiroininnorionoas'nruss3.
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3.

2.

t.

5

6.

Ventrialikon0isro muodostuu k.idena oena. Perus.nt
tiileinå åik.isemmas. tråkrorityypeissä kayt.ny ventiili.
koneisto ll ), ioka si3åliäå liev€nttiililoimintåån tarvittavdl

ventriilir, on täyd€nnary yljvidrventtiilillä (nostonopeu.

den siiätöv.ntiili).

Peruiuenrriilin irnko (l) sisältää kaksi päiiv6nttiiliä, va.

paakiedovenniilin 13) ia laskuv.ntlrilin {4).

Päävenrtiilhoi'ninraa ohiataan mekaani*{i avattavilla

(uu,avenrtileirla i I ra 9 ) s.,rraavasri: pdåv.ntlrreisia

on pieni €ik?' kuutin). ioka vhdisttä pumpln tai s'vlin.

ta,in pain?en alaisen tian siihen liraan, jokå on piidve0t

riilin alk la vhreyde!!ä 0hiåusvenrtii eihin 1 8 ta s ).

Avana€sa ohiaus\,enttiili mekatniresti ryanramållä kuu.
!aa rfiukålta, alkaa ö tyvinaus em. suutlimen läpi. Virtaus

\urr',n.n rap åiheurraa påinehåv,iln. jollo n 5v1rvy paå.

veniiilin $urinpaan poikkipinraån vöikutova p.ioearo.

Pdie.erosta johtuen slinyv påäkåra aukinsent0on. Vas.

raavdi esiohhusventiiiliä sulieitasssa lakkaa vinaussuut-
tims, lapi, paine€ro la$irn,u ia 9aaventtiihn ioln painaa

venrilin islukkaa vasten. Tällöin työpaine pilääven irli

ItiFnerry pliåvenr'I|noiri"rd i-odo!ruu rolrnpien
pdaventtiilen ja n,idan Nohlauw€nttiilien yhleisto m,n

nasta venttirlikone non pääsa o evan pain nlevVn 110)

Esiohiausvsnttiilil on derenu sirrn, euä pa nin evvn tirk
kues lbha tavorrraa e.sn vapaakienov€ntt|ilin puoler

sen 4ionia!$e.rti'ln (S'. Isrå t,lanre*5a. s'rs vivuo
koskerlaessa painrnkaraå on valys pirovenrriilin s!ohlaut
venltiilin parninkaran lå paininlevVn valillä vrela 0,4 f
0,15 mm Ttmän valvlsen aluella lirkunaese paminlew
prtäd siohjrusaeattirIn {g) kautia vapaak|ertovenliiiliå
aukr, murrer åvaa laskuventt ilin asiohtausvenrIilä. Klva 6. Vm i ||rormrnn0( prtoasennoss

PtT0as€ltl0

Tässä a|3nnossa nos:rolaile piräå våpaakrenoventr t

da{romirhelkell eavurenua ai€ntoa (kuvå 5)-

TASKUASE'{TO

PaaninlnVi liikkuere edelleen iten, atae työntäe myds

hskuvenltiilin sior'tåura.nrriiiin åuki, avaurus lasku!enr

tiili ia iiljy vnlaa lark!venniilin kaullå sail,dön. ti€hyee.
seen on !ionerrr lr5kunhida'|in, ronlå å,heu rmå pdrne

hariö iohtäa pieiennenyyn !iirivncusmääräa. hid raer
en nosrolailt.en lasku.opeuna.

iosroas€IT0

Nostoasennossa (kuv. 5) painint€vy (r0, a toskera
kumpaakaan el|olioat!$rliitiä, vaan ne ovar janoin kun
paäveoniilir (3 ia 4) ruljeftuins. Punptrn r0oftu uenee
täsä asrnnosså kokonaan nonosVtinle'iin, joloin idvsi
nononopaur saavuIctasn.

Kuy. 7. Veoxiilipesän harkillikkaus.
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YIIVIFTAVE TTNLI

l. Siird${lså paininldy (10) {no- rr' t.sl|l,nnnom nos.
toå$rtlon allå5 ylivinåvcnfijitin (21 toiminr!. {Xnv.
8).

2.

6.

7.

Tämä vlntriili oi roiminn.traån 3,tilvinå{tlsntiiir,in,
jonha ohiaåvln kurinuksei suuruus on nippuv.nen pai
ninkvyn {l0l åsrnndna. Ksv.sa 5.io!.å yfivinavcnniiti
on errdry 3uhanusr rrfino$a itcn. €1rä no&orylint.riin
marova rualrtr on 5amå kuin t!np!n, on rämijn vin&k.
ssn$ätimm åuromäaflin.r lajohi.tru våtniili (7) kirnrl
iå laå ohi..va" m0t!åni!!ri painintewflå 1101 *iidonää
krrinink!ä (6).uli.

Klvasiå 8 on ssirety til.nn., joså plininLvy (10, on
luori sllins! .aohiiu*finiili. {9; l(uv. 5} sutklulu.
ia nodo on dbm're kurisirLrån l8l måårömalliötiv-
måiå{å.

Tunnrnrliian kårån taunå vsnniililon inoll0 rul€l,an

notloatnplhsin i€s..uts.ns 8l,ltslruu våpr.licron..ioh-
iåusvsnniili i. v.på|kis.to{rnnii,i iulk.r vapsalinaurkå-
mvan. il.!r vina. ylivid.u{lniiliin iå å!a. säiliööi ioln€.
€n l(anavaa hi{.lli!€rti läysin äuki. Autoi luoruufta
3iihols'vä rlrylnsmttiilkaB allttuu s.llabee,, laepaino.
å!.me., sttä lurininkaran .ih€llnamana rains.erona
kåraån våikuxavå vorma on yhrä iuun I(urn palåuruqou

nn iorsivoida. Turnunsliiatr kar.or yMinErty viv!stot
la paininlåvyvtr, iokå liillucasaan liinaä kurininkad,
siten, eh:, sylinrdiin ohialt.van nsnevircn sulrous on

slofdr vsran.ollinen vdovanrls.n suuruur.en. Näit
åitaansåda.n tatkuvå vltovanulseen vetrannoll'nen psl

roniino rlattorin vetävills pyöritte.

Kosli ylivind.nniili roimii !.in paitrirt0wn ri.netlå
liikklln alkuo!.|r.. s.ad.an rvösvlirter iii ,nåksimnuono
tent:i{$ä påininl€qllä ilur€mpi liik., ioki laådaan aikärn
ftgllnonsärövivulla. Nornå.lisr oonarVöst€nlelysä,
trn halut.an ry6vä1i.. noi.. noFea$ivtdi kulierun3.n-
looo" roimii nonolairc *urimn tta nopludålh rutsun.
otl.fiårrå 0ienrä h!rk.å noso. .lunå iå toousä.

Nonosvlinrdiin men.va öliymaäå pirn€n.e ftyöt $rtoio,
kun lähellä halunuå ås.nror oainintew {t0l hir&ni tiik.
kuti kohli våra.liedo.xnlo.. iolloin li.tvnä vaihe5ra
låhtier öliymåäå ialliuyäni pie!.n€e" kuon€3 paminhly
{10} a!åa ..ioniaus,.nniilin (9, päär:iekr&n punpun

Ylivif4ntliilir l2l iungosa siiåitli. rny65r.åe.vlnrii
li {5}" jonka r€hrtuå on sulkoa ötitn pal! ie ylilillroi.

l(urr l. Ylivinfl.rniilin toiminiå mnor ått..ri..

5.

2.4 U5ÄV€HTTILtT

Nonabin*n runloon kiinnit€råvån jäkokappale$ päätts

on mahdollilla siionlaa eniniän kolme lisin€nniililohkoa .d
ultopoolisille roiminnoill€.
* I lohto toimireiåan !"(ion., hallinta oiksalla käd€tlä

- 1 l0hro lisävarure?na. hållima oik.rlla lädellä

- | lohko lis:ivaru$eona, nallitrta vasmmalh kik ellä

- I lohko lisnv.run .nå, h.llinla va|.mBåll. kiidellä

2.5 mUSUoEtru

lmuliivilån tartöitus o,! poi$as roini.Bhåiiöihin joöt.riä .!ä
puntalltsaa iä4!t.lnii!!å. tnuruotima koretd on trinrit?tv
k.kcFfl mpun imupuot€th. S.n !isäIå, siipimur.ra a tiinni-
tnyft kanncn alla, tiairsE€ imu$odin. Krnn.n tianniiy$uvin
piiiill. oft riiondtu ,n{n0.rirrnkåiiå, ioila sirov.t ötiysiå
ftr&F oilh hirtåhite il$!nå. Suodauen! 0n 119 B m.
Verkdn !ins on mf.llilud03.
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T0tu {flatlt s€losTus

2.6 I(ORKEAPAIITESUOOAIIT

') -.. ..

. r.m. er.re m!x.e.no.n i mdti! 702
x'Tamä erdt! kiisittii krilki v7-lotol!0k.n m.llit 002,703, 802,803 ja 903)

2 l98l-11-15

KOI{]AK-KÄSISUUIITAVEITITIIIIT VATMEf 702...503 TBAKTOAEIHIIII

Hydrauliilan l0rkeapain.soodin on siioileito nonohnftln
.un90n vai€mn.lle plolells latotappaleen erutåir.an. Kosta
venttiilikoo€ilto on hWin a,ka pienitt€kin epäpohla!ksitk, pai

nesuolimen tehrävänäon esrää nahdoltisimman tarktaar kaik€n-
lai(e. epäpuhlauki.n pdäsy ven iitit(oneistoon ja nonotaitr..l.
re. Slodfltiri€n luodatlssl' on l0 p n jå 5uodarosrarKkuus
98 %.

- K ävnö6mpöritarr!. -40 . . . +i00oc.
- {imellinrn huokosl(oto 10!m.
- ilim.rlinen tihvuiislirra 36 t/ni._
- Öliyn vi*osiie.ni 30 rst.
- ?aii€ntuiö40 +10 kPa.

- Työpai.. mir 25 MPa.

Korte.t.inrsodjn o. h.u!r.nu ohnrwentliiti||ä, jonla avau,
lotnai0aine on 250 i 30 tPr.

Krytiö Lisäv.rurtan., rilautn!n.ro

2. rohko ! I J. i.4. rotrko rxt

124100
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KIv 3. P.in.$otim.n nrkiLitlåu!
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Z' öTJYT

Hyddrllilböliyrö llynlain ed..|uuk .r. Slnllrnh
|tru*lr SX l&bt|,|. Vöå.nnh voir tivtdl nyns öltii
iott| rivnårr s^€{oriEri r2!, 5rrl0 |.i 5 t0 ir
APl.iuolitukri So.CC. t{årnii öliyt ovx opivimgi suonft
oloihii ldt..r kivti.nöllir.tii lolo yo.dJt lh!ötibr.ih-
trtur E?loi.lorh.irr lur.n *b|lsr tr.i !i rrLirivr.
röi {rr.r oi umhr pwaE r.lr.lr. sdlohi.. ötiybdur
i. virlodtanh ohiva lsoilrt.tr mltabir-

Hyd..ul tll.öliF r.in n||otiuo tittua ry$ !..n.ri

Vii lfinjrr, i |bhfrra
Vii irahrnlil.. ird-
.i t-inatwil:
vä.rlqbn tom6., nuro
bihrlrf,:

',.lt ölyr rs

iln.. ölitn r..r

ö$onyllu!n||.
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VAIiIET

2.

3.

1.

l_

3.

KctFIJAUS.
KÄSIKT]|JA

THAKTGIFIIT

MEKAÄIIISTEI{ JÄRJESlEIMIEI{ RAKEI\II{E

HAU-tt{TAVTVUt

Kuliettajan ktuimen oikealh puohllasijåit3.vrtnonotait.
teen aslononsaärövipu, r€rovänustunnonelun säälövipu

ia kitiiounlavenniili(eln h.llinlarip!{vivull. AiEntron-
säätövivun laike viilittyy ohiausakrelin kautia vjvusro s.
Vetovastustunnusr,iun räätövivultå tiike siirlyV sääröak-

slin i. ralittnalr€lin k&tta dlunott€. Vipuien tayttö-
oh,o.t löyGt a.ktorh kåyrto. ir huoltotirjdiå.

lstuiman etupuolsllå on låilunhidåsrim,n ijälövieu.
Sen lliynöohieet löydåt my& &iyltö- ia huohokiidta.

invipuun {ll}. Iimä vipu otr la.l!rcitu nolto3ylirte-
risä ole{ås!å kiinleisö pht esä (161, jonon on myör1..-
k€roitu assnnonv:llirii (8). Väänliössä olevå rppi (t2)
pa,nd nostorlue.n ropu!t3 raiorrinvipu. (l ll, iorå srr
ft$ vftdyninkoa {61 nonoennost pitoedroon ta nåin
pysayttijä nonon käsivivon assnnosta riiDpumana.

T0rMr ilat{sELosTus

9b
t9]t-06-15

3.t-

RUI{G0t{ SISÄlt{Eil VlVuST0 : T0 lMltrlA
asEt{it0irsÄÄTö

Vendilikon.istm oftia.van viwiton 0eri.!lt .na on,

eträ r€ liskee gaomanissti ,rotuks€n aslntoaruona kå.

sivivulla annetun ia hitteisrosa demaä olav.n aento.
affon vålillä. Erolu3 ilmme. yhdFinqon (6) k..kicön-
trott {pitoåontol poikk.avan. a!nron.. ionk re våliG

t'ä paininlevyllE aih€uttaen si$n hydnolhta toiminla6
kondan 2.3 mukåNn.

KuY| | 2 esitiää 702r nostolain..n sätiivivustoa:

A$nnonvålittimen alao3.so oleva cloi (19) toimii oh-

i.u$,ivun {20} ia vålirwvivun 15, lr/r. l5) kiinropinre-
nä- Siiåtö.I!.lin pääsi epäk skeii.sti oleva r.roi (221

on ol,iaus/ivun {20) rliDåån hahl$i!. As€nnonvålitin

{8) noiaå jouen (7) voinålla vääntiö.iä olev..n €på,
kGloon (241. K&ivirun ll3, tu6 l2)sii.ro 'tr6to||"
aiheurk -6tö.lc.lin piisä olsv.n tlgin Q2) tiitklrn
mVötapaivtdn. jora iamCll. !intiä h.lk.llis!€n tiintopii.
l..sssn {19) sidotun ohjru.vivun {20) Vläpåätä oik.!11..
S.m.llå viwn alåpåå liikt'r! v6omnrll.. Påininl.wn
{10, tlJva 5l llla olet! ioll3i ilidä yhdv5tårkoå (61 v..
$mnalls, jolloir yhdydsngon päåhän nivelleq p.inin.
lavy latksa painanastå vacåaki€nov€nttiilin $iohi&s
v.nniilE {9, kuyå 5}. V.!..Ii.rto $/lhutuu i; nono .t,
ka6. iloston .ilonå kiodiä epäkako (241 nono.k tin
mukana jå sllliino|lsun!å råkia as€rnonvålinimen {8) tiik-
kw ylöspäin. lällöin pirt {19) liik*uu is påinå. ohj.us.
vivun {20} mur.naar oik..ll!. Kiinropbln|å o. tållöin
fftöak$lin påir.ä ol.va trppi (221. ohiausrivun (201

,lrpää vi, yhdyrtanqon (61 välityks.llå painint.vyå (10,

kuv. 5) taklhin Ditoas€ntoon ia nosto lakkaa.

K||n t0:
Pajninl.vyliä tulav. yhdyst.nko (6, on kiinnn.try rajoi-
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l. Tumun.lii|lt loud
2. Iuttnwt lljan rnh
3. liil|l|||uvl
L Trmlttdiio ltr.
5. Vålhyoilo
ö. Yhdytmko
,. Viuortor l.a.hui
L A.nrcft{iadiå
9. salr6.k ll, ulompi

lo siltö.leli, t/x't!l
t l. n iohhipu
lZ niohlorrrpi
13. Aannand;tövlr!
la. V.to||rtuttronll|t.luo dltöritu
ll. 81&!uui

lftm 11 llonoldtt.o rivono

:
at
a

3
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Kuvr 13. Noslol.itts0n hålkileikkåul

L Nostolahreen funko

2. Väåntiö

3. taskunhidarlinsnvipu

4. Vsnrtiilikoroiston huoltoluukku

5. Ylivi av€ntliili

7. Noslonännän pysäytin

8. Nostosylirteri
g. llostomdnrä

10. tlonomännän varui

ll. Pikaliilin ultop!oliita työkoneria vanen

=
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3 tcE0-!t-t5T0ll',tlf{ilAf, SE L0STUS

(!r! 16. Tunnuttdul.itt asto

VETOVASTIIXSEII TASAIT lhtn lt)

vdoc.nrrklan taim.n vivuror toimi a rarutiuu wrnii-
likonoiston ja no3tolrito.n ulkopuol.lh ohvan v.tovoi.

na..nturin $ili{n väitylahn nttian pituud.n muutol-

Ti.Wn r.loviimll olls$ vrtoy.ilsa on iouri (ll trn'
nutteluk.lr|n (2, kur! l5lvälityk.llä puritt ttrr ko*oon

s.o iouiivrtiot uBri.uu må (.||. JG liinå wtorroimr

v!3tås kfulvirulla rnnetta aloå, noiaa vantliilikontdon
p.iniddy (6, kuv. 13) yhdyrDr{on {6, kwa 14, yil
litys,ir[n l5r. ohiir*iyur Q0l, l('r.n (al krutt tun.

At otorilln;i: o. ilmtt lottdrm .pik .loor i. no6to.

hit| on pitoilann$,a.

Milåli v.tovoima!^,o muuttuu, llilkuu p.inrnl.vy osi.n

vålityklrllt jomrukump..n 3uuntaan. Voim.n b!ir*t'
{ !t liikkuu no.rorr6oll. ia toinar pi.oGrtttt a 

'a}ku&|ln$m, Tälllln v.tovoima{i,o mllttuo ja vivusto

oal|||tu|| pitodnloc|.

f@-- --e+

7.

Kuvå l8:
Ai.tt.s. puht.llå v.loysuriafilll ornoiatävigo
(kärivipo) on vi.tåvä niir plllon lårfu.!.fio||., stLi
nGtohitt !r "orir.mill." dnroii66o Eidu, to.l.
.pit$l(on 124) xolleitll|.a .$ntovällniiiå (81. r vi.
vivut 001 ir 6l .D Dlln {kl|yat r-dmlh), idloio
t gahtuu flrwdnldo$hfu iippuo.ton no.lo. Tili
t på. on käyr.ttlvå nyft rpätuisra m..t kynn.ni.!rå.

Noj.rmlnrn lrttyyn fl.kimiryvyyt .n on ldullktr n.
aiit, motri l6duln rdhdnl F.ltor lyndt6.!al.
iolloin t.tor&rln ö lor,!. y.h rnovsnÄhui99cir.

H.|!tta|!r morttrå vltoyr|i|lro rruruotb on ulko0oo.

lb.tla litivivull. {verov.wslunnu.tslun dåtövlpu} ti.F
nniei |,lomp.. örö.lr.lh l9l, iolloin rrupbr.-{3o1
.iinaå vilitylvipus 15) ohi.u3vipuun {201 nåld.n. Silloin
p8u:t!.sa diiryYt kr. ({l i. yhdwbifon {61

6lilL fiwrn .

i.
2.

3,

4.

5.

6.

1.

&

Tunnun.liian iooii

Säätöruuvi

Journ kirhtFnutrrrit
Tunnud.liian !tleli

l.
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TOtf, tAr SEloslus

Trtin 130, rii.tymin.tr .l..n!öin ltw.n vr.n.n€al.l
|ih.utlr: v.nniililon.kaon ii.tyni$n noio-ntooo
pi. mni{i etoroim+ oil.. T.Dir iirymimr Eltr
.ah.orE trGr.im9|rkdn iirvmirn loäri glol! Ui.
v.tovoimlawoi.. Tallöin dit void.lr olo{ht id.r bo-
lrn reli$ vnovoimLh, io||. h.lut.ån lr.lrorin työ+
l.|*rå i. 6ti lnri. ral||rr mv6. ,l| rynryryt-
iaalt,

Ix lL Vatot ntrtan nt.infi riv{no

l. Tunflun liiin jouti 2. Trnn$t lii.n 
'.ntr

ruuvi 4. Tunnwbli'.n bn 5. Vtlitynipu

ta*o 9. ltitötldi. ||lonpi lg. t{ivdie0i

FutNisu 30. V|ninr.ppi 31. T.ppi

3. liitt&
6. Yhdyt.

20. 0h
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TYö{ISUORITUSOHJEET

vÄltrT KGIFIJAUS.
THAKTclFIIT KÄSIKIFJA

KORJAUSOHJEET

1980_05_15

2. Viallisten konponenttien eronamin€n toif,,nnoissa ruo
nopeimmin viat csitte. Tämävoitapahl!aerin. tiittämäilä
parnr. ja patuuputket yhteen.

4.

t.

vlaitETs !TÄ

Vikojen ilmsresså on ensisijaisen tärkeää, ettij ennån kor
jrukseen ,vhrvn.sla selvrrar jttenetmdtt,sn, vrn $Fin-
nin F syyt. 0h.inea vianeisintätautukko antaa ammafii-
nchr,ls va,. vhFal.aNå osai,itoia, <oepornrslusta,tse,
jan käyltö (ohi.6) mahdoltistaa nopean vianetsinnan
arnakin pilopaineeiakisissa osisia.

vuodot, jotkä siiajtiecr 6paakirrro- ja noslopåinern
alais'le osjsa, eivA rällä koeponristusmeneiehäflä r!rs
esrll€ ja ne ovar ta.kastertaviss. ainoanaan nonoaika_ iai
lbon0nntauslEn ayulla. 0n nvds nahoo,trna pårkå[s1.a
viat reuraamallå äänen, F länmöntehiysrä komronen-

HU0M. I tlydlau tin. iårien tnäå t.rhnltheis, ia ko4att..!sa
otr noudatiibv. 

'n.hd0llisim'n.n 
luurta puttautt , etrci tikaå

liis i.rissr.lmirn. Ahtur tiitol$t on $tiett.vr r.i nuur.n

41 flOSTOI.AIITEEI{ VIAIIETSIIITÄTAU LU KKO

fi aviirtu toinhr.hiifiö

1. Nostova.ier sivår nouse

3.

z. Nostovafiel eiviit laskerai nonotaite eirott.te

N0stova.rst eivät pyiv pitoaennosa, taskevåt lai

Nolrohi13.i n0sta n0rmaali kuornaa

6. 0hjarsivun a lleila åla.as€nnose tyhiijr nortova'ls

8. Pumpp! ätusläii

g. Pi€ni nodonopeuisetä pienettäolrä s!urå a kuormm{.

Pieni nononop.!! vain su!Glla kuo.nilukseUa

Nottovårrt nortavar suorin nykäVksin hitaa$a nonos.

10.

.

12.

Varoverttiilin säätö liiån atha,nen. Pumppo vialtin.n

Y !kuormitus. r0ska vapaakiartovenltiit'n kurislimess.
Y iviriavent!iriin kara iuu Unut a!kiase^toon. Vapaa-
krenovefl tliilin kara juuttun!t auki. HVd.auliikkåpump
pu on viallinen. Vapaakieron Aiohjausventtiiti ei sutkeodu,

l0!'| takerlunut poraukseen.

Nonolailteen tako$se oleva vetoiou$ tiian töysä, ei
veda vivustoa lask!asnroon.

Pilopaineen ålai$ss osisså vuolo.

VNrokoukun nonotangol vää.in sdådetry. PumOpu ku.
lunur. Ylikuormitus. Vuorotå painoenataisiss osisa

0hiausrivuston !åätd lirheellinen.

Vuoto imupulke$.. 0tiyä tiian lilhän_

Innslodin rai imupulki tulosså,

lmuiiivilä tutosa. 0liy liian !akeaa. K!'iilintdan säåOiäitin.

Puinppu viallinen- Vooio pain€snåtr isese jtiesrehålsä.

0liv riian ek€aa {kylmää). tthaa iärje3lelDässå.

Esiohiaus,enttiilion karoisn åårö vääd. Jdlsi
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vAlilrr K9FTJA|J=i-
KASIKIFIJATFAKTC!FIIT

5, TAEKISTUSOHJEET

5.1 PUMP?U

l. Viallinen pumppu ilFrnes snsisijaiserri i;ni€netman täm.
pölilan kohoamisen. F iono- taiohiaunehon luuttsen6.

2, Tuononittaukisn ohelta on viallinen pumppu tunnin€t
ravrssd tviislennsllå€irä lay a varovenftrilin dvaurumu
painetta vastaa. tåysillä ki€roksilh, joltoio tänpötihero
pajns- ja imuputksn väli$ä ei säs olla suurempi kuin
l20 C. Tärnä tämpötitaeru on myöskäsin rctvänrrooella-

3. Turnusomakra on mvös, eitä puhpun pihtatämpötih on

lunluvasti ssur€mpj kuin säiliössä ole./an öliyn.

Tod€ttåessa, eitä muut nostopainesnalåiset orar ovat kunno$,

lVilraå Gsim. s!kunrikellolla) nolrohiteen nosloaika

maksiminop€udella. Suurin !allittu noitoaika tällöin oi n.

lllirtaa nostolaitt€en nostoaika hitaan nosron atueetta

{asenno.säätö!ipua sii(etään mahdolliljmmao hnaasri

fios10ll€ tten. sxä nonolåitå on i.tkuv.ni nonotta).
Paenin sållittu nostoaika tållöin or n. I s€kunris.

Mikäli no3toairt siväl ote em..nuk.ist, avaa nosrobn
rsrn kansiia rarkisra ventiili€n r0imintä_

5.2 ?Arr{€Er{RAJorlUSVtt{TT tl

9b

t.

3.

TYONSUORITUSOHJEET

tgEo*06-15

VEITTTIII,IKOIIEISTO

Pitopaine€n alaisst 0sat ks. hydrautiikkasa,iai käytlöoh-
ieet (ohi.6).

ViD..kiertoprinsen al.iet oet:

Jos koepontr,st!s on lehoton nenetelmå, on siiun keit;
tyiliä vcfitjili*aroien liikkuvuudor tarkasretu!r ja man,
dollinsn likahiural€iden aiheuttamien tukteunien e$,mL
seetr. Tämä ko3kee etenkin vapaakienovenltiiti. kddn
\urinuslohdan lulrFUlrmfi d, venrr.itrtoneisron trinnl
lysuuvien ljiålliren kiristyksen aiheunaman v.paaki€rro,
ve^triiirn laran arklaantumrnd t. Fsiohtaosentiitien vd.
iiin jääviä hiulaleiti.

Ylivirrausentflitissä ovat venftjitirnänta (7 kuva B)ja k!
nnLsla'a rG) hvvin lerr.kiå ratenumaån. tos.ostia påä.
see ohiaavi€n piniojon vi,liin.

Pijäven11iiliroiminnan esiohiauslenniiteksä (8 ja I, kuva

5) voi esiintyä jousien takenei!a, siis ven$iitit eivär sul

1 L.sle tiljyi poi3ia alaa huoltolouktu.

53 LISÄVEt'tTTfl t-tL0ltx0T

Lisit.n(iilien mandollaset vial ovat tiitiitevauioita F ka6n
iake.telua. joka yli3nsäaii€utuu kiinnnysnultereidetr tiialljlsna
kiristyksnä tai epäpuhtauksi(a. 0ikea muxereided kirinys-
momsnltion lt +3l{m.

5.5 VtVUSToI

vivLrsioss. ol.vat viat €siintwär yleensä hvdraulieo loiminnan
puutr.ellisuutenå. Vaisink,n uus,så konerss ua(a. ori€n Ju.

rftdena iohtuen eiiinlvä lalcnelua, jonlG voir rarkairaa seu-

3.

L

2.

Påifle€nraioiturenniilin voit tad(inaa h€lponi liitlijmällä
painemittarin lisinenniililohkon pikaliitlinssn. Tällöio on
lodsitaviss a{åutumi$aine sekå $n mahdollissr vaihrslur

Avaulumispåineen iuonatt&. muutoskietroslovon muu.

rol€n vht€yd$iä iohtuu vlsdntä lilaLuuklen aiheurä,
mina roiminrahäiri6brä-

Kulun0i$u! on roddråvis ilman iariempia mifiauqar

renelmiä va'n rlfrana&arsesri, ioltoin huomo on ktrnnr.

rcttävå s.ityissri isr!ka. kunrood.

2. Aseta dennonsädön käsilipu nonoaenloon ia painå

paininhvyä (10, kuv. s)taaktepain. Vivun on p.hudunr'
va ilsesrdan rasnisssti ia nopsasti.
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TYÖI{SUOEITUSOHJEEI

vÄlirIT K9F|JAUS-
KASIKIFIJA

TFIAKTE FIIT

6. KOEPONI{ISTUSLAITEISABJAI{ KÄYTTÖ

Mikäli toteat hydra!liikasså esiinty!äi häiriöitä, otr !inun viån

pail€llistamheksi luontevinta edstä kohd€ kerallaan.

HUOM.!

Hydlauliikan paine€nmitiåuksia suorit€tta€ssa on öljyn oitavå

kåyl|dlämponlasa. eI 50'C {max 80'C). 0ltya lämpenenr.

iä voit nopeutlaå käyniimällä ioltolaitEtla a$nnonsåätövipua

edestakaisin liikuttshmalla-

Ss raavat iarkaltuksst geru!tuval hydrauliikan ko€ponnisiltslai

tesian ETV 892 920 käyttöön.

HYORALII(KAPUMPUI{ KEHIITÄMÄI{ PAII{EEfl
MITTAUS

2.

1.

1980-06-r5

Vedä ulkopuolhen hydräuliikan hallint€vipuå taaksepäin,
jolloin pains€n min.risa oiliiisi kohot Zl MP!.

En:i vsrov{lir no$smalla ytös käytränä å rostorc.goir.
sa $tinFloja ETV 8C3140.

Kiiyniird iråktori ja nosta rnoottorjn pyörintin0p€{3
33 r/i {2000 r/min).

V€dä .lennoftåätitvipra taakså. jottoin nostov.rrst nou-
sval. Pdinemittarin iutee 6tlöin näyniiå painotl'2t itpl.

IIOSTO LAITTEET PAIIIEET MITTAUSÄÄÄTÖ

0t. koepnniltrslaitesårjana liitinkappale ETV 892 690
j. paineminari ETv 892 020.

Liitä painemittåd iakokappsleen mitlurliinim€sn.

6.2

1.

4.

4.

5.

3.

3.

Kiinnifti ETV 8S2 080 liirorkappaloesssn ja liilå koko-
idiluri ulk0puolis€n hvdrauliikan pil€liittim€sn.

Kii.nitä påin€mindi €TV 892 020 ulkopuolilrn hyd.
lauliikan mittausliittimeen.

Käynni$å mosnori i! non. pvörindnopru3 33 r/. {2000
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r980-06-r6TYOI'S{IOsIIUSOHJEET

6. Mikäli mittaunuld åi vaslaa ann.ttua aryoa, !åådå paine

oikmtt paineontiiätöv.nttiilin iouen !äiisä ol.vi.n åä-
töllwia|| märiä mwttamlllå.

L

it 0sTo t-ÄtTTE Et{ PtT0vu000t{ parKAtLtsTA"

MIIIEI{

Lr!k. öliy ;ois nosrolaineesta.

Poi!ta lakalania I ohi€ 5b / 2.1 )

x. {10 mm). Pokta onj.amosrå
(!3 nm). Poirla noltolaifilsn
l, mm). Poin nuolrolll|lkhi

Ellå vetoyarii. nousenatr! ylös kiinämällä ioslotrngoit
ss €srinpaloh {ETV 893 140). Pumppaa rylintedin Zl
MPr paine iå rrkkåil€ s.mall. yhdyipltksn iaventtiiiiko-
nliston m.ndo isiå tiivinållotoia.

JDi tiavktevuoroja €i esainoy ia pains ei pysy 21 MPrln"
i ora ylivirråvanrtiili {olri. 6.4) la ko,ponnistå se (ohi.

6.

t_

6,4

Ell€i vuotoi ssiinnv vlivjrtavenfiiilissä, nrota venttiiliko'
nailro {ohi.6,8) jå koeponnisra se (ohi.l.7'.

YLTVIiTAVEITTIUt lRn0TUS

lrDta paluuöliyn ohjainputki venitiilikoieisbn päähä.

Poht hskunhid$tinvipu
nolrolåitteen !uojulkotElo
huohotinpotki {14 nm iå
ll3 mn,.

3. 0r. lo.potrrbo3lair.årirlta rii3igUmgp{ ETv 892 620,
pain.l.tku ETv 892 630, liitinkrppdt€ ETV 892 080 ja

påinsmiltäri €TV 892 020. Kiinniti Dainslatkun toin€n
påii riilipuftpun likinl|0'3ls€!..n j. toirun tåkokåpFa-
li!. miliN|rliittim..n. Kinnirä p.i..niflri kltpurpur
liitinkl!lal€€n ioi!.rr haaraan.

Avåå ylivirt ,.nttiilh kiinniryrruurir liinäel} apuo.
8 mm:n kruriokolo&!inta.

lrmla ylilind.nrlialh kurktink*an vå i påi.i evyiå.
Io3ta ylivirt vlntriili ia ohiau$olkit kiinnitysruuva.t

2_

3.
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TYO SUOHITUSOHJEET

vEr{Trnux0t{EtsTot{ tRH0TUs

lrota lukkorlng$ ia ytdysa.to paidrt.qni. poiia ,F
dysrånson i. p.inill€vyn vålini otsva ohirinpltå. portå
p.ininl€vyn jå v.nttiililoneislon välbsä olavr jousj.

Ayåa ldi ityrlwi {8 mtnl. Poktå ruovi v.iiedviniells
kuosiololoar.im.lla. l{olt v.ntriilikoneino poir.

r980-05-t6

Kolponnist vr riilikon atio pom0p..m.llå kälipomgul-
la pain€nr 2l llrPr Mitåli v.nttiileisä ltiintyv vuoro3,

kunnon. nr (ohi..t 6.8 I 8.01.

Huoir.! Koeponnist. myös no6ao.ylir lri rinå lun olåt irott .

nut vanttrikoneritor torronn'nun v|.l"n {ohi. 8.111.

YUVTRTAVE Tr|TLrI K0EPor{MSTUS

Poana ylivkt lennailin luritlirt c. Aseta v.nttiilipEån
ja ylivirtavonttiilin räliirä ol.v. 0 {enqa3 ltrk$tusldittstn
ETV 892 660 ja ylivinav.nttiilin väliin. Kiinnilä ETv

kahdella M 10 x 35 mm ruuvill. yliyirlav.nniilir 3ivuun

liinri.

Kiinnhä to.ponnindanl!an paitelelkun pilaliitin cF
kast$lailte.n liitimeen.

2.

L

l.

2_

3.

3. tumppaå wnttiiliin käsipumpulla 2l uP. p'.itr0. Jos ha.

vaitsetventtiilksä vuoroa, å!6nnåsen tikll.vaihtoveottiili
ja lähetä vuotavs ylivntav€nttiila tehtaalle kunnolt*tavak.
si. Ellei vuoo. esiinny, nrot. v.ntiiilikon.bro ia to0.
pon.ista mYft .!-

vaPÄar0tiT0vEirItU xutlto:9TtJs

Jos vuotoå aiiinryy vapaski.rtoventtiititsii, paina v.nr
tiili tulppin..n ja jousinosn poir.

Tuttj vapa.ki.rtovenrtilan l.r.n iå tuntoo krjlk4inäl
kurto suuonnudasilla, sillä p.lkkå silmömäåråin!,| tårka3.
ru ei riiid h.vsit$ma3n låitkia vaorioh6, Jor karan k.
tukkapionatl. on vaurioirå, giliå laihtaa toko $nttiitie..

5.8

1.

2.

2-

6.t

L

vEITTILt (0t{EtST0r{ K0E?0r{r{rsTUs

Kiinnitå €TV 892 680 {Enn.n m.llirtå on sn3in irotet'
twå vålivip|rl !/.nniilipsiian i! wrmkti, 0ffi liivisro

tul0s oik€..n lohtäan kapp.l.id.n väliio.

Kiinnili ylivi.t v.nniili v.!triilip..än. Va.mHu,.ttå oh.

i.intolkir ja o{.nkat tulw.t p.ikoillsi{.

Kiinnitä ylivirtav€nttiilin kuridnkal, paininl.vyyn.

Koror Y|nniili pährst i.e i&i6lykr.-.
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PITOVEilITIILII{ KUII OSTUS

Lyö pibvrnniilin .d..rå k ti ti!ålriin olevr joonolok-

r!! pok (6nm j.10 nml.

Avaå ,siohhurv€nttiilin iitlkka (14 mn). Pokta isrutkr,
kurlå, iou3ij. iousen ohi.in.

Ta.karta istukftapinta urcnnuslarin avull.. Mikäli istuk-
ka on aih€unånut vuodon, v6ihd. icturkåj. kuuh.

Kotoa vent ili ieuraalrs. iåriBtykarti: Jousen ohi.ir,
iouri, l(Uul. ia venttiilan Lrukka. Kiinnitii hrukk! lukir.
$€lla Locrits 542 tai vasrsevalla.

Kirisrå islukt fZ +5 m momenttiin Il4 nnl.

Asita paininkå|al oibin p6ikallåsn: ph.mpi kara !ag.r-
li!.roEnttiilin elioftia$vrnniilille jå l€roien pyöreåt

päätylö$påin.

L Tårkista paininkaroi€n mii.ttyöntömit.ll.:Vapaåki.rio-
v.niiiilin iohirusv€nniilin kmn to*.ur v!.tialikon.k
to. poöi..t on 4t,l + 0, n|r Plrov.niiilin cjoöi.{n-
v.nttilin p.inink.lan pän pi6ä oll. 0, + 0,t5 nD
8l.mpana. Vilyks€t voir h!l.a oik.iki rriminakilla p8l
ninkaroillå. Karoia on sarlvrne viiriii .ri rilulnå:
llS n'', ltl n|r, l$ ir. llr n.|, tl,o m..

Hft .l Krroiå €is.aviil.ta.

rsgFoa-15

A|| paini tty p.ildl!!n. Työnd !.n.l| ti prita nn
oit h påin (ha..mmatt vatitE otd.t tollo,rnlalnr
tul.vdt pirov.nniitin puot.tt., i. tukitl! 3r l0tkorcntåir,!.

ö

5.

6.

3.

4.

!.t

l.

2.

3.

Vedi $im. ylivhr€nttiilin kiinnirtyirulvill. pitovrntiii-
lin tulppå paB {m 10,.

Ta.l.ir pitov.nniilin kälu i3okkaci.t i. rungon

stinFintå sruft nnurl$in dulla.

Jo3 v.nttiilift kåra on vaurioitunut, vaihda k6rå. Joi vd-
tinFint. on wurioirunor, on vaihd.itava koko v.nniilin-

5. Kokor rlnniili päinv.ll.ir€sa i:d.nykesii. Lyö iousro-
sohl Diilall!år !inn. .nn lat9r6nan 3ol .min rivo
tul0€ v.ntriilhtii poqäin jd ohu.mpr loftka to[.n 3isääfl

avoin riv! v.nttiilii kohta.

a.t0 vaPAAxtEnT0"JAftT0vExTT .tf, fstoltJAUs"
vEItTfltLt€x va tT0

Huom.l Mol.mpi.n s:iohi.$vlnttiiti.n
dltu i.mall. t.vå11..

kumoitu. jå v.ihto i€h-

l. Poiiti e.itiftWn.tdih. rri*i tutto.a*..L rroL
år.![.

2. Poittr Flninkarat. X.roi. ii N.. !.lorb. l! t.nöån.silä
va0å.li.rto!.nfliilin l.r. 0n pirmpi r.rvin r.n väylr.n
dtanaarnitålsi.
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6.

L

L

r980-06-t5

10. Tarldst pitovonniilin i! paininl.vyn väly3

Välyk$n piöä olla 0,4 +0,t5 mm.

3. Kinnitii toåponnistudait0erian paineloikrn toinen pää

jakak.!p!lftn mittaushinrm€en i! toin.n kiiripumpun
liirtimfin.

6.fl t{0sTosYLtt{TtRtt{ JA sEt suoJAvE[,ITIutr
PITÄVYYDEf, TARXÄSTUS

L Joi nonov.rst ovåt alhaalla, laske wtokoukku al$j.l.i-
ra vriokoutun ia rungon väliin sopiva tuki, €n.ivåtv.to-
toukku jr nortovar.st pää5e norsomaan yl&pumparta€i-

sa svlinlariin oåinitta.

Jos venttiili vuotaa, larke paine p0isia avaa iuoiavenniilin
tulppa (30 nm), jollo'n tulsvar ulos myö! *jatölsvy..ousi

Tarkasla karan sulkupi.nat. Mikäli k.6ii! on vika."vaih'
das€uoreen. Joiventtiilin pain€ooiiä.ö ai olekohdallaan,

h* se oikeaksi tulpan ia jorsn välk;i olevien siiätöle!.v-
jsn måär;iå muuttamattå.

Mikäli vendiili ei woda" pidä paine sylint€riså ia t{tkr
wotaako rylint0ri nosromännän py!äyttiiiåstii.

Tarl6t. emalh troitomänn;n tiivisreen pitävyys:

Joi suojaventtiili i. noltomånnän py!äy(äiä sivät vuoda,
ja nillari$å oaine koko ajan laskse,vuolaä nostomänndn

tiivisc.

5.t2 yLrvlsTAV€ rfl t t{ |(uRtsTtt{(aRAr{ iltvEtHl
VAIHTO

Milåli ylivirta$nttiilin kuristinkardsa on muovinsn niv.l, $ihdå
ss uut€en tedtris€sn nivslssn.

1. lBola ruuvitaltalla karan nivol paininlevy3tä.

2. Avas kurhiinkaran varon lukkomun€d {7mnl ja kienä

kann niveläuti (10 mm).

3. Kisrä tjusi nivel p.ik lleen. Joisuoritat työn huol€llas€$i

ei ka.an åä!ö muuttu.

2. Kinnitå ETV 892 670 n$to3vlirterin Eäähän (8 mn).

5.

tukits ,{vel paikalleen ia paina r! paininlevyn. Varmistå

vivunoia liikunrmslla, €ttå k|r3 liikhu moitteettonalti-

Kiinnilä paluu6ljyn ohjainput&i paikallffn.

PumFpaå no3t6sylint .iir iåirutta. Sooiåventiiilin pitiiå

avautua Zg fftu p.in..!s! i. i.n on uud0llosn iulkeudot-
twå 24 UP. !!ins€sså. Kol.il6 ruoiåwnttiilin toiminliå
koln6 hrtåå i6 trkasta srn jålk!.n v.nniilin pitoaika,

ionk! pidä 0ll. vihintiiån l/2 ni nfin 24 +0,7t#r
påins€|1..
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vÄillEr

oslosYL|l{TER{{ VATHTO

IIOSTOLAITTEEII IRBOTUS

Poisra raralattia {ohie 5b/2.1).

LAke hydrauliikk6öljyt pois. Poisra ryönrövarsn kannå,
linkoukk!. Poisla tunnusieliiatr sanqan jous, akseteineen
(24 mm). Poista voiman ulosonoakselin molemmar suo

rrrotä vetokouk!n nostotankojen ytäpäär. Irrota mohm-
nal nostolargol. lfiola noslalaarieen säätörivunsiirtolar
qon etupäänä ha asokka. ttroaa tangon arupaä.

lrota hydrauiiikkaöliyn imuputki noirolaitteen rungu,
c {8 mm). lrota ohjauksn palouöljypulkinosrolajfteen

rungosta (27 mm). lrola pai.eputkijäkokappahestå {13

Irrord veloloLlun så,vån hadrasolka jå uedä satpå po,!.

Avaa nöstolaineln tunqon kiinnitysrulvit {10 mm).

TFIAKTG!FIIT
K9FTJAUsi-
KASiIKIFIJA

Kiinnhä ETV 893 040 paikalteen nosrotsitt€€n runkoofl.
Kiirnitä sn toinen pää ryöntöta.gon iuksen_ Aserc noi_
rotalja onia.mon yläpilarijn kiinni ja kiinnnå btjan nos,
tokoukkr ETVr lenkkiin.

l(ola hydrauliikan pikaliitinreline.

Kippaa nonolailteen runko tatian avutta nivelpkt€ansä
ympäri traktorin tåakse.

YHOYSPUTI(I€I{ IBROTUS JA TIIVISTEIDEII
VAIHTO

lrrota kasisuunlaventtiitin nivstlapin hransotkå.

1S80-06-15

7.1. 9.

1.2.

5.

6.

3.

4_

1_

t.

2. Avaa käsisuuntavenaiilin ja jakokappale.n kjinnityskaro,
jen nurehr (14 nT). V.oä jakokdppak.n kånsså kisr.
suuatåventtiili ja jakokappale irti karoilta.

Vedä yhdyspurket pois paikaltaan. Vaihda vuocvåt tii-
visteet uusiin. Tarkasra myös tukircnkaid.n kunro ia vaih.

HU0M.!
[4ikäli on kysea$ä pelkästään yhdyspulkln rjivist€id€n vaihto,
sen voit suorittaa no$ohiftta kippaåmana. si oin riivist€iden
1/aihtoa värt€n tarvirs€e irroitlaa aino6tåai jakokappats ja kä.

I{OSTOSYLIIITERIT IRROTUS

lrrota ulkopuolii!n hydml]liikån h.llintaviv!n kånnätin

1.3.

1.
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krcta yhdysra! ko paininl.vyn alraliltå.

t9E0-06-15

Aea. ndtoryli4trrin tiinnityrruuvil ll4 mm). N$ta sy-

li l.ri vivurtoinern poi3.

3.

7.

L

z.

3.

|.4. CSTOMÄI{fl Ä PYSÄYTTÄJÄI{ TIIVISIEEII
valHT0 \rosTosYL {TERt tES0TETTU A)

Työnnä nostosylinr.rin mäntii ulos $opivaa karaa aputra

Ava venniiliko..inon kiionitvnuuvil {8 nhlia poista

v€ntriilikoneisl0 (ios et ole !oistånut sitä jo aiammin).

Lyö nosromännån py!äytåiä poispaikahaan_ Våihda ns-
romannan pv*yIdiän riivir|! Lut8sn. Varhda var.o,ru.

Sivele nonomännän 9y!äytdiån liilospinr&tr lukiletta
Locktite 237 laj våstravaa ja painr pysäynåjä p3ikallDon.

Va.o rikkomasra tiivist6t6.

Avaå h.llinra/ipuien kiinniryiruuvirn lukii|dlwl. Kiellä

ru$vit irti (13 mB). Poirlavirut.

Ava. *iötöbngon rungon kiinnitylruuvir (8 mm). Run

qon {oi jåniE !örö.kctin pöll. lunhan i? on id niin
påljon, enii 3ååt6!k.lin ohiäusnan. kroå6 vivutrolta.

Av6, nydrauliikan vivulton sidrdruuvrn muttlrir, iolloia
vivn3ton våtoio{si v.prutuu.

Vaihd. ndtomånnäi iivist! u|ltecn.

Påinå noitomärrå rkahin sylinte in (öljyä iii!ilte *nnsn

Kiinnitij vivusto p.ikall.,n nortosylinteri. runkoon.

vÄÄ nö varHT0

Iraft nortoakselin vrlimmanpuohasen påän nodovaf-
ren 

"rkto..n!Fr 
illrtir!. p|3tlporloita norrov.n0n F

nolloaksrlir keitintinån a3emå. PoisE nostovå.si.

4.

5.

7.5.

5.

5.

6.
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t.

z.

3.

t,

ts80-05-15

7.6. NOSTOI.AITTEEI{ RUNGOII PURKAMIITET

lVikäli nostohitteen runqossa on havaittavisa vaurioila,
irrorå runqosta kaikki i(0avat osar.

Vaihda vaurioitunut runko uureeo ia kiirnjti vanhafia
rrrotetui asat Pajkoilleen.

2. Avåa nostoaks€liha vriäniiön lukkorensas la vedä se akse,

Vedä vådnnöå u,ituksellaan hr€man vasemmdte.a porsta

urnurssn oijallä oleva s.lpårensds. Me.\,$e vaånt,ön,å
akselin keslindinEn aspma ta(a8n asennursen letporE.

LVö nortoakseli kuparituurnan avullapoisp.ikattaan.Tät-
loin alsl,lla oleva tedksinen tukireiqas lydnriä eos[ää;
hake'in sekä huopariivisieer ja atssiiiivirasn.Poraa vään.
tia.

7.7. VÄÄr!Ttö!t patKAU-EEt[ ASEflt{US

Nosta vääntiö nosromännän våffen kanssa nostotaitlesfl

Työnnä aki{lia hiem.n rungon sisi'än, niin enii voir as!I.
laa raloårrnkå.n ai(s€lin k.ul.lte. Työnnä akseh vaåntiör
läpi ja as!tavääntiön l!kiturrengäs!k$liDkarå e.Työnna
$n tijlkeen aheli vaärrdn u,,ruhsetle Tel(ista, emä vjan.
tiöisä ohva msrkkipisrr oruu iffoirrks€ssa merkityn ham-

Aseta vääntiön salpaiousi !laanså. Asetä vääntiön
s€mman puokrnsn lukkorengas påikaI0dn.

Sivol€ uude. aiennstrdvan lååk€rin öljytaskuihin 6sa...
Aseta uusi hdl(.ri at$lin kåulall. ja lyö s0 påikrttssn.

Varmaitu ennen lyöntiä, sdä laak€riohiautuu suoråd ps,

sään. Lyönriruuhaoa voh kiyniiä esin. ETV 891 300.

Laa{e'iholtkia on lydftivd niin phkalh, rtä ssn utompi
pää on g mn etiiiryydellä riivirisp€sän pohiasta (r!. ssu-

mavalk sivulla ol€vaa piimstd.

Huod. laäkeiinolkki on as{nnetava sirs., enit sen hirf
taktu rivu tulei .ksetan kuo.mir.Danoirr . !ooto[s.
Ts. 45 ' kllmaån vlös etlviittoon (nostohiGn. paiklf

Itrota nostomännån v.Bi vätntiö51ä lvömällä outtisokka
väanriEn kaulalrd pok. Vaihdavääntö uuto€n_
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Mhtaa työntömitalls hakgrin !lkorsunan aräisyyi liivh-
6ec!ån ruunsta €6ityy.bn tul.. olla 9 r.

Täydi lå.l/.llå laaksrjn ja tiivkt.pesån ol.kke€n vålinån

A$ta si!.mpi huoparmgas påik.ll€€n-

Aiota aks€lkiiv'rts ja u lom pi h uoparcnga! p.ikall!!n.

l(iimitå tronov.r0r p.itoille0r. Varmirrl|, ntä no3tovdr-

41 tulal/lt oik&an å$ntoons!, ts. ennrn i'r4tun! lyö.
dyt m€rkkipilt€et on i!kava kohd.klcin.

IYöt{SUORlTUSOHJEIT

Kiinnifii iäåtövivutton iouon kår. mutbrii lvull. run.
loon idinni. Jånniti viy{noft wtoiooa laillL.n Gim.

Kiimid nGtavlinori F itClon rulyrifi. Ai l|tr mo.

menttiin (14 mrn).

ftttr v.mriilikor*ron i. noltotylinnrir vilirt 0{fi-
k8€t p.ikalhsn, &moin vlrmktu, rtlii ylivirtolnxiilin
ji v.ntiilipd*in våliiot 0{.nkaåt, rki ohiåinholtit or.l
påi*.llsn Kiinrirå ylidrbwnniili v.nttilipdn päll.
ja pain! ylivinåv.nttiilln såltökån p.lninl.vyyn.

Non wnrdililon kro iylinbrin plihin ia kiindä t
kiinnit[ruovoill! 6 mm].

Ar.i. p.iniol.yyn iousi pdhlh|n. Ant yhdyit|k! p.i-
nanlovyll. ohjaim.n j. luklor.nt.$ t.tlså.

v!iöd. iårörktalilh uui ortog& Stuh i:tö.t!.lin
runEon liitGpinl.ln tiiriri.mllsaå Slhnic 8TV. A!.tr
iäätöskrlin runlo paikall..n iä kiinnilä ss kiinnity$uu-
vrill. ag Xn Dom.nftih l8mmr.

A!.nn. iälövivut psikoilhrn j! ri.ldi niid.n tinlnixyr.
ruuvir tit n, ltd iordv.åill. vipuin jinomim| or a.i.
noniilrövivullå 20 + 5 t{ j. vstovaivrtunnuirlun dårö.
vivulls 60 l- 25 il.

3.

7.8.

7.

9.

t.

1.

L

t{osTttsYuf,TEBrt t^rxat tlEll ascirus

Sivll€ Sil.ltic PTV riivklsma!..r nonorytinrarin runqon
riinnily:wuvim iå ohi.urpinooi.n r.iti.n ynpa.ill..

l\|ortå 3ylin!.ri vivutioln.ln prihll..n.
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7.9 YHDYSPUTXIEI PAIKALLEEiI ASEIII{US

I Sivele öljyä yhdyspulkien riivisteisiin ia työnnä ne paikal.

r€.n n0stosytinrerissa oteviin reikiin.

2. Le!'h Silåsrir lrtrr3remdåa laxokappateen ra runqon va.
iin. Parnå tåkokappdr. runkoon tiintri. Asera 

^öisuunta.venttiilin 0ienkaåt paika een ia työnnå venftiititohko
vaåmaruuvealle. Aseta kannen 0renkaat paikaitden ja
paina kansi lohkon päälte.Asta karoiIevätiholkirja kiin.
nitä kansi, kiisisorntavenft ijti ja jakokappale paikå een
1? + 3 flm mometrttiin (t3mm).

7.10 I{OSTOI-AITTEEI{ PAIKATLEEI{ ASEI{iIUS

I Vaihda uudol papeririivist€€r våihteiston kansihvyn mo-
lemmille puolille.

asenm noslolåitteen runko paikatle€n ohia.non ytä-
pilåriin kiinniiery. nonobljan avulh (ETv 893 040).

Knbtä nostolaitteen kiinniryvluvn 83-98 Nn mons.r
riin (10 mm).

(iinfl itä vojmånuiosoton v.iljranko ulo!oron kytkrn$,
vivun alapäähän.

Kiinnitl' pikaliitinteline jä huohotintutppa paitatleen. Si.
v.le huohofiim€n jalai kierrees.en liivistemasaå l"octite
273 tai vastaavaå. Kiristä t€lineen kjinnity3ruuvi 49 m

Kiionitä t!nnusteiijan jousi karoineen paitåtkei (24

Suorita vetovdtnks€n lasaim€n såätö 1ohi! 9b/0.3).

Kiinnitä ulosonoåksrlin pään suojuket paikoihrrn
(19 mm).

Kiinnnä påinosuorimeltå tukva paineputki jakokåppahe.

seen {13 mm}.

Kiinnirå loslolårnsEn urkopuo|ls€n 4aIinråvivutr etupäd

Kiinnid inupu*i no3rolains.n arnkoon (8 nm). Kiin.
niti ohjäuki€n paluuöl;yprlki {27 mn}.

Kiinniiä käsisuurtavenitiilin hattintavipui€n kannatinnos-
roraitlesn runkoon. Kiistä ruuvat 25 iln mom.nniin

rs80-06-16

Kaada oikea määrä hvdrautiikkaötjyä n rolaittees€en
(tiytiisniåd 23 t). Tarkåsta toiminiahetken såätö (0h-

ie 8.41 Kaada dlrvr va,ite,stooa {21 l, 4a.to 25 tt a

velopyörästöihin I6,5 l).

1

4.

5.

L

12.

t3

10.

.

6.

7.

8.

Kiirnitå paluuöljyn ohiai.putki vsnltiilikon€iston päälle.

Sivele venttiilikinsiston huoholuukun liivistepintaan tii-
vistsmassaa Silastic FTV iåi vastadväå. Nosta huoltoluuk-
ko paikalleen ja kiinnitä ss runv€illa {13 mm).

Kiinniiä hydBuliikän huohotinpuki påikålleen. Ki stä

,iupään ruuvi l8-22 ilm momenttiin (14 mn)ja raka-
pään kijnnitysruuvi43-55 n monenttiin (19 mm).

16. Aseni. takalattia päikalleEi (ohie 5t/2.81

I
aI
_il

4
i'E
i
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VAIiIIT KCtFIJAUS-
KÄSIKIFJA

TY0iISUORITUSOHJEET

8.2. VrVUST0il J0UStJÄilr'ITyKSET'r SÄÄlö

8.3. VETOVASTUKSEII TASAIMEiI SAATd

KuE 18. JousiiannilYken saä10

J0s nonovarret eiv?ir suma johdonmukaisAti hattin€vi.
vun liikeflå tai eivät laskeldu heti vietiiessä vipu lasku.
asrnto0n. saattaa vivuston vetojousen {2) knisdminen

Kierä nostoiaitteen takaoiassa olevaa säädmutefia (3),

kunn€s ruuvin (l) paån etisyys runqosta on 23-29 mm.

LukitsesAätörurvi paikalhen muttercilla.

THAKTGIFIIT
rg80-06-t5

8. SÄÄTdOHJ€ET

8.1. ASEr\ll{0t{SÄÄ0ön €St0HJAUSVET\rTTIr-rErr

sÄÄrö

L
0.4-0,55

paininlevyn la venttiilika.an B välys on

silloin, kun paininlevy koskrttaa venttiilin

Jos välys oi ole oikea, säädä $ sopivaksi vaihhmalla oike-

an niltaMt \arat rnris$n tilallo. Kdoia on såa$uana vr.r

tå ei piruutu: 18,3 nm, r8,4 mnt. 18,5 nm,lEB mn,
19,0 mm.

HUOMI

2.

3.

I

Kur. 19.

3. Säiitöruuvi 4.

ensan vastaioosi 2. lunnu3t€ltån enka
Iunnusteliian krra 5. Lukkomun..it

Kw. '17. Esiohia|lss€nxiilis|l sååtai
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tYörsuonrusotuEtl 9t I rII-Gll

I. Työttnå nolommrl nallinnlivut .o!t ntoon i. v.flni36,
.16 mio|anrr o||t C]d$rd.

Ara. tunnudaliiaa nnga vatåiolrJr l.ar| nullrh l5).
Kritt ioutE mutt di fi.rifu1|| din, rtt iouft pidot
lyhrn..5fifi.

Salda tunn|,lirlij.n kr.n l4l i. iiitöruulin yeyt 1,0

itnl(n

lot |itaflErrEl sÅÅTö

Km vii,unm jou3iiirairyf,.o i. vrtovltutstr eihm
fiiö on loid.ll.&, tiynnidi ,noonori.

Arn dua|lilddtuu 2}}l! |tr Jimnar tnnon
ylipuoldl. 3ååtökDnltr mrtåil|lrr, j€lloin no.tr.re.l
Cifa olh.h.e||E.

Avr yhdvia{m (4, di.lå dhyrå itiöru',tin 12) |}
fi$snutEri {31. Ki.ni iitöruwi., kunn|| pddrt.vy
(tl kfty.d tod{t[ v.nnillin B bra lpil.ttttnilln.]
ohira.ntliil .

t 5 Yt tvrtllvEtTttln tuaGtntaatr Eg3liÄtö

l. Siiåiä ylirinå!.nniili. tlrininbr. ktr.t. 2l o3lit tuon

2. Såtöhat.llå p.ha.ktryn on otr. kii ri r{-lbnonnt
tillin.iohl.urb...r! (A).

L Kun o|.r råröyt tr... irtal.,.ni luirfirtrm 9åa+
ti ols|. ru|lvit.llr|| ur. o|l kwaa fr|lliiLlrt rr.mo."

HUOX. I Klrinint ... or ti irii toob tbrotlr| vai.h.
Kirnenåsi on trrn tld olt.c. Jor:s. l aån näldt|!.

1{

t.

Lulilr! ill6ruuvi oih!|n g.rltöont..

||UOIl
Tämi €arö våflnLtri y& ndtolåitn n ytå.tmnE
pu|n9!n t&..ttonr t.eati.rraat.

trr 21, Xl'iht'tn d-i.

fl
l.

YlTOtOOtrt tGro?raro*r slÄ10

SLdI no.tola!:.n riturr. it n, ta n€ iafir ni.|t!|l löy,
itJ d*itb b rrr.leh o|.G. ylntr- 

-lrc. Toir.lt nalq,'lar oft oll,||. nll6 blwild gA
d.rvl .rö rrototb wn|d fd(lboo Cta|- r..

lh A V-nnifd|.Ad gradbit.i
A. Vs.li.ror.fiilln.iniaEriniiti
E. Eorrriith -dirn|nriti
L Pd ntå,v

Z glitfli
I LliftE|lnri
{ Yidvefc
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2.

3.

lrota noitovarren yläpää ia kienä varftå, kunnes piluus

on oilca. Padaitsn voit kok€,lh säädön. kun orlt kiinnl
nonovaiilna ja liikuttsl€t iirii. Jos varsiliikkuu sivusuun-

n.!t ja nuoli.n oioittamaai kohtaan jää pienivälyi, on

sääiö kohdallaan.

0ik€in säädetyt nostovaiiet varmastavat, erå nonolaire
pääses ious.maan ylimpään asenlooflsa. Tålläin nosto-

männän tiike kytke€ venniilikonehton vapaakilrrollE,

mikä on tarpeen pumpun suoi€lemiseksi tudralta laartuk-

solta j. hydrauliikkaöliyn kuum€fl€mis€n esriimkek3i.

www.maskinisten.net
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VAIiIET
THAKTclFIIT

K9FTJAUS-
KASiIKIFIJA

SISÄLTYSLUETTELO

I

>.*<--- | 
"n''nlår,-,,-,u

Ts lTS0 lEsT EO

TS

I
TS0

I
I
I

17s

z

3

4

I
I

I
1

5

5

5

6

6

7

1

8

g

t0
ll

1

1

l
I
2

2

3

3

I, YLEISTÄ

1.1 Valmetmaalälous.lakrorcldonerikohtydvätineraial
1.2 Työvälinsideniilausmeietlely

Z. I-UOKKA A

2-l SopimushuoltaFsarla kaikille tyypeille

3. LU0KKAB (huoltokeskultaimaahantuojasrjå)

3.1 V502 ... 1203

3.2 V502 . . . 602T 4 Vaihleislo ja vetopvörältö
3.3 -"- Voimanotrokoneko
3.4 V502.-.602T €luakselisto

3-5 V6024,602T4 Etuakselkto
3.6 V/02 . . .903 Vaihteisto

3.7 V7...S ll-varhteisto
3.8 V702 . . .903 Vetopyöditö
3.9 "- Etuakselisro

3.10 V7024 . . .9034 Etuakslisto
3.11 V1102-1203 Vaihtekto
3.12 -" Vetopybrästö

3.13 Erlakseiisro

4. LUOKKA C

4.1 V502...602T.4
4.2

4.3 V502...6027
4.4 V702...903
4.5 ,"-
4.6 V|02... 1203

4.7

-.t
-.1

=z
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EBITTETYT, SÄÄTöABVOT-TYöVÄLtNTE

VAT.iIIT
TFAKTclFIIT

K9FTJAUS-
KASIKIFIJA

1981,fi,15

11 a

1, YLEISTÄ

1.1, VALIIIETi\4AATALOUSTBAKTOSEIDEN ESIKOISTYöVÄIINESAffJAT
Efikoisryövälineet 0n l!okiteltu koraustoiminn!n aajuuden mukaan seumavasii:

!uotka A Huoltoihin iå låvanomaisten kulu!ier osien sekij riskialttiid€n osien

ko.laukseen. Ns. sopimoshuoltaiasatja

Luoftta B Kaikkkn korjauksien kannaha vijl11Anä1römät erikolstvövälineet.

Ns. huoltokeskus- räi maahantlroiasarh

Luoll(a C Ko4ausla rnVisesrinopsuttavatefikoistyövälinrer kåtatyönomaheen
käyttöön).

Työvälin€luokkien ryii!älineet on ryhmhelty lraktoilyypeitläin sekä lisäksi

käyträkohreittain. Kosk6 ti€tty työväline s.alraa sopja ussampaar käyttö-

tarkoitukseetr, oo ryhminelyssä seuraava käytäntö:

Erikoistyövälirc on aina sijo itsttuna siih8n ryhmään,johon se alkujaan 0n suu"'

nneltu. Jas sama työvälin€ on käy1tökelpoinen myös jossåin lokessa ryhmässä,

osiinryy työvälineen numero ja nimi myös läsä ryhmäs!å" mutta sulkuihii

HUOM!

Valmet.l6kroeiden korjausohi!iden yhteydessä on työväinelu€ttdot,
joissåesiintyy k6ikki tienyyn koaau3tehlävään käyttökelpoisel eril(ois'

Työvälineiden lukumääd näissä luetteloissa on lseifl suurDmpi kuin

täsä erillissssä luetlelosra vastaavan ryhmän lyövälinsiden lukumääå.

0saksi tämä iohttlu siitä, etlä ohjeista on kävtettY kaikkien uokkien

(A. B, C) työvälineilä. Lisäksi kotjåusohleisa esiintyy erikobtvdväli

neirä, joita ilmankin koria!s v0itaisiin suorhtaa melko helpoit, esjm.

käyttämällä standa.dityövälifleitä (esim. helpohkot laakeri' tai tiiviste_

TYOVÄLI €IDEI{ TILAUSM€iIETTELY
Täyd?Uis€n srikoisryövälineluokan tilaulasn yhl.ydelsä on huomattava, elrä
så sisålöä våin yhden s.rhn kuläkin työvålinenä. Tästä ioht'ren ei suluiriå

olevia 1yövälinenum€roita saå otraä huomio€n.

Jos tilaus koskee vain erim. lyövälinelookån yhden tEktorityypin tydväline-

ryhmaä on siinä sului$a olevat til.usnumerot ot€ttavå huonioon ell€i tilaaialla
jo ennestään ole sitä tytivälineryhmää johon suluisla ol€va työväline alkujaan

Esim*kti

Jos tilad esim. ryh mäi 3.2 (502.-.602T-4 vaihteisio ia v€to pYörättö ) työvälined,
siiullel0imirelaån vain kysrisills konponenteille ensiriiaisrni valmistetut tYöväli
neel {pos. n:ot 52,54,56, 57,58 ja 59}.
llikeli kll hsn kin raNirsd mvös srluisså main itut lyijkalul {jos niitä ei ole han kittu
ail.disemmin), on ne måinittava eikseen tikuksen vht€yde$ä {pos. n:ot 53,55 ia
60).
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KElFTJAUS-
KÄsIKIFJA

EFITTE I.YT TOAFVOT.TY VÄ

1981-',|l- l5

t 9024 7t t00

z

2.1

Tilå{erniro ilinitys
836097532 Vånltlilijousenase'musvrpu

8360S7335 Vastinmuttsf veittiilijouFna!ennusvip!un
836097336 Vaslinmutlsrivenniili,ousnasennuivipuun
902558000 Sylinterikannenmultereidenalain
902471100 SVlintefikånnenmuttereLdenavan
836013091 Jäähdytyspumpunliilahihnapyarijnulosvedan
836097331 BuiskLiruspuriFunhåmmaspyöränuios1Jedin

836097340 nuisk!iuspumpunpainevenniilinavain
8360131St SumuttinentiinnnYtmulterin.vain
836086085 tumunimsnholkinulosvedin

,A..

-J2^,\\\J+

........-.......-\\l--l//r--

r. 8360 97532

"i-)i1
Tid)

riozs soooo

6. 8360130S1

2 8360 9?335

3. 0360 37336

8. 8360 97340

VAIiITT
TFTAKTclFIIT

LUOKKA A

S0PINIUSHlJ0LTAJASABJA KAIKILLE TYYPEILLE ( sarjan lilausnumero 894 000 )

I

2

3

5

6
1

8

I
10

7. 8360 97331

I 8360 | 3491

to 8360 86085
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tl
l2
13

t4

11

t8
l9

835197470
s03015200
8360S7315

836097463
89r 180
832820
890100

833t40

893270

Ninity3
Suuttirnån nian pohian kalHin
Kampi.k€lin enrpäiin tiivisison a!!nnuwätin€
KanpialElin takapåån taivi$len a!€nno$åtine
Sunuttinen hotkjn lyöntivätine
V. 0. kytkinl€vyn keskitysvälin€
Vaahteiiton kåinen ruuvien tdinniry!åycin

Edjnkåopal€(2kpt.)
Työkalur.line, kootft ( si kuv.sä )

. 836i 9?470

t4" 9360 s7463

tl 8360 973t5

r5. 891180

18. 8S31/{}
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VAIiIET
TFIAKTOFIIT

tu0K'(a I (fl u0troKEsKlls- TAt i|AAHANTU0JASanJA)
Tihusnumero 894 010

v 502...1203

83609/434
836097435

8360!7436
836097437

836197438

836197439

836197440

836097337
836097457

836r19732/

836097314

902470400
836097464

s02455800

Venllli n nukan [aiva men vaisi
Po sroventtilln isruka. iasoka vain
Po st0ventl i n isrukan seetikd vain ltiivrstysp nla)
Posrovedtt iIn rstukar sisöka vain.
lmuvent lln sr!kan rasoka vain
lmuvantlii n isrukan s€€{ikalvain ki visrysplnta)
lmuventrri in 6rukan s säkalvain
Venltillin iohrimen / (.ohjaimen) liioitusu!na
Veuttiilin johtimen / fohjaimen) mennusuu.ia
(anrprakselin hammApyörän ulosvedln
Vauht pVöräkorelon keskilysh0lkkl
Hammaspyörä(otelof elukannen kesk. holkki
KampLakseIn pyontysväiine

Kampiakselin pydritywäline

27. 83

EBITTELYT,SÅÄT('ARVOT.TYi'VÄLINEET

1981-1r-r 5

7337 28. 8360 97457

17aKO!IJAUSi-
KÄStKIRJA

60s

20

21

22

23'
24
25

26

2l
28

23

30

31

32

33

,&ag
,&W
'*w

8361
836r
8361

21.
22.
23"

20. 8360 974348360 97435
8360 97436
0360 97437

97438
s743S
97Mg

24.

26.

3t1 8360 97314

FI
t:lltl
tJqrLl

I

33. S024 55800

2S. 8360 9?32?

f--

31: 9024 70400

32. 8360 97464
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34
35

36

38

39
40

42
€
44

835197468
836197467
836197456
836Ut?339
654130S80
8360S3288

903026r00

s04587200
s02379200

904531800

902578100

ilinityt
lopDit pr| lyöolituum. 16 mm
Xoppirult.r lyöntiruuma 25 mn
fuppitrrlp.n lyöntiluuma 40 nm
Rlktuisiatin r.rlåtlapurti
Painwentliilin tarkstusmi$rri
Suunirnsn p!hdislusvälin€.r
Sylim€dputt.n ulorudan

Sylinl€iptrrkien rll.n korj.utkalvain

Sylinleriport n korlnd.n mitt&dds
SylirnldoUrbn rilm liin.t.lv.in
Sylinteriputk.n kiinnirin I 2kpl. )

nItltl
til
lil

,2t\

n
l,l
illI'lA-1:r

34. 8361 97458 35" 8361 S7467 36. 8361 97{66 3?, 8360 S7339

I

{[.903026100 14.9025ru200

_---1-

6'r--e

GE@#
6-@

€#

6J9="-.::E@

41. 3045 87200

43, S045 31180039. 8360 832t8 44. S0Z5 78100
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ERITTELYT.SÄÄTöARVOI,IYi'VÄLINEET

ftiåakselin 3häneulalaak.in dennuwäline
V.ihleislon pää.kelin ulo$r€din

Kyrkimen säätölait*aiå hkåltää alh luetelluto3al):
KiYtto

1901-t 1-t5

45
46
41

Viit
I
2

3

892180
892420
892570

892 57r
892 592
832 575

892 576

852 511

8S2 578
832 570

893132
893133
893137
892 5S9

8S2 5S8

892 573
833139
893134
892 589

892588
892 582

893 r38
892583
892 5S3

892 5S4

8S2 595

8S2 536
8S2 597

893130
893131

893 t35
3S3 136

892 584

892 585
8S2 586
892 587

5

6
1

I

I
10

11

12

liliälöalusta
Kslkitysholtki
Painintuurns L=50 0=150

5 70

70 95

40 90

Vilipala 10,7 mm

-'- 13,0mm

8,5 nm

Kaskitappi

Våliholkki L = 13,55

40,0
73,0

97,0
104,55

130,55

84,0

109,0

?0,0
94,0

0!oilin, pid.rnpi

030itin, lYhY€m0i

kaikki mallit {ei r502)

500-1100,1lk.
900 r100, 702 - 1203, z-lk.
500-700, 502, 602, 2-lr.

1502
1502

502,602
102- 1203

7t0,712, 1112,502 {n:oon 53569)

402,602
1502

502,602
500 t-tk.
710, 1 0, 712, 1112, r-tt.
900 1100, 702 - 1203, 2,tk.

500 700 2-rk.

1502
r502
602,602

13

t4

45.892t80

47. 8tr2fl0
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1g

4S

50
5l

sg2g20
893100

893040
890220

ii ty!
Hydrsliilln korponnirt$, h trim.rmirtållt3r.tä (!i t!v.sa, b. i.ko I a/0.2|.
0hialwsnr ilin riivktsen asenn|r3våline

Nortol€ltr.rn käåntölulki ( trin 702...1203)

3.2 V 502 .., E||2T-4 VATNTEISTO JA VETO'YOBÄSTö

h' nr|xrrE! tla'lilF
52 8S0r50
53 ( 891740 )

54 8901a0

55 ( 8924r0l
50 891140
57 892560

58 892890
ss 893260
60 { 832230 )

Tö.urpyirånön ulorrdin (5021

{ Kaniowtooy6rå.k.lin mltt.rin .v!in , 702 . . . 903 v.jhrino }

PiiälL.lin öliyliivin..n ö"nou5/åline
t Vrihr.iron påätr.lin närld..brin ly6 iurm. , 7m ... 903 ltuatilirto I

Vaihtlirlor oäåt llin eturän liirinlln a!€nnuslatin€
N.p..!Lalin !lomman ldklrin ulowrdin

vaiht kton pä.trlin at{päan öliytituinlln $.nnus,iilin.
Enmdon uLaotto*r.li,a*$limutt dn åydn

( Neliv.to|'1.llien klniov.top. ak lin munrrin .v6in , 702 . . . S03vliht.irto )

Arl I

TJTttl
L{J

54. 890t40

49 8!ff00

52. 8S0150

r-t-|

15. {8924t0 )

51. 89112?0

56. 891140

53. { 891740 )

57.8S2560

58. 8928S0

60. (8S2230 )
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3.3 v 5{p . ..602T,4 v0luaN0TT0KoNEtsTo

6l 891I00
62 891110
53 831120
64 891130
65 830350

!_4 V502...602T ETUAKSELISTO

66 890820

67 891230

68 891220

6S 890830

v 602-4 , 602T-4

8S3205

8S3201

893203
8S3220

70

61.8S1100

fll,ffit-l-
64.891130

V.0. akrslin välircnkaai kiinnitysavain
V.0. akselln öllytiivisteen asennusväline

V.0. akse in aljytiivisteen äsennusvälife

V.0. aks ln akslimurtein kiinnilysavåi!
V.0. akselln öljvliivlsteen asennusvälif e
(Käy myös vaihteiston pääakselin öljytiivis€en asennuhs€n)

Etuakselin laakriholkkien Aeniusvätine
0lkaakslin neulalaakerin ulk0lchdn asennusväline

0lkaak$l n neulaiaakerin sisäkehän asennusväline

0lkaakselii laakerin sisäkehän lyö.riväline

ETUAKSELISTO

Etupyörän navai akse imutterif avain
( Levv , muunndtu V702-4 . . .903-4 eluaklelin vast. työkalusta )

{ Vääntöakseli,V702-4... 903-4 etlakseli )

{Kartiovelopyöräakse in nrulterin avain ,702 4 . . .903-4 etuakseri ) ( ei kuvassa )

ffirll
65.890350

63.89112062.991110

I 8S3 203 )

0. 893 205

66.89t1820

67.8S't230

68.89't220
69.8S0830
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3.6 V 7t8... flB vatHrEtsro

Kaniov€topyö.åaketin nunerin avain
Siv!åbelin fl utterin avai.
Sivuaks€lin numnailen laakeiin iroilurte!v
Sivuatsllin erummaisen lsakerin työnrivätine
Sivuak3€lin pjdärin

Piiäakslin €rurmais€n laakcin työnrivälin€
0l jypumpun riivisr€en a$nnulholtld
Tasauspyöråstön lårk!rin ift oit|l3våtine

ohiainr.nE.!, voimaBiinokyrkim.n rylinnrir purt€min.n
Knkinåksslin jå krrtiovetopyörå.k$tin iff otustaappa

(Tukikapp't€, Vt02. _ . 903 v.topyörästö )
( Våroruuvh2 kpl., V502...802T-4 vaihreisto I

r98t -fl -15

12

73

74
15

76
17
78

79

89r?10
892230
852270
892290
832460
8922t0
892480
832r90

893120

893240
( 8329r0 )

{8S2 560 t

3.7 V 7.. .9 m-vatHTEtsro

80

81

72.891740

/-\iloV
80r 89! t20

I

I
74.892270

I-i-nlr ;llt--:-l_-Jt.-t-u
?8. 892'l$0

8l- 893 2180

| 892 910 )
I 8C2 560 l

73. 892230

17. 8SZ21A
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ENITTEIYT.SÄÄTöARVOT.TY(iVÄTIN€ET

3.8

3.9

v 702... 903 VET0PYöBÄSIö

Pos. Iilalsf,lnero Ninitys
82 892910 Napank$lin llomman laakrif, ulosvedii
83 8924S0 Napeaksiinöljytilvisteenasennusväiine

v 702. . .903 ETUAKS€uST0

84
85

86
87

88

8g

90

892350

892360

8!2370
892380
892390

8!2400

892410

0lk&akslin neulålaakrin s särcnk6n lVöntiväline
0lkaikslin kartiorullalaaks in ulk0kehiii lyi'ntlvijline
0lk&ahelin karlrorullakakerin sisäkehän lyöntiväline
Pyödn navan sisrmmän laak?rin sisäkehär lyönilväline

rydrän navan sisemmän laakerlr rllktehän lyiintiväline

h/amn navan ulomman laake.in sisäkehijn lyiiiliv?jline
(Käy myös vauhtipy0dn k€skellä ol€van silmälaakerin

ryörän navan ulomman laakerio ulkokehär lyöntiväline

8'. 892380

8S240089.

82.892S10

88. 892390

85.892360

86. 892370

s0. 892410

www.maskinisten.net



ERtTTELYT.SÄATöARVOT,TYOVÄTII\IEET

3.?! V702-4...s03-4
Poa TiLorrr|t|ro
91 892430
92 833200
93 833210
94 A3:220
95 893230

€TUAI$ELISTS

Kanjovebpyöräsl(selin ta.kepiden ty6ntiväl jne
Aklelinuftrin avah
0lkdtapin hlkeri. ulos,edin
Kadiov.topyöiåäbå mutrerin !}ain
NiY€kklelin ol$v€din

s2. 893200

s4.8S3220

93. 8932i0

st.8s2430

s5.832230

www.maskinisten.net



1981-1t-15ERITTELYT.SÄÄTiiAEVOT.TYöVÄtINEET

3.11 V 1102,1203 VATHTETST0

89t7r0
89r720
891770

891730

8920t0
892000

98,891i70

Pätåk*lin €tu mnais€n 16rlerin åsennuilijline
Sivuakselin i.roituslevy
Kanioveropyöfäakselin ka|tiorulialaåkercidar säAötuurn,
Sivuåks€lin elupädn laalerii lyöntiväline
( Käy voinanolloakselin hål€ritr asennuk!.eol

KarriovelopVöräakse in ifi oi!usval ne

s5
9i
98
99

r00
10I

96.8S1710
891720

99,891730

www.maskinisten.net



17a 1gåt-fi -t5ERITTELYT.SÄÄTi'ARVOT. IYOVALINEET

3.r2 V 1102, 1203 VET0?YöRÄSrö

'tfl2
r03
t04
r05
r 061

t07

Naplakselii nuttcrin kiinniiysr/ätin.
Napa ätsElin öl jyriivisr€€n alennusvatin,
vlloaks€lif, öliytiivisteen asennueåtine
Napå-akselin la.kerin as€nnusvätire
Napa.å&:elin slonman laske.in utofl ed jn

891880

89tgt0
89rS20
891890

8S23r3
892100

r03" 89t910

t{t2.89I890

107.8s2100r06.892st3

www.maskinisten.net



lrser-r-ts
EBITTELYT SÄÄTöABVOT, TYOVALINEET

3.13 v 1102,1203 ETUAKSELISl0

Pos. Tihusnunero ilidityt
108 891840 0lkå aks€lin n€ulalaak€rin ii!åbhän japvödn

navan lååkneidei siiäk€hien as€nnusvälin€

109 891850 0rka aksslln nsu alaaker n ja ö ryliivlsteån Ertnnlsvällne
ll0 891860 olkeakselnnruklaakeinulkokehäralennLrwalrne
1ll 891870 h,d.än nlvan ulonman laalerin ulkokehän ia ijliytiivtp.n KH 101)8

öenrtrsväline
112 890810 hrölän flavaf lisenmän kakerin ultokehän ja öljyliivilieon KH 0229

asennusvål!n!

F.-;--
_,_J-__--f____L-___

I

r1r . 8s1870

t10.891850

t09.89t850

108.891840 112.890810

www.maskinisten.net



vÄtirrr
TFIAKTc,FIIT

LUoKKA C ( tilausiumerc 8s4 020 )

V 502. . .602T,4 vatHTEtsTo

Pos. Tilausnume.o llimiryr
ll3 890110 Sivuakieiin takapäån taakerin ltosvedin
ll4 890970 Pääaksetinieutataakeinkeskirysholkti
115 890380 Pääakselinnautataakerinasennushotkki

v 502. . .602 T-4 vEToPYö8ÄSrd

116 892300 Veloaksstif hake n lyönlivåtiie
111 892520 oliytiivisleen asennusvälirE
ll8 8S2530 oliytiivisreen asennusvälinB

V 502 . . . 602T ETt aKsEltsf0
tj9 890840 0lklaksetin taak*in utkokehän työntiväiine
120 890850 Etlpyörän navan laakerin kiinnitvslätirre
121 8s0860 Hloparenkaan dennusväline

ERITTETYISÄÄTöABVOT,TYöKALUT

198?-11-15

115.890980

KQFTJAUS-
KASIKIFIJA

4.2

43

fit!l
LTY

114.8S0S70

r13.890110

?r6.092300

tl

111. 852520

T-!---r_ r ,_J

120.8C0850119.890840

118.892530

121. 890860

www.maskinisten.net



ERITTEI.Yf,SÄÅTöARVOT.TYOVÄI.IIIEET

122. 8c?j280

125.69222n

d4 v 702 ,. . 903 vatHtEtsTo
Po( fih!$r ro Niniryt
122 892280 $walolin tåtimmdnn lå.klno tvöntiviitin€
t23 832250 Kanrovdopydrölk rlin .$nnEi$n klk.rin uikokshin työn vätin.124 831970 Veto.k,linölivtiivhteen!.nnu.!elin.
125 &92220 PååL.tin tatimmlklr ta.Ldn työntivitiE
126 891870 Tå!åurpyödnön l..lerin lhikeöän työ rivilin.
121 892260 Tasallpyödnöi la.kedn ulkokshån lyöntivälinr

v 702...s03 v0rMAiorro
128 { 892430 ) ( v.0. ak.lin sruFåån laak.rin lyönrivåti|l. . B-srj.rså 70?-4 . . . 903-4 srulk!.ti ) I si klvaså )129 832{40 V.0,.ksli. tatrpitn tdtrrin työnrivitina
130 892940 Varinots

1901-rr-1517.

r23. Sgn5/!

45

tl
I

126.891E70

t24. tgtg7o

127. gtz 26tr

r29.89?140
tflr. lt29{0

www.maskinisten.net



r981-11-15AEBITTELYT.SÄÄTöABVOT,TYöVÄLINEET

131. 892160

136.891820

v 1102 ,'t203 vatHT€tsro

Po3. Talarsrunero Nimitys
131 892160 Ajovoimansii oakselin laakerin lyöntiväline
132 891750 Kaniovatopyöräakseljnetupäänlaakcrinåsennusvåline
133 8S1790 Tasauspvörästönlaakrinlyönliväiine
134 891780 Tasauspyöräslönlaakeinlyöntiviiline
135 891810 Vetaaksalindljyiiivisreenlyö'rtiväliie
136 891820 Vetoakselinöliytiivisteenyöniiväline

v 11t2, 1203 VEToPYTiBÄSTö

137 891900 Vetoakselin laakerin deniusväline
138 892800 Napa-akseliniaakerinulkokehieniy0ntivaline

4ö

4.1

132.891750

r35. 89',1810

133.891790

r34.8S1780

137. 89r 900

138. 892 800

www.maskinisten.net
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18 a

ENIXOIS() HJEET

VAIiIET
TFAKTC'FIIT

K9FTJAUS-
KASIKIFTJA

r980.02.t 0

TAYIOSTAULUKKO 502

1) Ptkäarkaise ssa .askaas sa ajos sa kesällä ks L.f rahl ajo)on käyletijvä ö lyd SAE 90.

2) Ainoastaan eriftäln kylm ssä ol0suhteissa, elrjos on kylmempää kuin-25oC.

3) Ympäi vuodon voikäytliiii myös:
ST0U 10W30 (Super Tnclor oil Univssr) iuokan yleEörtya. Jotka Uiylåväl mooltordliyna vaatimuksen AP SE CD vahie sto'

öljynä aPl Gl -4 ja saE 80w ja märkäjarruörjynä Ford EsN i,r2c 86 A

Ei luilenlaån iydnuliitta'ia 0tiausiå46lrtnisså, jos on kyr'nempåä kuin -lde.
4) Yrnpåivuodenvo kä!4iää myös:

ToU (Tmctor oilth versai)luokån yleisöiiyä iotka tä)4t?våt em. vaailmukset paits Fod tSN M2C 86 A

Koide SÄflro|lt
rcså Talvi Yftpäri

vu0dl'1

Tåylösn$åiå

{rilrrå) täli (luilir) våli (lrnllä)

irootlori3)4)

Fu skutrspumppu3)4)

Hydraulrikka3)

Vaihiei$o3)4)

Vetopyör,istöl3)4)

iäähdy,t n

20,20w,30

15W30
T5W4O

20v20.
20w30.
20wt4a

5W30,2)

5Wt?0,2)

r 0W/20

10w30, cB-cc

c8-cc

sD-cc

GL.5 (EP)

larGL 4 (EP)

0,3

2A

2t5.5

65

t!

200

200

800 la k€r

I600la loka

400

800 tai kor

8001a ke.

rvootlor ö jy 5W20. 5W30 tai 5W/40
hi hydG0 iikkaölly S['lB nomin muk.

Sh 46 laalu

801) 80W l ). 80/90lar 80W/90

www.maskinisten.net



ERIKOISOHJIET

VAIiIET K9FTJAUS-
18 aKASIKIFIJATHAKTclFIIT

4) Ymp& vuoden vor kaynää myös:
ToU (Tcclor OilUn versai)luokan yleisö1iyiä. tl8a tyniivät em. vaaumukset paits Ford ESN {,12C 86A.

1980-02-r0

1) P tkäalkaisessa rasliassa aiossa kesäl ä (esrm. nhuaio) on kaytetiivä ö tyä SAE 90.

2) Alnoastaan er täin kylm sså 0 osutrt€rssa, etilos on kytmempåå ku n-25 C

3) Ympiinvuoden voikärttali myös:
SloU 10W30 (Supe.TractoroillJnlvercal) uokan yteisöliä.lorka rä)4tävät mootror ö jynävaatimuksen AptSE-Co. vamersro
Oljynä APIGL-4jaSAE 80W ta märkiiiarrue si'llyla, lotka tä),itiväi em vaar muksei patsiFord ESN M2C 86A
Eituiiantåan hydlauliitla'ia 0iiauiiåri.st.tnäs!ä, i030n ry|mo|npäå hlin -1ooc.

TAYT0STAUiLIk(0 6!2. 6r2

l(oidc SlE.luokta
Kesä lalvi Ynpåri

euod€n

IäyraEnrådi
(lilBa)
6lE 612

våli(luriia) vall (luili!)

lloottori3)4)

Nydrau iikka3)

0hjaus3)

Vailrtersro3)4)

vetopyörästot3)4)

J?U,lrdytin

20.20w,30
15W30.

15W40,
zAWQ0,

20w30,
20w40

5Wn0 2)

5Wt2o 2)

10w20

i 0!!/30, c8-cc

c8-cc

SD CC

GL,5 (EP)

raic14(EP)

75

0.3

20

12,5

2 r5.5

65

t0

75

0,3

3

2x5,5

65

t0

?oa

200

800taike.

400

800laiker

800iaiker'

Moolionörly 5W20. 5W30 rai 5W40
tar hydnul ikkaörly Sr'rn noinrin muk

SH46-laalu

80r),80W1). 80/90lar80W90

KaasLiöiiy

www.maskinisten.net



EFIKOISOHJEET

vÄ!.itET

rl

4)

KclFIJAUS-
KASIKIFIJA l8 aTHAKTclFIIT

2.1

1980.05-30

TAYTOSTAJLU(KO 6O2T

Ptkäakarsessa mskaassaalossa kesä tä Gsm mhtralo)on (dyleftti€ ö lyd SAE 90.

Ympäri v!odon voi käyttää myös:
ST0U 10W30 (SuperTractor 0il Univ*sai) t!okan yhisötjyä,jotkatäyitävät moottorioiiynävaatjmuksen AptSE-C0,
vaihbisroöljynä API cL4 ia SAE 80W ja märkäjarruötiynä Ford ESN t\t2C g6 A
Eik!itenkå!r hydri'rliikkå,iå ohi.usii4esretnässä,i0ron kytnenpiå kuin -t0oC.

Ympafl vuoden voi käi41ää myös:
l0U {Tractor 0lUnivnsa ) uokan ylarsdiiiä. iolka tiinavä1em vaanrukset parrsrFord ESN tM2C s6A

Xohde SAEluorka
lGsä Tålri Ynpäi {rirna} vall{lunlia} våli(lunlia)

HydraulrkkaJ)

Vaihleisto3)4)

Velopyörästdt3)4)

Jäiildytin

20 20w 30

15W30

t5w/40
2!W/20
20!!/30.
zAWt4A

t0w
10w/20

c0

CD

s0-cc

cL 5 (EP)

rarGL 4 (EP)

75

0.3

2A

125

2x55

65

t0

t00

100

800talke.

1600 k,loka

200

SCOtaiker

800laikeF

Moonoidl}5W20 5W30 rar 5W40
la hydraul kkaöliySMF ndmn muk

SH46laatu

8or). Sowi) 8o/9o kr8ow9o

www.maskinisten.net



VAIiIET
TIAKTclFIIT

KclFIJAUS-
KÄSIKIHJA

EFIXOISOHJTET

1980.02.t 0

TÄYTöSTAULU(KO 702. /03.712 *--

l8n

lfttde SÄEluotta(esä Talvi Yn4ån
woden

API. I4löshååtli
{lllna}
102,78 712

Yäli{!lnila) Yäli(lunll.)

IVootton3)4)

Nydrauliikkå3)

0hiaus3)
Vaihtesb3)4)

veropyördstoF)4)

pyödslÖ3)4)

Eluvedon planeetta-

pyÖriinot3)4)

Jähdytin

Hydr. ryönrnlå'
vaihteen PumPPLj3)

?0,20w 30

15W30.
15!!/40.
20wt20
20w30,
2AWt4A

5W30 2)

5Wt2o,2)

10w20

r 0w30, cB-cc

c8-cc

s0,cc

sD-cc
GL,5{EP)

ra GL-4 (EP)

GL.4

SD,CC

13

0.35

23

215)

2x0s

5,0

1,752x

045

971

{48)

166)

10

t3

035

3

165)

2x65

5,0

2x 175

448)

0,45

68

166)

200

800iaikel

200

16001?i

800 hi k€r

800 tar ker

800 ta keffan

400

400

400

Moonoiöliy 5w20. 5w30 tai 5w40
rai hyd€u iikkaölly S|MF nonnin muk.

SN 46-laalu

8ol) 8ow1). 80/90 lai 8ow9o

sI0u 10wn0

saE 70F1 taiJ1702

Kaasuoly

l\,loottoriölly 5W20, 5W30 lai 5W40
tåi hydnulilklåöijy SMB n0min muk.

sH- 46 -laalu

1 ) Pirkäaikaisessa raskaassa alossa kesä lä (esim. Ghriaio) on käytotliivå ö1iyä saE gtl.

2) Arnoastaan erinäin lqhissåo oslhteissa, elilos on rqLm€mpääkuin-25oC

3) Ympäi vuoden voi kiiyiiää myös:

sT0u 10w/30 (super Tmctor Oil universal) luokan yleisbljyå, plka tiii,iävät mootronöliyiä vaatimuksen

API SE{D, vaifteisloöiiynä API GL-4 la SAE 80W ia ma*äia.rudliynä Ford ESN M2C86A

Eituilanloan iydBuliiKa- ia ohirusiäiÄleln&rå, jo.0n kylnompåå h n-100C. (koskee myös hydr. ryöminiävarhdetta)

4) Ympäi vuoden voi k;iyniiå myds:

T0u(lactor oiL Unlversai) luokånyleisöliyä. iorka tiiFäväl em vatinuks€t palsiFord ESN M2C 864

5) 4-velomallissa 4 lilraa enernnrän

6) Eritoisvqrsiosra 20 L

8) Ensiläylöksesså la koiausioi yhlEdsssä 54 L

www.maskinisten.net



t8.

ERI KOISOIIJEET

vÄlilEr
THAK?clFIIT

K9tJAUSi-
KASIKIFIJA

rs80.05.30

TÄYTÖSTAULUKKO 802,803

SrE.luotka
lGsä Talvi Ympäi

ruort.rl

Täyrösmiia.å

{rilEål vill{lu.{l.l
Suolinonvaihlo-
v,ii{lnnllål

Hydra!hkka3)

varireLslo3)4)

VelopyoraslöP)4)

pyöån03)4)

pydräsröt3)4)

M.VAIHTEISTO

Jåähdyrn

Nydf ryom,nlä-

20.20w 30

r5w30
15W40.

20u//30.

10w20.
l0W/30 CD

c0

s0-cc

GL 5 (EP)

larcL-41EP)

GL4

s0 cc

0.35

23

2151

2x€5

50

2x175

448)

0.45

90

166)

10

100

r00

800 tai ker

1600laipka

l600lal

800laiker-

200

800larker

400

800larkanan

400

I

Moatloroli 5W20 5W30 hl5W40
ra hydraur rkkaijri sMF norm n mLrk.

SH46-aalu

80r1. 80Wr) 80/90lar80W90

STOU 1OW3O

SAEToFl hrJl702

Moonofiöljy sw20. 5w/30 rai 5w40
tar hydrarrLik|aö]ty sMR nomin muk

5H46-aå1u

r)

3)

5)

6l

8)

PfkäarkaEessa raskaassa a]ossa kesa te (esim Ghtiajo)0n kiiytehava ötUä StE 90.

Ympärr vuod€n vor k!,ttiiä nyös
SToU 1(M/30 (Slperkaclor oirUn wrcat) uoka.leisölryäJorka tji(ävät moononijljyna vaalrmuksen AptSE-Co varhleEroolryna
API GL-4 F SAE 80W F mä äFrruOttynä Ford €SN [,t2C 86 A
€i kuilentaan iytltautiittå- ja ohjausiärlcaletnä*t?|, j or kylmlmpiå kuin _100C. (koskee myös hydr. ryömrntävarhden4

Ympär vuoden vat kä!41åå myös
ToU (Tracrof 0llUniverst) uokan yte6öilyJä, prk Uiyiävär e.jr vaanmuklet pafsrFod ESN M2C 86A

4 velomalrssa 4 itraa enemfnän

Enrlaylöksessa F koiaunen yhteydessä 5a I

www.maskinisten.net



ENI(OISOHJE EY

VATiIET
TIIAKTCIFIIT

KclFIJAUS.
KÄSIKIFJA 18.

1980-02-10

IÄYTO STAULUKhO 903

Kohd€ SAEluolta
rcså Talvi Ympån

vIodcn

Täyrtunååd

{lilh.)
903

Vail o-
l,åll (tunlia) våli{lu ia}

Hydrau rikka3)

Vahteisto3)4)

velopyarasiöt3)4)

pyödsio3)4)

pyöräsrör3)4)

M-VAINTEISTO

iäiihdyrn

Hydr. ryomrn€'
vahleer pumppu3)

20.20w.30

15w30.

20w30,

10w/20,
c0

c0

sD-cc

ralGL-4 (EP)

GL.4

s0-cc

23

2x6.5

2r1.75

.448)

045

971

166)

10

100

100

800hrker-

1600 tåiloka

I600 tal

800 tai k€r

200

800larker'

400

800 tal keffan

w0dessa

400

Moonofiöliy5W20 5W30 Iar 5W40
la hydrauli$aöliyS 48 nomin muk

SH 46-laalu

801). Bowl). 80/90 rar Bow/90

STOU 1OW3O

SAE 70Bl1åiJ1702

fi4oonoiö]ty 5w/20, 5w30 tar 5w40
larhydåulirkkao rySMn nomrin muk.

Sh 46-låålu

1)

J)

Pilkäarka E es sa nskaassa ajossa kes:iltä (es im rahtiap)on kåyr€tävå öiiä SåE 90.

Ympän vuoden v0| kiifniä myds:
SToU 10W30 (Superlfactor0lrUniv€6at)tuokan yte sij tyå ptka läyftäväi mooroiötjynä vaarimuksen Apl S€,C0. vartrteEioötjynä
APIGL-4 ia SAE 80W ta märkålårruölJynä Ford ESN MzC 86A
ti hitentåan Wl?Ulifl .- jå ohiaueiädesictmäss:r, ios or rlm.mpä{ kii -loo0. {k0skee myös hydr. ryönintivaihd€.tdr

4) Ympäfr vuoden voi käyliliä .ryös:
ToU {Traclor 0rlUniversaD luokan ylasötijä, jorka E}d;ivät em. vaatmuKet paisiFord ESN M?C 86A

5) 4-vetomailLssa4ltraaenemmån

6) Erkoisvssoissa 20t.

8) Ens,yröksessäiakorFustenyhteydessä54|

www.maskinisten.net



EEIIOISOIIJEET

VAIiIIT Kc,FIJAUS-
KASiIKIFIJATFAKTclFIIT 18.

t9t0-02.t0

TAYTOSTAULUKT(O r 1o2 1103.1i12 *F-
lond. slE-ho[.

X!6å Itl$ Ynlld
tPt.
lroh

llt$r irå
(lltD)
t1t!,11(B 1112

Yalrb-
vall (b"[i.)

$otnar €tb-
va (udla)

Moollori3)4)

Buiskulusp!mppu3)4)

Hydnuliiktå3)

0hjaus3)

Vaihterslo3)4)

vetopyorästöt3)4)

pyoräsd)a)

pyödstöt3)4)

äl(selin håkeril3)4)

Ponon.3leräiliö

Jäähdyin

20,20w.30
15W/30.

15W40
2Mt2A
mw30
20w40

r0w.
l6rl/v/m

10w30 m

CD

s0{t

s0{c

GL.s (EP)

råiGL-4 (EP)

GL.I

13

0,35

21

325)

2x9,s

10,5

2x12

2r0.1

0,45

971

166)

I3

3_

2751

2x9,5

10,5

2r12

2r0,1

959)

0,45

6E

t66)

100

100

800lt |rer-

1600laipkå
2 vuori

1600 bijolq
2.vuosi

2@

m0 bilaF

400

8m bi |alr.n

froottoriöliy 5W20, 5W30 lai 5W,|!
hi hydnllliikkåöli sM ff nonnin m!*.
SH 4Glaalu

80l ),sow1),80/90 tåi sowgo

sTou 10M30

sAE 7081 tai Jl702

Keasuölt

PiliåarkaEessa Gskaassa alossa kesållä (asim. uhiaiol0o kiitlenåvä örJyå SÄt ll0.

Ynpäa vuoden vol kåyltåa myös

slou lowitl (supar Tactor 0'l univelsall luokan yre6dltå. jorka 6yd,ver moono öltynä vafimuksen aPl s€{0
vadle6bolinä API GL-4 F SAE 80W ia mäiciianuölryna ford ESI F2C 66 A

tillll.nlaan hydrrulliua- ia ohjrutlåiesrcrtfa.rä, jo3 on ky|m.nptå luin -100C.

4) Ympän vuoden voi käylliiå my{jsr

ToutTraclor 0t UnNersri) tuoran yle60ljya. pUa tiiyitiiva em. vaatimuksei pansr Ford ESI M2C 86 A

5) .l"vetomallrssa t 0Inaa enem.nan

6) Erlo'sverslos$ 20 L

9) lvahdol|sesn asennottlvan vormånotlokoneislon vaatma lsäyson 7
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ERI KOISOIUEFT

VAIiIET
THAKTc,FIIT

K9FTJAUS-
KASiIKIFIJA lE.

1900.05.30

TAYTOSTAI]LUKKO r203

I1

3)

Prlkaarkårsessa raslaassa alossa kesåt a lesrm ehliato)on kdyteltäva o lyå SI€ 90.

Ympär vuoden vorkävfail mvös:
SToU 10W/30 (SlperTactor0 tUnNa6at)tuokan y e sötlyä. Jo*a Eynävatrootto.ötrynä var njutse. Ap SE,Co
varhlerslooltynäAPIGL-4 p SAE 80W p märkaFtruölynä Ford ESN M2C 86A
Eikuilenkaån iydrauliilta- ja lhiausiäiest.r'nåssä, jos 0n lytitrcrn!ää luin -10oC.

{) Ympanvuodenvorkäynramyos

ToutTraciof0IU ve6at)luokan yleEdityä.lctl€ taydev em. vaat mukser paG FordtSNM2C86A

5) a a.ordl (5r '0. rd. e.'naa

6) Erikoiiver3ioissa 20 L

9) l\,lahdoL rsesn asennenavan vormanottokone slon vaat ma isay!on / .

foMe SÄE-luoltå
Xasä T.lvi Yntid

wod!n
luotl,

Tätt.|näd
lllh.å)

Yrihb-
vall(bili.)

&rdin.n v.iib-
Yali (tu irl

i,loottoi3)4)

Ruiskutuspumppu3)4)

Hydrauli*ra3)

VaihteisbS)4)

veropydrästöi3)4)

Eluvedontasaus-
pyöräsrö3)4)

Pyönstod)41

Etuvedon keinu'
akselin laakei8)4)

Pononestesåitiö

Jiiåhdytin

20 20w,30
15W30

20wt20
20w30
20w40

r0w20
10w30 c0

CD

50{c

GL,s (EP)

iai GL-4 (EP)

GL.4

13

0,35

24

325)

?x9.5

10,5

2x12

2\01

959)

045

143

T66)

100

100

800 tai k€r'

1600 tai joka

2. wosl

1€00 tai joka

200

800 iai ker-

400

800 |a kerBn

l,loonoriölly 5W20, 5W30 rar 5W40
iai hyd|auliikkaöli SIV B nomin muk.

SH 46laatu

801),8owl ),80/go hi 8ow9o

sl0u 10v30

SAET0Bl taiJl702

KåasuölJy
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ERit(0ts0[JEEI

VAIiIIT
TTAKTctFIIT

K9EtJAUS-
KASIKIF|JA 10.

1980.0e-t0

TÄYTOSTAULUKKO 1502

3)

6)

7)

4)

Ptkäarka sessa raskaassa åjossa iesii ä (esri. Ghnato) on käyrenåvä ö yä saE 90.

Ympai vuoden voikaynää myös:
sT0U 10w30 (Super Tuctor oil Unive6aD llorån yleisöliyå, iotka täytiivä mootro öliyJxi APr GL,4 ta SA€ 8{W ja märklaffudiynä Ford es [,t2c 86 A
Ei klltenLan iydBrdlltla- j. oiislijåriolirtmä.lii. lor on hl||mlmrEå Inh -rtpo.
Ynrpä vuoden vor kaytiää myös
ToU (Traclor Oil thNelsal) luokan ytesötiiä torka Eyfti** dm. vaathuksel paisi Fo.d ESN M2C 86 A

Hydraulisen .yöminEmih&€n kaissa 49 L

Hydraulisella ryöm ntvaihteella varustetuissa koneissa käybnåvä au&maatrivahrerstoötryä. Typa A, Suttix A. Esim. Motijo, ATF U 00 la! vasi.

tohde SÄE-||]onå
Klså Talvi Y'nF.n

vu0d€n

API. Tiylösni|åö
0rrrrå)
'150?

Yari (rl{i.)
8!oli en vailrlo.
Yå,|(tmllrt

hydlaulilkkaT)3)

Vaihteno!)4)

Te paikrt3)4)

Ielrn iarut3)

pyöräslo3)1)

pyorasroi3)4)

In laakert3)41

Jäälrdytrn

20 24W.30
10w40.
15W30.
15W40.

20w30
20w40

r0w20
10W/30. CD

c0

s0-cc

GL-5 (EP)

IarGL-4 (EPl

laiGL-4 (EP)

23

(0,4) yhleinen öljy

122

4!6)

2x26

50

2x175

2t,0 2

2\0.4

180

27

100

400

160Q tal

pka ?

800laiker-

1600taipka

1600lal

200

800 tarker-

800laikeflaft
vu00essa

S00hikorran

Mootloriö|ry 5W20, 5W30 tai 5W40
tai hydmuliikkaöliy SMn nonnin nuk.
SH 46-laalu

8or) 8owl ) 80/90 hiSowgo

Efl koisvaihteistoölly, esim
llobill u d 423 la vast.

80r) 80W1),80/94 br 80W90

SAE70B1larJ1702

Yht€inen öljy hydn!llikan kanssa

www.maskinisten.net



EB (OlS0H.lEEr

VAIiITT t<QFIJALI$' 't8.KASIKIFIJATHAKTclFIIT
tg80-02-t0

, Yrnpafi vu0den v0 kayltaämyosl

ST0U 10W30lSup*Tnclor 0rlU versal)luoknylels0iya.JotkatäytuvrtmoonondLlyniivaalrmuksenAPTSE-C0

va hl"arstoohyna APIGL-4 ta SA€ 80 W la mAlklla.ruöltynä Ford ESN M2C 86A

Ympdn vuoden vo kåynää myös:

T0u ltrado.0 h ilnrversal)luokan yleisöltylä. prka täy'navät ejn vaatinuksel pa tsr Ford ESN M2C 86A

1

Kohd€ SÄE-luokta

Kesä l.rvi ympriri

vuod.n

Täylösnäälö

{rrrna}
15{2

yåll{lunlir} väli{tsnia)

Telrpalkl3)41

20.20w.30

15W30.

20w30.

10w20
10M30.

l
r'1EB 

'l

?3

951

2 \26

?x8

500 r

271

0.21

100

400

E00 tar ke.

l600ta

50

200

400

S00hikenan

sTou 10w30

80. 80W, 80/90 Iar 80W90

sI0u 10w30

0enaluroit! spril
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Enlx0tE0[JEEr

VAT.iIET KCTFIJAL:S.
KÄSIKIRJA ll r

TFAKTc'FIIT

ESIMERKKEJT EBI OUY.YHTIUIOET{ IIMOITTAIiIISTA UUYIIIERKEISTf, ERIVOIIEIU.
K0HTElSnt (SUoilESsA)

llmo ltåFi vanaavel siiti. eltii Ölyl låytLvåt a!€namarnm vååtimuksåt.

Yt EtsouYT {slout r0w/3rl

Moöiland Super Universar 10W{|0

Esso unitarm 1(M-30
Caslrol{VP 10W30

HYDBIIJUI|(XIIUn {SMR, SH 46 norman mukasa}

SiellTellus 0ilI32
Esso Univ s H 032
Mobil F owlox soeciat 5w20
caslrct cR8 5w/20
Gu[ Hydaulik oil SAI 5W20
8P EneryolSHt32
Tebo Hydraulic oiiMPS
Texaco Bando oilHoZ32

IIOOTIOflOUYT
!r00il oelvåc 1220 h 13n anBnanomat keså' 1210ja1310 -"- låt$' 1320 ahdetut keså

||t0-02-r0

- i310
Caslrol C8E.serta F Cno-sa4å aid€ttuihin moottorcihtr
BP Van€ilus ja BP Van€ilus C3-3.riat
Ieboil HPD, Powfi ja S{nes 3 Po{'er

Texaco llrsåt€x'sarja, ahtamattomal

- UGa Super LA, ahd€tut

VIIHIEISIOOUYT
Moöiluh€ H0 80M9t)
caslrol Hypoy I 80/90 EP

BPNypo$ar80190
T€hoii EP ia Hypoid

Tetaco Mulliq.år Llbricad EP 80W90
AUMf, AATTIYIIIIEFfl MJYT

(kiiydiiån 1502:n fiydtuliibs3å, hydr. ryd$inåvdibd bn$r)
llobiloilATF200
8P ATF Tlpe A ,Sutlix A,
Texaco Is(drldic nuid 9e26 (oqrcn)

EHlolEvxHrEgT0U.JYI {råraåå 1 
gPr.in F|ni$.}

Esso Toque fluid 62
{Vobiltluid423
BPTrackan I
Te|åco As ]rånsnEslm Fluid

910JlP0r.Tr0nttt
{lisålLvåtsi pol[oncaccn ioul{oon ||,tund såittylcål ai*si)
shellcalibBllon fhid B iaish.llsuper outboad Mobroii
BP EneqolLlu tåi BP Super oulboård Moror 0ll
Texaco 50-l odloard olo.0ll

8to|Lr
(ryianEreihm lraktonn sat$san aFlsi)
SfellEnsE Fluid

8P Prolecllv.0il20 ja 30
Tabo'l Sn€tåa
Texaco PEå.rvdliw oil 3)
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vÄlitrT r<9FTJAUsi-
KASIKIEIJATHAKTclHIT

tuovulusTÄRru$u$

l. Moottor:
' sylinterikadn€n kiristys
venrtiili€n såätö

- öljynäärän tarkanus

2. Benlaät
- mahdolliset k!lj4ulauriol
- renqaskoko: tiblls / toimitus

. kulietur ym.vaoriot

'lisä- tåiElinmise isi

160 Nn (502i 150 Nm)
0.30 nm

ERIKOISOHJEET

tglr-1r-t!

www.maskinisten.net



ERIKOISOHJEET

VAIiIET KC'FIJAIJS.
KÄSIKIFJATFAKTClFIIT

5O TUI{XII{ HI'OLTOTARKASTUS

1. Moottori
- ahtimsn toimintå
3umuttidcn toimida

- sylinr.rihm.n ki.ittyr bhd.tut moottoritl
- v.nttiili.n iiitö {ahd.ftt mootiorit}
- luulrttim.i hihn.n ki[yd.n l.rlGos
- 3iinopompn lrnnion puidirM
- vEd.nErottim.n puhdiltu! lri 50?)
- suotimen lrkl.kupin tyhilnfl Y3
- öliyD i. suotlm.n v.ihto
- rukkutu9|mpln öliynvrihro
- jouiokåynti/m$. pyö mhop.udrn l.rh,tug
- iäåhdynirn.n r6t.|I|llrln r.rk.ft r

2. VoiErdir.hio.t
- v.ihtliltor öiiynnihto {502, 602, 8&2T, 1502}
. v.lhr.i{on iiliyn$otirno voihro Om, 802. 803, 903}
- yiiht.hton orin!$otim.n v|i|t|r (mt u.ninkon-tl
- vrih$inon ölivmäärån trrkäitr3

(702, 802, 803, 003, 1r02, 1:031
- ltr*r.ladon t.nu$yöd3tin öliyn6ito (l.vltomdlid
- stu.tlrlinoo pl.nert4y6räiöi.n dljynnihlo (4{$ndlit)
- k.inu.kN.lin lsskerian öliymiiådn larknut (120341
-vstoDyöril!öi.n öliymlörin tntatur
- aiokyttimen v.p..liiklrn t .tat|.
- V.0. kvtkim.n woåalilkk.in r.rkdu!

3. Sahtöbin .r
- atm tårtdlur
-ualoi.n ja mitlrr0idsn loiminnan t.rkasur
lasintyyhkin.n ja odubitt€sn toiminnan tlrkaltur

4. HYdnulfittr
- ölivmåärån tårkanus
-inuiiviltu ouMl'tui
- öliysrotimn våihto
. nostolaiitoan loiminfidn larkastut

t. J-rt py e,|.|*-r
- i.flpollnn n v.prdiikt t rtan|.
- iaarun*t8|n måarin tallanu,
- nnk.iden ilm.nsaimid.n tart.nu3
- pyör;mrtt nidlr li.hryr
' liupyiri.n lrk rivilyl't

8. ll||||t btt-i
- vhi!floir.lr hiDro
- ilmln&otin.n i. sytlonin 9ltdlttu.
. lämmltycaitt..n 3lotim puhdi&a
-lrth-ir p|ltliliiicbo t *a3!n
- n6t vuoloirn l|r|(|rlr$
- lhl. t.i {ålinnrk!.run.id.n kilinit}s, toiminb ia öljymi$6t

?. x..1.

i Pyö.ämltt Gid.n lirityr.fvot i! ong.s.in.ol v.kiomklillå:

l8b

EhIKOISHJElrA

160 m
0l0mn

30-40 mm

xl
d
2{ston.llh

Kt. Kåynö-F hooltotid!

?YO RåTUTTENII 8€lcr9lDlEl
€d!i4{n Tahna/lrt l.bt/|dr

502

602.6021/4
102-8t3ta
r102, r 103/1

t20iy1
1502/6

r30-r40
t30-140/300
300-320
30tl'320/530-550
30O-32,/!t3lL'550
å30+50/300--320

300-320
3ri,0-320
,530.;550

53t)-550
ti30-560
530-5E0

280

280/r80
275n60
600n80
500/r8ll
2001200

140

100/r6l)
rt{na0
t1(vt{0

,tgo^8t,
:tMn00
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EFIKOISOHJEET

KctFIJAUsi.
KÄSIKIFJA 18t

30-45 mm

r)

vÄlittT
THAKTG!FIIT

400 TU {tr HU0t T0TA3(ASTUS

1- Moott ri

sylintoikafl nen kirinys
- venrtiilien siiåtö
- iuukttjmen hihnan kiBydon tartålirs
-öliyn ja srotimrn vsihto

ruiskutuspumpud öljynvsinro
- polttoairuauotifi sn vaiito
. joutokäynli/nax. pyörimisrop8Udsn tarkastur
- jäähdyttimsn nsnsmäärän tarkarius

Z. Voinansiirtolaitt st
.vaihlsilton öljy aihto (j.suotimen våihro:702,703,
802,803,S03)

. eruakelisron tålaupyö*tön öliynvaihto {4.v.totndlit}

. stu.k!6liston pla.€.tupyödniiien öljynv.into (4{0tonållit)

. ksinuaks{lin la.k€risn itliymäörän rsrlarttl3 t1203a,

. lV-vaihehtor paine{!oiifl €n vaihio (mu{nninkons!t)
- vrtopyörästiijsn öliymäärån rarka3tu!
. aiokyrkimen vapaaliikk€en tarkastus
- V.0. kytkimsn vapaaliikkaan tartaitus
- [I-väihl.iston paineidsn mitraui

3. Säh*öbin.n

.valoien ja mittareiden toiminnan rårkasrui

. lssinpyyhkimen ja påsrlåitte.n toiminnan rark8nut

4. Hydli{liitkr
. öliymåäräfl ra*astui
. iiljyniuotim.n vaihlo
. imusi;vilän puhdiitus
- nostolåitGan tuiminnsn rdfkåsrus

5. Jårut. pyiiritl r.nlå.r
- jarr'rpolkin6n vap.aliikkeen tarkå$u3
- jamrn$reen määån tarkådus
' r€nkaidsn ilmanpainsidsn t.rkstu3
. pyöråmutisroidan kirisry3

5. Mr||t loht .r
. ylsilvoit lu lnip.d
.ilmånr otimsn j. syllonin puhdidui
. lämmit$lain in luotim0n puhdiitus
'l€tko-ia putkiliitostsn t rlafu3
- ne,tawotojan tdrktStus
- lkä-tai vålinnakvarusloid0n kiinnitys, roimint| j. öl,ymtelär

t. Kolrio

x) Pyölämottbrsid!n ki*rysårvot jå ong!.påin0!t vakiorcnkåill!:

ERIKOISOHJEITA

160 Nn {502150 Nm)
0.30 mm

Kr. Käyttit' jå huoltokaria

iloottorin pvörinisnop0udeila 38 r/r (2300 rmii)
-voitsluDains 100-180 kPa

- murnimen oåin€ 410-490 kta
- ajopaind l,l8-r,26 MPa

I I8lL- I1: l6

PYöRÄMUTTEBIT REIIGASPAII{€ET

Ed.iC/tam Trl(.ndtlm Ed-rvtPr
502

602,602T/4
702-903/4
1112.110314

12nU4
1502/6

130-140
r30-r40/300
300-320
300-320/530-550
300-320/530-550
530-550/300-320

300-320
300-320
530-550
530-t50
530-550
530-550

280
280t180
275/160

500n80
500n80
200t200

t()
r60/r60
170/140
140/140

180/180

200t20n
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