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1 Allmänt

Ansvar
Rockinger garanterar inte informationens
fullständighet eller korrekthet. Ur anvisningens innehåll kan inga krav ställas, i synnerhet tas inget ansvar för skador som uppkommit genom icke fackmannamässigt utfört
reparations- eller underhållsarbete.

Upphovsrätt
Alla rättigheter för denna anvisning och dess
bilagor tillhör Rockinger.

Framlyftande av vissa textavsnitt
Teckenförklaring
För att underlätta läsbarhet och överblick
visas informationen på olika sätt.
Meningar som börjar med en pil innehåller
anvisningar för tillvägagångssätt.
 Momenten skall utföras efter varandra i
beskriven ordningsföljd.
Följande information inleds med ett streck:
–	Uppräkningar
– Förutsättningar för det moment som
skall utföras
– Ytterligare beskrivning och information
om arbetsmoment
– Beskrivning av tillstånd
Påpekande av fara och risk
Viktiga textavsnitt som måste beaktas visas
på särskilt sätt:
FARA!
Varnar för omedelbar fara som kan leda till
svåra skador eller dödsfall.
 Ger anvisning för avvärjande eller undvikande av fara.
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VARNING!
Varnar för risker som kan leda till svåra
skador eller dödsfall.
 Kräver säkerhetsåtgärder för att undvika personskada.
OBS!
Varnar för risker som kan leda till sakskador
eller lättare personskador.
 Ger anvisningar för förebyggande av
skada.
Illustrationer
Där det är nödvändigt illustreras texten med
bilder. Bildhänvisningar visas genom att bildens nummer placeras inom en klammer [ ].
Stor bokstav efter ett bildnummer, t ex [12A],
visar motsvarande position i bilden, i det här
fallet position A i bild 12.
Bindande anvisningar
SMÖRJMEDEL:
– Smörjmedel för aktuell funktion
ÅTDRAGNINGSMOMENT:
– Åtdragningsmoment för aktuellt skruvförband
Kompletterande information
Informationssymbolen kännetecknar anvisningar, rekommendationer och ytterligare
information.
VERKTYG:
– Förteckning över de verktyg som är
nödvändiga för aktuellt arbetsmoment.
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2.1 Övre bussning
Demontering/Montering

G

Förutsättningar:
–
–

Kopplingsbult demonterad
Övre slitklack demonterad

VERKTYG:
–	Rockinger verktygssats för in/utpressning av bussning, artnr. ROE 71 275, se
bild [1]
–	Ringnyckel NV 30

C

E
A

B

F
D

Demontering
 Sätt samman verktyg för demontering av
bussning enligt bild [2].
 Fetta in den gängade stången [2F].
 Skruva den undre flänsmuttern medurs
för att pressa ut den övre bussningen
uppåt. Håll emot med den övre flänsmuttern.

[1] Verktygssats för montering/demontering av bussningar
A Stödregel
B Distansbult, lång (2 st)
C Tryckstycke för övre bussning
D Distansbult, kort (2 st)
E Tryckstycke för undre bussning
F Gängad stång
G Flänsmutter (2 st)

G
A
B

C
G
F
[2] Demontering av övre bussning
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2.1 Övre bussning
Montering

G
C

 Sätt samman verktyg för montering av
bussning enligt bild [3]. Följande skall
särskilt beaktas:
 Fetta in den gängade stången [3F].
 Placera stödregeln [3A] och de båda
korta distansbultarna [3D] på undersidan
av den undre fångmunnen. Få distansbultarna att sitta kvar genom att skruva
dit dem med den undre slitklackens
fästskruv.
OBS!
Bussningen kan skadas om den kantrar vid
montage.
 Placera bussningen axialt mot dess
säte i kopplingskroppen.
 Vid inpressningens början, kontrollera
noggrant att bussningen centreras och
kommer rätt.
 Skruva den övre flänsmuttern medurs för
att pressa in bussningen. Håll emot med
den undre flänsmuttern.

F

D
A

G

[3] Montering av övre bussning
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2.2 Undre bussning
Demontering/Montering

G

Förutsättningar
–
–

C

Kopplingsbult demonterad.
Undre slitklack demonterad.

VERKTYG:
–	Rockinger verktygssats för in/utpressning av bussning, artnr. ROE 71 275, se
bild [1]
–	Ringnyckel NV 30
Demontering
 Sätt samman verktyg för demontering av
bussning enligt bild [4] zusammenbauen.
 Fetta in den gängade stången.
 Skruva den undre flänsmuttern medurs
för att pressa ut bussningen uppåt. Håll
emot med den övre flänsmuttern.

E
F
G

Montering
 Sätt samman verktyg för montering av
bussning enligt bild [5]. Följande skall
särskilt beaktas:
 Fetta in den gängade stången.
 Placera stödregeln [5A] och de båda
långa distansbultarna [5B] på undersidan
av den undre fångmunnen. Sätt in änden
på distansbultarna i de genomgående
hål där den undre slitklackens fästskruvar
normalt sitter.
OBS!
Bussningen kan skadas om den kantrar vid
montage.
 Placera bussningen axialt mot dess
säte i kopplingskroppen.
 Vid inpressningens början, kontrollera
noggrant att bussningen centreras och
kommer rätt.
 Skruva den övre flänsmuttern medurs för
att pressa in bussningen ovanifrån. Håll
emot med den undre flänsmuttern.

[4] Demontering av undre bussning

F

G
E

B
A
G

[5] Montering av undre bussning
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2.3 Lagring
Demontering av koppling
Förutsättningar:
–

Matarledningen till luftservon lossad och
öppningsmekanismen avluftad (gäller
endast koppling med luftservo).

VERKTYG:
– Fast nyckel NV 13
– Spärrnyckel
– Sexkants-hylsnyckel NV 70 eller hylsnyckel, artnr. ROE 57 379
– Spårringstång 40
Demontering

C
B

A

[6] A Skyddskåpa
B Låsring
C Hylsa

Lossa jordkabeln.
Demontera skyddskåpa [6A].
Demontera de 2 låsringarna [6B].
Demontera hylsa [6C].
Drag åt spännmuttern [7A] tills segmenten lösgörs. Observera att spännmuttern
skall dras åt för att segmenten skall kunna demonteras. Lyft ur segmenten [7B].
 Lossa spännmuttern och demontera
den.
 Lyft av fästring [8B], tryckring [8C] och
gummilagring [8D].
 Dra ut kopplingen framåt genom infästningslagret.






VARNING!
Olycksrisk! När kopplingen demonterats
sitter knytningsstoppet [8E] löst på
kopplingsstången och kan därför glida av.

A

B

[7] A Spännmutter
B Segment

E
D C B A
[8] A Spännmutter
B Fästring
C Tryckring
D Gummilagring
E Knytningsstopp
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2.4 Lagring
Byte av gummilagring
VARNING!
Olycksrisk! När kopplingen demonteras
sitter knytningsstoppet löst på kopplingsstången och kan därför glida av.
 Innan montering av gummilagring och
dess intillliggande delar skall delarna
noggrant rengöras och fettas in.
Främre gummilagring [9]:
A Anliggningsyta mot kopplingskropp
B Gummilagring
C Kopplingsstång (hela kopplingsstången
skall fettas in)
D Skyddsring
Bakre gummilagring [10]:
A Anliggningsyta mot infästningslager
B Gummilagring
C Tryckring

D
C

A

B

[9] A Främre gummilagringens anliggningsyta mot kopplingskroppen
B Främre gummilagring
C Kopplingsstång
D Skyddsring

SMÖRJMEDEL:
– Specialfett (ROE 96 042) som levereras
tillsammans med reparationssats för
lagringen

C

A

B

[10] A Bakre gummilagringens anliggningsyta mot infästningslager
B Gummilagring
C Tryckring
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2.5 Lagring
Byte av lagerbussning
Förutsättningar
–

Demonterad koppling

VERKTYG:
–	Dorn för in/utpressning av lagerbussning, ingår i verktygssats, artnr. ROE 71
275
–	Hammare
Demontering
 Demontera lagerbussning [11] ur infästningslagret. Använd lämpligt verktyg, t ex
dorn för in/utpressning.

[11] Lagerbussning

Montering
 Vid montering av nya lagerbussningar,
beakta dess läge så att de kommer rätt:
– Lagerbussningarnas urfasningar skall
vara vända inåt, se pil i bild [12 Pfeile].
 För montering skall in/utpressningsdorn
eller lämpligt tryckstycke användas så att
inte lagerbussningens framsida/drivsida
skadas, se bild [13].
 Pressa in hela lagerbussningen. Ingen
del av bussningen får sticka ut.

[12] Lagerbussningarnas urfasningar

H

[13] Montering av lagerbussningar med dorn för in/utpressning
från verktygssats, artnr. ROE 71 275
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2.6 Lagring
Knytningsstopp och distansstycken

A

(gäller endast vid utförande
med knytningsstopp)
Förutsättningar
–

Demonterad koppling

Demontering
 Lyft av kopplingen genom att dra ur den
framåt.
 Lyft av knytningsstoppet [14A].
 Distansstycken [14B] skall bytas ut mot
nya när:
– Spel i längsriktningen i knytningsstoppet
kan konstateras, eller
– Sprickor eller andra skador kan ses på
distansstyckena.

B

[14] A Knytningsstopp
B Distansstycken

T mm

Montering
Montering sker i omvänd ordningsföljd.
Följande skall särskilt beaktas:
 Välj distansstycken [15A, B, C] och
distansringar [15D] beroende på dragbalkens tjocklek. Se tabell [15]
 Beakta kopplingens monteringsanvisning: www.jost-world.com

13 - 17

18 - 23

23 -

C

X

X

X

A (5)

X

-

-

B (10)

X

X

-

T

T

[15]
T mm

13-15

16-19

20-23

24-27

28 -

4

X

X

X

-

-

4

X

X

-

-

X

4

X

-

-

-

X

10

X

X

X

X

-

D mm
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2.7 Lagring
Montering av koppling
Montering sker i omvänd ordningsföljd.
jande skall särskilt beaktas:

B

Föl-

A

 Smörj in kopplingsstång [16A], segment
[17C], tryckytor samt spännmutterns
[36B] gängor med kopparpasta.
SMÖRJMEDEL:
– Kopparpasta, artnr. ROE 96 039
 För försiktigt in kopplingsstången med
främre gummilagring [16C] och skyddsring [16B] i lagringen. Akta så att
lagerbussningarnas framsidor/drivsidor
inte skadas.
 Beakta att fästringen monteras korrekt.
Spåret för låsringen skall vara bakåt, se
pil i bild [17A]
 Innan segmenten monteras: Skruva åt
spännmuttern tills slitsen i fästringen
överensstämmer med kilspåret i kopplingsstången. Kontrollera att spännmuttern monteras korrekt: mutterns
urfasning skall vara vänd framåt (mot
kopplingens mekanism), se bild [17B]
 Montera de infettade segmenten. Kontrollera att de monteras korrekt, den större diametern skall vara vänd framåt (mot
kopplingens mekanism), se bild [17C]
VARNING!
Olycksrisk vid felaktigt monterade låsringar!
 Innan hylsan [18A] skjuts på, kontrollera att alla 3 segmenten sitter korrekt
monterade i fästringen.
 Skjut på hylsa [18A] Montera låsringarna
[18B].
 Skruva tillbaka (lossa) spännmuttern
[18C] tills anslag mot den bakre låsringen. Observera att spännmuttern skall
lossas, inte spännas.
 Montera skyddskåpa [18D].
 Före anslutning skall jordkabelns kontaktställe rengöras, och vid behov ev rost
avlägsnas.

C

[16] A Kopplingsstång
B Skyddsring
C Gummilagring

A
C

B

[17] A Fästring
B Spännmutter
C Segment

C
D

A B
[18] A Hylsa
B Låsringar
C Spännmutter
D Skyddskåpa
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Technische Änderungen vorbehalten.
Aktuelle Informationen finden Sie unter:
www.jost-world.com
Technical modifications reserved.
For up-to-date information, please visit:
www.jost-world.com
Tekniske endringer kan forekomme!
Før senest information, se:
www.jost-word.com
Förbehåll för tekniska ändringar!
För senaste information, se:
www.jost-world.com
Мы сохраняем за собой право вносить
технические изменения. Актуальную
информацию смотрите по адресу:
www.jost-world.com
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