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Renovering av 
växellåda 
Varning: texten 
nedan är en 
blandning av 
underlag från fransk 
verkstadshandbok, 
tidningsartikel och 
praktisk 
demontering.  Fel och 
oklarheter finns säkert. 
Kommentarer och 
korrektioner är 
välkomna till 
ingmar.ogren@etanet.
se! 
Uppdaterad den 4 
november 2007 

Demontering av 
växellåda 

• Ta lös 
skruvarna som 
håller 
kopplingsaxeln
, dra ut axeln 
och ta lös 
kopplingen och 
urtrampningsla
gret. Obs måste 
dra ut, går inte 
att slå ut 
eftersom det 
sitter en plugg 
på högra sidan. 

• Ta loss drevet 
för 
hastighetsmätar
en (uppe 
baktill) 

• Ta loss locket 
över 
växlingsmekan
ismen 

• Ta loss de 
sprintade 
muttrarna som 
håller flänsarna 
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till drivaxlarna.  Försiktighet eftersom det finns en väsentlig tätning här. Detta kan 
man gott vänta med tills man är klar med främre delen av lådan. 

• Tag loss muttrarna som håller framänden av växellådan. Tag sedan bort locket 
försiktigt 
eftersom det 
innehåller lager 
för växellådan. 
Här behöver man 
normalt värma 
rejält för att få 
loss locket. 
Här går det 
normalt bra att 
sätta in en stång 
uppifrånoch 
försiktigt slå ut 
framlocket efter 
värmning. 

 
Demontering av 
främre delen av 
växellådan 
(måste göras innan man 
ger sig på bakre delen 
eftersom pinjongen låser 
kronhjulet) 
Tag av locket och dra ut 
de tre stavarna som 
växelförarna löper:  Obs 
försiktigt eftersom varje 

stav innehåller en fjäder 
och kula som kan hoppa 
bort om man inte är 
försiktig. Se även upp 
med att det kan ligga 
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små brickor bakom stavarna.  Sådana behövs i slutmontering för att säkra att nolläget blir i 
linje för alla tre. 

Skruva ut 
skruven på 
sidan av 
växellådan 
som spärrar 
växelföraren 
för 3 + 4 
Plocka 
försiktigt ut 
hela 
innehållet i 
växellådan.  
Obs att när 
man drar 
första 
huvudaxeln 
kommer ett 
nållager isär 
och nålarna 
trillar ut – ta 
noga vara på 
dem. 
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Lägg upp 
lagren och 
dreven för de 
tre axlarna på 
pinnar och 
håll noga reda 
på dem 
tillsammans 
med sina 
växelförare.. 
Obs att man 
inte behöver 
ta loss drevet 
till 
backväxeln 
om man bara 
skall byta 
lager. 
Observera 
ringen 11 på 
bild M. Den 
måste vridas 
rätt för att få 
loss dreven 
bakom. 
När man 
kommer till 
pinjongen 
sitter den 
rejält fast med 
sitt lager.  
Man måste 
värma hela 
lådan till 110 
– 130 grader 
fr att få loss 
den.  Det går 
bra med 
gasolbrännare, 
men man kan 
få hålla på rätt 
länge.. 
 
Se upp med 
brickorna 11 
och 12 på bild 

M. Behöver bytas om de är slitna. 
Nr 6 på denna bild är nållagret som man skall se upp med vid demontering. 
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När man fått ut pinjongen med sina lager gäller att först inspektera om det är två kullager eller 
ett kullager oc h ett koniskt rullager.  Om det är två kullager måste man byta, som framgår av 
bilden nedan.  Kan vara rätt svårt få loss lagren från axeln – kräver mycket värmning och det 
kan vara nödvändigt förstöra lagren. 
 
Kronhjul och differential 
Tag loss det högra locket.  Rör inte styrklackarna till lådan. 

Innanför locket finns en 
besvärlig mutter. Går att få loss 
med värmning kombinerat med 
en extra bygel (se bild) så man 
för fäste för en hylsa.  Obs att 
denna mutter låses med en 
fjäder som är lätt att plocka ut.  
Sedan är det lättare att skruva 
loss efter värmning. 
 
 
Tag sedan bort skruvarna som 
håller locket till vänster och, 
efter att ha värmt det lite, lossa 
axeln på bägge sidor. 

Differentialen och 
nedväxlingen kommer ut 
till vänster med locket. 
Obs, det som kommer 
här behövs inte göras 
om kugghjulen och 
differentialen känns 
OK. 
Dra undan styrklackarna 
som finns bakom lagren. 
 
- Klä av axeln till 

kronhjulet: 
o ta bort ringen 

runt muttern 
o sätt axeln i ett 

skruvstäd 
- Demonera sedan 

differentialen 
o Dra av lager 
o Nu kan man ta 

bort låsningen 
för bultarna på 
differentialen 

o Dra undan 
plåtkåpan med 
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ett par slag av en körnare 
o Skruva bort skruvarna på differentialen för att dela de två delarna på huset 
o Axel till småhjulen får man ut genom använda en bronsstång. 
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Sedan är det dags att skaffa nya lager 
Bakom pinjongen  se bilden . 
 
Observera att högra locket baktill på växellådan behöver svarvas ur lite för att få plats med det 
koniska rullagret alternativt att man lägger ett mellanlägg så att locket kommer ut 3,5 mm.  
Detta gäller dock inte alltid varför man måste kontrollera i varje enskilt fall.. 
 
 
Inställning av vinkelväxeln för alla modeller 
(med verktygsuppsättning) 
 

Detta handlar om att, med 
specialverktyg, komma fram 
till ett spel mellan kuggarna 
på ca 0,2 mm. 
Obs: hela beskrivningn är 
tveksam eftersom inget sägs 
om hur tjock pinnen bakom A 
är eller hur A centreras.  
Antar att detta ges av 
verktyget när man har tillgång 
till det. 
 
Rengör A och F liksom deras 
säten mot växellådan. 
Montera A i kläget för lilla 
locket till differntialhuset.  
Skruva ut G så att det är fritt 
att skruva in C 
 

inställning av pinjongen 
Sätt skivan F på plat och sätt fast med skruven D. 
Skriva in skruven C och läs av om det blir + eller -. 
Exempel : När man har nollställt skall man finna måttet 47,5 (GM 850) eller 
45,5 (GM 600).  Om man antar att man mätt upp 50 så räknar man ut måttet 
för shims som 50 – 47,5 = 2,5 mm. 
 
På samma sätt räknar man ut nivådifferensen mellan ringarna för det koniska 
rullagret. 
 
Obs: Växellådorna 600 och 750cc innehåller en bricka mellan pinjongen och 

lagret närmast för att hålla inre och yttre ringar i samma plan (?).  Denna behövs alltså inte 
mer när man justerar in ett koniskt rullager. Efter montage skall spelet mellan kuggarna vara 
ca 0,2 mm. 
 
Inställning av kronhjulet 
Skruva in skurven G i botten men utan kraft. Nolläget motsvarar för 52,5 för GM 850 och 
48,5 för GM 600 om kronhjulet är märkt 33.  Om man hamnar på dessa värden krävs inga 
shims. 

A 

E 

G 

C 
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Om man t. ex. finner +0,25 (dvs 52,5 för GM 850 eller 48,5 för GM 600) och kronhjulet är 
märkt 33,8 skall mellanläggen vara 0,8 + 0,25 = 1,05 
 
Lateralspelet för nedväxlingsaxeln 
(se beskrivningen ur Gazoline) 
 
Man kan också jobba på känn med shims.  Problemet då är  att man kan hamna i ett läge då 
man uppreåpade gånger måste sättain/ta loss lagret bakom pinjongen (med värmning) – 
alterntivt tillverka en hylsa som ersätter lagret 
under mätning. 
 
Efter montage skall spelet mellan kuggarna vara 
ca 0,2 mm. 
 
Efter att ha förstått hur viktigt det är att 
inställningen av växeln blir rätt kan man verifiera 
att ingreppet blir rätt med lite färg på kuggarna, se  
fig 44.  
Överst är korrekt ingrepp 
Mitten minska shims bakom pinjong 
Underst öka shims bakom pinjong 
 

På bilden ses 
en pappersrmsa 
som har dragits 
in mellan 
insmorda 
kronhjul och 
pinjong.  Här 
syns hur 
kuggarna gjort 
hela och 
korrekta 
ingrepp. 
 
Ur tidningen 
Gazoline  
 
Renovering av 
växellåda 
 
Bilden M text 

 
Under demontering, undersök om rondellen nr 12 är sliten. Ersätt den i så fall med en ny. 
 
Montering av växellådan (refererar till beskrivningen i Gazoline oktober 2006 sid 49 
 
Sätt ytterringen till pinjonglagret på plats 
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1) Man börjar med att sätta på det högra locket baktill på lådan med två skruvar och 

brickor samt dra åt.  Detta är locket som man kan ha lagt ett mellanlägg bakom om 
man har bytt lagret bakom kronhjulet till koniskt rullager. 

2) Man tippar lådan och värmer. Det krävs en temperatur på 110-130 grader C.  Se till att 
lådan står stabilt i det tippade läget för att man sedan skall kunna få in lager i den heta 
lådan.. Värmningen är för att vidga sätet till 
lagren bakom pinjongen. 

Se upp, det är varmt!  Lägg in shimsen som skall 
vara bakom pinjonglagren.  Lägg in de tunnare 
före de tjockare så att det tjockaste shimset 
hamnar framåt i lådan. 
3) Sätt in pinjongen med sitt lager i sätet som 

skall vara oljat innan. 
4) sätt in det hela nästan hela vägen.  Dra tillbaka axeln så ligger sedan ytterringen till 

lagret på plats i sitt fäste.  Lagret som avses här är ett koniskt rullager som går att dela 
mellan ytterring och rullar. 
Obs att här är det viktigt att verkligen få in lagren hela vägen. 

 
Inställning av axeln för slutväxeln 
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1) Lägg växellådan på sin högra sida och sätt in shimsen som skall vara bakom lagren.  
Alltid samma princip: de tunnaste innerst och det tjockaste ytterst i sätet.   

2) Ta fram axeln för nedväxlingen (med kronhjulet) och sätt in den så att lagret hamnar 
på plats.  Låt lådan svalna – tar sin tid. 

3) I vårt fall har det vänstra locket köpts nytt med lagren insatta.  Man undviker på sätt en 
serie långrandiga operationer. Det är bra, men man skall ändå kontrollera djupet i 
lagringen (18,9 mm). Obs, bilden här stämmer inte helt med hur det ser ut i min låda. 

4) Normalt behöver man här en inställningsring.  När man inte har en sådan kan man 
arbeta med slutledning.  Första steget är att ta lagerringen som ger 17,96 mm.  

5) Med hjälp av en djupmätare mäter man skillnaden mellan godset och övre ytan på 
kugghjulet: här 0,3 mm.  man drar detta från måttet på lagerringen: 17,96 – 0,3 = 
17,66 

6) För att bestämma den nödvändiga tjockleken för shims subtraherar man (18,9 – 17,66 
= 1,3 mm.  Shimsen framför kugghjulet. 

7) Man pressar på lagrets innerring på nedväxlingens axel. 
8) Lägg växellådan på högra sidan, sätt på vänstra locket med fyra skruvar och brickor. 

Dra åt. 
9) Vrid nedväxlingsaxeln. Den skall gå mjukt (fett) och utan några shimsningen för 
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lagret. Om man lägger till shims går det segare, om man tar bort roterar den friare. 
10) Allt väl? Man fortsätter. Vänd på lådan igen. Tag av locket på högra sidan över det 

högra Man tar bort ett shims på 0,5 mm 
Obs det är här som man kommer in på en modifiering med rullager. 

11) Nu har vi inte längre styrringen i locket.  Man kan använda sig av lagernålar som man 
lägger i en ring i fett. 

12) Man sätter tillbaka det högra locket.  
13) Nu skall man fortsätta försiktigt för att inte störa nålarna. Man lägger på locket och 

mäter avstådent mellan locket och kåpan.  Skall vara 1,05 mm (C) 

14) Man tar bort locket igen och lägger hela lådan i våg.  Man vrider lite åt höger. 
15) och åt vänster och vickar på så sätta av ringarna på axeln. 
16) Man lägger ringarna åt sidan. 

17) Man mäter tjockleken. 
18) Man anpassar genom att höja eller sänka enligt värdet C 
19) Montera nålarna igen. 
20) Montera locket  och kontrollera att det går runt OK.   
21) Ta bort locket igen 
22) Ta bort locket på andra sidan. 

23) Värm högra 
sidan av lådan 
baktill 

24) Lagret till 
kronhjulsaxeln 
kommer ut från 
sitt fäste. 

25) Ta ut kronhjulet 
med sin axel. 
Detta är lite 
förvirrande: 
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håller vi på med montering eller demontering? 
Verkligheten är normalt mindre krånglig vad gäller bakre de len av växellådan: 

 
1) ta isär och inspektera 
2) Ta bort lagret bakom kronhjulet som skall bytas till koniskt rullager 
3) kontrollera om det nya lagret kräver att locket flyttas ut, i så fall gör en 

mellanbricka. 
4) Montera högra locket och sätt in allt baktill i växellådan 
5) Sätt in pinjongen med sina lager 
6) Kontrollera spelet mellan kronhjul och pinjong och justera med shims om det 

behövs. 
 

 
Att sätta dit rullagret bakom pinjongen 

1) Än en gång börjar man med ett provisorium. Man monterar alla mellanläggen. 
2) Man sätter dit rullagret 

3) Man sätter dit shims enligt vad som 
tidigare mätts upp. 
(Detta tyx handla om att kolla och 
verifiera läget för pinjongen) 

 
 
Att fortsätta med huvudaxeln bakom 
pinjongen 
 

1) Olja bakom rullagret 
2) Olja och lägg dit shims (tjocklek 

bestämd innan) 
3) Sedan fortsätter man bara och oljar 

och sätter allt på plats enligt skisser 
och tidigare notering. 

 
Förberedelse av främre kugghjulet på 
huvudaxeln 
 

1) Lägg lite fett inne i hjulet 
2) Pilla in 26 nålar 
3) Rätta till nålarna 
4) Sätt in den spårade fästringen i kugghjulet på plats. 
5) Sätt hjulet på axeln och kontrollera att det snurrar snällt 

 
 
Montage av växellåda 610 och 850R 
 
Efter att ha ställt in vinkelväxeln korrekt, återmontera differentialen med sina lager och utan 
några extra shims. så att nedväxlingen får ett lateralspelsom är nödvändigt för god funktion 
vid inkörnnig av kuggarna (?). Sätt fast och täta sidolocken (hermetiskt) och tätningarna till 
drivaxlarna. men en tjocklek mellan 12,8 och 13,5 mm. 
Klä sedan på pinjongaxeln  (fig 35) en rondell (16) och hjulet för tvåans växel (15). 
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Montra sedan mellanaxeln med kugghjul och mellanringar. Kontrollera att kugghjulen för 
tvåans växeln ligger i linje med varandra. 
Fortsätt sedan och fyll på huvudaxeln med mellanlägget 11. Här får inte finnas lateralt spel.  
Se upp med nr 11, som måste åtgärdas om det är slitet så att det blir spel. 
Säkerställ att synkroniseringsringen har ett lateralspel 0,4 – 0,5 mm 
Sätt in backväxelaxeln med sitt kugghjul. 
Sätt in gafflarna på sina axlar och säkerställ att nolläget är absolut korrekt.  
Säkerställ att gafflarna löper utan spel och lika mellan sina två extrempositioner. Sätt på 
locket (hermetiskt) 
Not: de två skruvarna som bär backväxeln skall vara justerade så att det finns ett spel på 0,5 
mm. 
 
Detta är egentligen inte så konstigt.  Mina erfarenheter är så här:  
 

• Framför pinjonglagren finns en mässingsbricka (se bilden ovan) När man bytt till 
koniskt rullager kan denna vara för tjock, skall vara så att bakersta kugghjulet precis 
går fritt från godset = kan behöva slipas ner.  Om brickan är för tjock får man inte dit 
framlocket till växellådan.  

• Att få ihop kulhjulen framtill i lådan med nållagret kan vara besvärligt, men går rätt 
bra om ser till att föra den främre växelföraren åt sidan när man skjuter på lagren och 
sedan pillar den på plats och drar till skruven genom sidan på lådan lagom mycket. 

• Se upp med växelförarna och stängerna de löper på.  Viktigt att stängerna ligger helt 
rätt, så att växellägen kommer rätt.  Det justeras med brickor framför och bakom 
stängerna. Om man inte har brickor kan det gå att såga bitar av ett kopparrör – handlar 
ju bara om att hålla stängerna på rätt plats. 
Obs att det är knepigt montera kulorna och fjädrarna som definierar växellägena.  Man 
får trycka ner kulorna rejält med en smal mejsel och skjuta in stången försiktigt så att 
inte kulan kommer på avvägar. 

 
Slutsatser 
Översättningen ovan är tämligen darrig och kanske inte helt stämmer, speciellt när vi lägger 
till det extra rullagret bakom kronhjulet.  Följande slutsatser så här långt: 
 
Alla detaljer skall kontrolleras för slitage och andra skador.  Speciellt specialbrickorna 
11 och 12, som kan behöva ersättas med nya. 
 
Korrekt injustering av pinjong och kronhjul synes vara mycket viktigt och bör mätas 
med specialverktyg.  När detta inte är möjligt får man arbeta på känn och justera med 
shims så att man får rätt anliggning av kuggarna.  Detta är troligen nyckeln till att inte 
förstöra pinjong och kronhjul. 
 
Mycket är insatt med värmning och när något inte vill gå isär eller komma samman kan 
man behöva värma en bit över 100 grader. 
 
Viktigast är att få in koniska rullager bakom kronhjul och pinjong. 


