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Vlndrutetorkar-
mekanlsmen

Hela mekanismen dr niistan orimligt

grov men fungerar normalt med ndstan

inget underh&ll alls under mf,nga flr.

Kuggstangen bestar av en yttre flexibel

hylsq liknande en hastighetsmiitarkabel
(TR 2/3), eller en tub (TR4 och framit).

Inne i denna rtir sig en flexibel grov

stfllwire, runt vilken en spiralwire dr

virad med mycket dppen stigning (d v s

avstAndet mellan varven iir ganska stort).

Denna kombination ger en mycket

enkel form av kuggstflng, som gdr det

rr r-6j ligt att ro tera vindruteto rkararm ens

axel (se fig,9lA) via kugghjulen i tor-

karspindeln "wheel boxen". Vinkelro-

tationen lir bara 90-120 grader och gilrs

alltid over samma del av stalwiren och

samma sektor av kugghjulet (motorn

gor en kontinuerlig rorelse hela tiden

it samma hill).

Efter minga ar uppstir ett visst glapp,

och vindrutetorkararmen tenderar att

vila vid varje iindliige i stiillet for att

utfcira en jiimn pendelliknande rorelse.

Fartvinden kan rtrra torkarbladen sid-

ledes. De tvi torkararmarna verkar

inte vara forbundna med varandra

och mekanismen upphor att fungera

effektivt. Detta kan ffl foljder di du skall

besiktiga bilen.

Tiink pi att mindre iin hiilften av

varje kugghjul i mekanismen utsdtts ftir

slitage och bara ena sidan av stilwiren

iir i kontakt med kugghjulen. Det tir

vdrt besvdret att fixa sd" att de delar

som inte anvdnts kommer i kontakt och

anviinds. Om du gtir si, skall du passa

pfl att smorja stfllwiren inne i holjet samt

ovriga riirliga delar i mekanismen.

Jag fiireslir att du Atgiirdar i
ftiljande ordning:

1. Tag aa torkararmarna oeh
marlrcra bdda axlamas ailolilge.

2. Tag aa tnotorns hiilje efter
att du markerat positionen pd. det
kupiga locket pd, den flata ytan.
Markera toppen pd kabeld,nden i.
dess slida (se fig.9lB). Pd TR4/5/6
mdste man skntaa loss motorfiisteL
Skruaa loss ld,sskruaen fdr tuben
(tube locki,ng nut). Dra sm ut motom
innan du tar bort hiilieL

3. Tag bot stdlwirm frdn dess
hiilje (efter att du tagit bort "con'
necting rod" och hiiljet frdn motor-
boxm). Detta kommn allfules siilcert
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FIG.9IA WINDSCREEN WIPER MECHANISM(TR4/5,6 TYPE SHOWN)

att kriiaa tner iin d.e 2,7 kp kraft
som iir speci,fuerat i manualen Det
blir liittare fiir dig om du arider
spindeln i torkarspindeln "wheel
botcen" medan du samtidi,gt drar i
std,lwiren-

4. Markera positi,onm pd. spin-
delmiirkena sd snart som std,lwirm
har dragits ut fulktiindi,gt. Det iir
uiktigt om hela renoueringen skall
bli lyckad

5. Giir noggrant rmt ochfetta in
std.lwirm och fill pd, med mer fett i
dm iippna iindm pd, hiiljeL Anaiind
ett aattensiikert fett. Srniirj ocksd
spindeln i torkarspindeln "wheel
boxen" och siikerstiill att alla delar
kan roterafritt

6. Kolla nu det miirke du giorde
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efin att du tagitut stdlwirm (punkt

4). Vrid spi,ndeln 150 grader.

7. Fiir in std,Iwiren i dess hdlie
och se ti,ll att den riir kugghjulen
liitt. Endast ca 2,7 kp kraft skall
behiioasfiir att riira wi,renfram och
tillbaka

8. Aterplacera wi,reiindan i motor-

boxen men nu ned den miirkta sidan
dold Detta ftir att stikerstiilla att std,l-
wiren har roterats sd att den oanaiinda
sidan nu anaiinds. Siitt samman hela
mekanismm och du komrner att se att

spi,ndetmiirkma tir ca 't80 grader frd,n
diir de aar ursprungligm-

I extremfall diir slitaget

iir mycket stort m6,ste man

byta till en helt ny stilwire.

Det iir viirt att ndmna att

byte av motorborstar kan

vitalisera motorprestandan

for en mycket lig kostnad

och liten mdda. *
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