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Allmän information
Allmänt
• De komponenter som används för sammankoppling av 
bil och släpfordon utsätts, även vid normal användning, 
för mycket höga påkänningar. Regelbunden service och 
underhåll är en förutsättning för att kopplingen skall fungera 
väl under hela sin livslängd. Rengör och smörj kopplingen 
varje vecka.
• Längden på serviceintervallen beror på typ av släpfordon, 
laster, väg- och klimatförhållanden mm. Servicen kan 
lämpligen utföras i samband med övrig översyn av fordonet, 
exempelvis varje 60 000 eller 90 000 km.
• Om den dagliga översynen eller säkerhetskontrollen 
visar att någon av slitagegränserna överskridits eller att 
produktens funktion är nersatt skall service genomföras 
omedelbart.
• Att någon av produktens slitagegränser överskridits är 
en indikation på att även övriga delar kräver service.
• Kontrollera att alla varnings- och informationsdekaler är 
läsbara och ej övermålade, bortspolade eller på annat sätt 
skadade. Oläsbara dekaler skall bytas ut och kan beställas 
från VBG.

OBS! All kopplingsutrustning skall innan service göras 
tryck- och spänningslös. Dvs koppla från matarluft och bryt 
strömmen till servoassisterade kopplingar och dragstäng-
er.

Äldre typ av luftservo: Bryt lufttillförseln med hjälp av 
snabbkopplingen på matarledningen.

Om kopplingen har skadats på grund 
av överknytning, di kes kör ning eller 
på back ning, skall kör ning en av bry tas 
och kopp ling en bytas.

Varning!
Stoppa aldrig in fingrarna i fång-
munnen på grund av klämrisken. 
En  öppen koppling innebär alltid 
klämrisk på grund av de kraftiga 
fjädrar som utgör kopplingens 
stängningsfunktion.
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• När kopplingen är stängd skall det fi nnas ca 10 mm 
frigång i handtaget innan signalstiftet rör sig utåt. Detta 
gäller endast version 2.0-mekanism.

Funktionskontroll 
• Lyft handtaget, kontrollera att kopplingsbulten går lätt att 
höja och att handtag och kopplingsbult stannar i upphakat 
läge.
• Öppna och stäng kopplingen och kontrollera att den 
stämmer överens med bilderna. Om lägesgivare används 
skall även punkt (d) uppfyllas.

Kontrollera ALLTID att kopplingen är stängd och säkrad 
innan körning. Samtliga kriterier för stängd koppling måste 
vara uppfyllda innan körning påbörjas.

Öppen koppling
• (a) Handtaget är uppfällt   
 ca 90°
• (b) Signalstiftet är ute
• (c) Kopplingsbulten är   
 upphakad
• (d) Röd diod lyser i hytten

Stängd,säkrad koppling
• (a) Handtaget är nerfällt
• (b) Signalstiftet  är helt   
 inne
• (c) Kopplingsbulten är   
 nere
• (d) Grön diod lyser i hytten

Varning!
Stoppa aldrig in fingrarna i fång-
munnen på grund av klämrisken. 
En  öppen koppling innebär alltid 
klämrisk på grund av de kraftiga 
fjädrar som utgör kopplingens 
stängningsfunktion.

Är kopplingen försedd med Luftservo eller AM-mekanism 
skall matarluften till manöverventilen brytas innan arbetet 
med kopplingen påbörjas. Bryt lufttillförseln genom att vrida 
ventilens röda handtag ett kvarts varv motsols till OFF.

Äldre typ av luftservo: Bryt lufttillförseln med hjälp av 
snabbkopplingen på matarledningen.

Serviceläge,
lufttillförsel av

Lufttillförsel på

VBG 750V/795V

Version 2.0-mekanism

Version 2.0 Version 3.0

Version 2.0 Version 3.0
Version 2.0 Version 3.0

Version 3.0Version 2.0
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Infästning
• Kontrollera att kopplingen går att vrida i sin infästning. 
Kopplingen skall vara stängd när vridningen utförs.

Slitagegränser
A Kopplingsbult min  Ø 55,0 mm
B Dragögla max  Ø 59,5 mm
Vertikalspel i kopplingsbulten  max 5,0 mm

Ytterligare slitagegränser fi nns på sidan 9.

Smörjning
Smörj kopplingen varje vecka med VBG Mekolja eller 
annan tunn olja. Se till att kopplingen är ren från vägsmuts 
innan smörjning påbörjas. Om det ofta tränger in vägsmuts 
i kopplingen bör smörjfrekvensen minskas. För att uppnå 
bästa effekt skall kopplingen vara öppen när den smörjs.

VBG 750V/795V
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Om kopplingsbulten inte stannar i öppet läge:
Smörj mekanismen med VBG Mekolja för att lösa upp 
eventuellt överfl ödigt fett inuti mekanismen.

VBG 750V/795V
Funktionskontroll luftservo
• Fäll ut det gula handtaget (d). Tryck på markeringen 
”Press” på handtaget och vrid samtidigt moturs till ”OPEN”. 
Vrid sedan tillbaka till ”CLOSE”.
Kopplingsbulten skall då stanna i upphakat öppet läge.
• Gör till- och frånkoppling med släpfordon enligt 
Förarinstruktion.

Kontroll luftläckage
• Kontrollera att inget hörbart luftläckage fi nns i ventil 
(e), anslutningen till lastbilens luftuttag (f), slangar (g) eller 
vriddon (h).
• I extrem kyla kan ett mindre luftläckage uppstå. Detta 
elimineras genom att bryta tilluften genom att vrida 
ventilens röda handtag (d) ett kvarts varv motsols till OFF.
 

När kopplingen är stängd och säkrad skall en grön signaldiod 
i förarhytten lysa.
När kopplingen är öppen skall en röd signaldiod i förarhyt-
ten lysa.
Om den gröna dioden lyser trots att kopplingen är öppen, 
justera givarens avstånd till låsstiftet tills den röda dioden 
tänds. 

Öppna kopplingen och skruva in den induktiva givaren tills 
den stoppar mot låsstiftet. Skruva tillbaka givaren ett varv 
(avståndet mellan signalstift och induktiv givare blir då ca 1 
mm). Drag åt låsmuttrarna, åtdragningsmoment max 2 Nm.

e
f

h

g

ca 1 mm

d

Avser Induktiv givare version 2.0.
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VBG 750V/795V
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Service - underhåll
Allmänt
• De komponenter som används för sammankoppling av 
bil och släpfordon utsätts, även vid normal användning, 
för mycket höga påkänningar. Regelbunden service och 
underhåll är en förutsättning för att kopplingen skall fungera 
väl under hela sin livslängd.
• Längden på serviceintervallen beror på typ av släp-
fordon, laster, väg- och klimatförhållanden mm. Servicen 
kan lämpligen utföras i samband med övrig översyn av 
fordonet, exempelvis varje 60 000 eller 90 000 km.
• Minst en gång per år skall kopplingen demonteras 
och undersökas med avseende på förslitning, korrosion, 
sprickor eller deformation. Felaktiga eller slitna delar skall 
bytas.
• Om den dagliga översynen eller säkerhetskontrollen 
visar att någon av slitagegränserna överskridits eller att 
kopplingens funktion är nersatt skall service genom-föras 
omedelbart.
• Att någon av kopplingens slitagegränser överskridits 
är en indikation på att även övriga delar kräver service. 
Demontera därför alltid kopplingen från dragbalken 
vid service av mekanism och bussningar. Kontrollera 
infästning och dragbalk och byt ut slitna gummielement 
och bussningar.

Byte av mekanism och bussningar
Är kopplingen försedd med luftservo skall matarluften till 
manöverventilen brytas innan arbetet med kopplingen 
påbörjas.
• Demontera mekanismen genom att lossa de fyra 
skruvarna och lyft mekanismen av bygeln.
• Demontera slitklackarna.

Slitdetaljer
(a)  Mekanism 
(b) Över- och underhålsbussningar 
(c) Dragöglans slitring 
(d) Gummielement och dragbalkshylsans bussningar 
(e) Slitklackar (VBG 750V har endast en undre slitklack)

Slitagegränser
A innerdiameter max 59,5 mm
B ytterdiameter min 57,0 mm
C innerdiameter max 45,7 mm
D ytterdiameter min 42,5 mm
E ytterdiameter min 55,0 mm
F Slitklack markering på slitklack
Vertikalspel
i kopplingsbulten max 5,0 mm
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VBG 750V/795V
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• Montera slitklackarna. På VBG 750V fi nns det bara en 
undre slitklack.  Åtdragningsmoment 47 Nm.
• Placera den nya mekanismen på kopplingsbygeln och 
montera skruvarna.
Åtdragningsmoment M12 kvalitet 8.8, torrt: 80 Nm.
• Genomför funktionskontrollen på sidan 6.

Smörj kopplingen med VBG Mekolja eller annan tunn olja.  
Se till att kopplingen är ren från vägsmuts innan smörjning 
påbörjas. Om det ofta tränger in vägsmuts i kopplingen bör 
smörjfrekvensen minskas. För att uppnå bästa effekt skall 
kopplingen vara öppen när den smörjs.

Demontering
underhålbussning

Montering
underhålbussning

Demontering
överhålbussning

Montering
överhålbussning

Använd verktyg 9
som styrning i 
underhålet.

Använd verktyg 
12 som styrning i 
överhålsbussningen. 
Placera bussningen 
på verktyget innan 
montering.

3

5a

1
3

2

2

9

12a

1010

• Byt bussningarna med hjälp av VBG serviceverktyg. 
Pressa ut de gamla bussningarna underifrån. Slå inte i eller 
ut bussningarna, det skadar kopplingsbygeln.
• Byt eventuellt ut skadad fångmun. Mindre skador och 
deformationer på fångmunnen kräver ingen åtgärd, fång-
munnen är inte integrerad med kopplingsbygeln och så 
länge funktionen inte är nedsatt behöver fångmunnen inte 
bytas.
• Pressa i de nya bussningarna ovanifrån enligt fi gur.
Bussningarna får inte svetsas fast.
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VBG 750V/795V
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G

• Kontrollera att det inte förekommer sprickbildning (i) 
eller deformationer på dragbalken och att drag-balkshylsan 
(j) är ordentligt fastdragen. Är det glapp i kopplingens 
infästning i vertikal- eller längsled skall gummielementen 
och bussningen i dragbalkshylsan bytas. Planbrickor med 
min. kvalitet 200 HB skall fi nnas under både skruvskalle 
och mutter.
Åtdragningsmoment M20 kvalitet 8.8, torrt: 370 Nm.
Återmontera kopplingen enligt Montering koppling

Kontroll infästning
• Demontera och rengör kopplingsbygeln från oxid och 
gummirester.
• Kontrollera att kopplingsbygeln inte är böjd, har 
sprickbildningar eller krypströmskador (h). 
• Kontrollera slitagegränserna enligt nedan:

F max Ø 67,2 mm (utan bussningar)
G min Ø 61,6 mm
Krypströmsskada, maxdjup 0,5 mm.

• Lås kronmuttern med saxpinnen (d). Det är mycket viktigt 
att saxpinnen ligger helt inom portarna på kronmuttern och 
säkras korrekt enligt bilden. 
• Smörj in kronmuttern och fyll mutterskyddet med fett.
• Montera mutterskyddet.
• När kopplingen återmonteras efter service skall alltid en 
ny saxpinne användas.

Återmontering
• Smörj in hela horisontalbulten (b), inklusive gängor,  
med fett. Detta förhindrar rostangrepp och framtida service 
underlättas.
• Montera infästningsdetaljerna enligt fi gur. *VBG 
795V Specifi kt. Montera eventuellt tillbehör som 
fångmunsförlängare (c) enligt fi gur. Åtdragningsmoment 
kronmutter 1500 – 2000 Nm.

h

b

*
c

* Balkdistansbrickor 4 mm
* Balkdistansbricka 10 mm

d
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VBG 750V/795V

k

l Byte av signal- och låsstift version 2.0
• Lossa de tre skruvarna som håller locket.
• Demontera övriga detaljer.
• Rengör lagringsytorna för låsstiftet (k) och smörj med 
tunt fett. Kontrollera att centreringsstiftet (l) sitter i sitt 
spår.
• Montera detaljerna enligt fi gur. 
Om lock för induktiv givare används - justera givaren så att 
rätt funktion uppnås, se sid 49.

Version 2.0-mekanism Byte av signal- och låsstift version 3.0
• Demontera lägesgivare samt signal- och låsstift enligt 
fi g. 1-9.

1. 2.
1.

1.

fig 1

fig 4

fig 6

fig 2

fig 5

fig 3
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VBG 750V/795V
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fig 7 fig 8

fig 9 fig 10
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VBG 6000

Min Ø55 mm

Skötsel
Maximal livslängd erhålles vid rengöring och smörjning 
med VBG Mekolja varje vecka. Använd ej fett på grund av 
dess sega konsistens.
Smörjpunkter (•) se fi gur 1. 

Kontroll
Kopplingen bör ur trafi ksäkerhetssynpunkt med jämna 
mellanrum kontrolleras enligt följande.
• Kopplingen är försedd med ett signal och låsstift som 
kan vara mekaniskt (fi gur 2) eller luftmanövrerat (fi gur 3). 
Kontrollera dess funktion.
• När kopplingsbulten är nersliten till Ø 55 mm skall 
mekanismen bytas eller renoveras. Max tillåtet spel mellan 
kopplingsbult och dragögla = 4,5 mm.
• Slitagegräns på överhålsbussningen max Ø 59,5 mm. 
• Underhålsbussningen kontrolleras med slitagetolk som 
ingår i serviceverktyg 39-004000. Kontrollen kan utföras 
när kopplingsbulten är i låst läge. För slitagetolken uppåt 
från underhålsbussningens undersida, se fi gur 4. Om 
tolken stoppar mot kopplingsbultens undre plan innan den 
vilar mot underhålsbussningens plan skall bussningen 
bytas.
• Om knytningsstoppet är skadat, skall detta bytas och 
kopplingen demonteras. Kontrollera noggrant så att 
horisontalbulten ej böjts eller skadats.
• Är det glapp i kopplingens infästning i vertikal- eller 
längsled skall gummielementen och bussningen i 
dragbalkshylsan bytas. 
• Kontrollera regelbundet att dragbalkshylsan är ordentligt 
fastdragen, samt att horisontalbultens kronmutter är 
fastdragen.
Åtdragningsmoment:
Dragbalkshylsa: 370 Nm
Kronmutter: 1500-2000 Nm

Stoppa aldrig in fingrarna i fång-
munnen på grund av klämrisken. 
För tillkopplingskontroll av mekanism, 
använd VBG Skyddsinsats det nr 09-
013800.

Osäkrat, öppet läge Låst läge

Figur 1

Figur 2

Osäkrat, öppet läge Låst läge

Figur 3

Figur 4

Figur 5

Max 59,5

Max 38 mm

Tolk

Om kopplingen har skadats på grund 
av överknytning, dikeskörning eller 
påbackning, skall körningen avbrytas 
och kopplingen bytas.
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VBG 6000
Demontering mekanism
• Öppna kopplingen och koppla därefter bort matarluften 
till ventillådan innan arbetet med kopplingen startas.

• Lossa luftslangarna på kopplingen.
• Lossa de fyra insexskruvarna som håller mekanismen 
och lyft densamma ur bygeln.

Byte av bussningar
• Pressa ur underhålsbussningen från bygelns undersida 
och pressa sedan i den nya bussningen ovanifrån. Använd 
Serviceverktyg det nr 39-004000. 
Viktigt är att bussningens nock kommer vinkelrätt mot 
dragriktningen.
Underhålsbussningen får ej svetsas fast.
• Pressa ur överhålsbussningen från bygelns undersida. 
Pressa sedan i den nya bussningen ovanifrån, med urtaget 
i bussningens övre kant vänt framåt i färdriktningen.
Använd Serviceverktyg det nr 39-004000.
Bussningen är säkrad mot vridning av en låskula.
Låskulan drives i ovanifrån efter montering av bussning så 
att den kommer ner under bygelns plan.
Överhålsbussningen får ej svetsas fast.

Byte av kopplingsbult/kolvstång/membran
• Demontera spännringshalvorna och lock. Lossa 
skruven på undersidan av kopplingsbulten. OBS! Var noga 
med mothåll av kolvstången så att ej membranet skadas! 
Utnyttja anvisat nyckelgrepp (a).
• Lös ut kopplingsbulten genom att trycka på utlösar-
armen (b).
• Demontera kopplingsbulten, brickan, medbringaren och 
tryckfjädern.

Figur 8

Figur 6

Figur 7

varningsdekal

Stoppa aldrig in fingrarna i fång-
munnen på grund av klämrisken.
För tillkopplingskontroll av 
mekanism, använd VBG 
Skyddsinsats det nr 09-013800.
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VBG 6000
• Lossa centrumskruv med insexnyckel. Utnyttja anvisat 
nyckelgrepp (c) vid mothåll av kolvstången.
• Demontera detaljerna enligt fi gur.
• Montera den nya kolvstången och dess infästningsdetaljer 
samt det nya membranet och O-ring enligt fi gur. 
• Drag fast centrumskruv med insexnyckel, använd 
blocknyckel i därför avsett nyckelgrepp som mothåll. 
Åtdragningsmoment 60 Nm.

Montering av mekanism
Placera mekanismen på plats i kopplingsbygeln. Montera 
insexbultarna, åtdragningsmoment 80 - 90 Nm.
• Smörj alla kontaktytor mellan kopplingbult, under-
hålsbussning och dragögla.

Montering kopplingsbult
• Öppna signal- och låsstiftet.
• Smörj in detaljerna med VBG Mekanismolja.
• Återmontera tryckfjädern.
• Placera medbringaren i spår på kopplingsbulten enligt 
fi gur.
• Tryck utlösararmen (d) bakåt samtidigt som 
kopplingsbulten med medbringaren trycks in. När 
kopplingsbulten nått ändläge kan medbringaren säkras i 
hack på utlösararmen.
• Drag fast distans och gummielement med insex- 
skruven, åtdragningsmoment 60 Nm.
OBS! Var noga med mothåll av kolvstången så att ej 
membranet skadas! Utnyttja anvisat nyckelgrepp (e).
• Återmontera lock och spännringshalvorna. Kontrollera att 
membranet ligger rätt och montera bultarna löst. Knacka 
på spännbanden runt om samtidigt som bultarna dras åt 
lika på båda sidor.

Kontroll efter renovering
• Kontrollera att mekanismen fungerar samt att 
kopplingsbulten löper korrekt i underhålsbussningen. 
Koppla på matarluft till ventillådan och anslutningarna på 
mekanismen.
I samband med renovering av kopplingen bör även 
dragöglans slitring (det nr 15-010400) bytas, för att erhålla 
maximal livslängd på hela kombinationen.

Figur 9

Figur 10

Koppla alltid bort matarluft till 
ventillådan innan arbete med 
kopplingen startas.
Stoppa aldrig in fingrar i fångmun 
pga klämrisken.
För tillkopplingskontroll av 
mekanism, använd VBG Skydds-
insats det nr 09-013800.

d

e

c
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VBG 6000
Felsökning
• Kopplingsbulten lyfter ej
Kontrollera:
- matarluft.
- funktion på manöverlåda.
- funktion på signal och låsstift.
• Kopplingsbulten går ej i lås
Kontrollera:
- matarluft.
- funktion på manöverlåda.
- funktion av signal och låsstift.
- om skador eller grader uppstått på kopplingsbult, 
utlösararm eller underhålsbussning.
• Luftläckage
Kontrollera:
- matarluft.
- slanganslutningar.
- funktion på manöverlåda.
- funktion av signal och låsstift.
- spännring på mekanism.
- membran i mekanism.
• Mekanism går ej att manövrera
Frånkoppla genom att:
- Lossa 4 skruvar (A).
- Demontera lock och fjäder (B, C).
- Demontera axel (D).
- Lossa 4 bultar (E).
- Lyft upp hela mekanismen.

Byte av luftlåsstift 
Från: Luftlåsstift med 1 nippel
Till: Luftlåsstift med 2 nipplar
Stäng kopplingen och bryt matarluften till manöver-ventilen 
genom att koppla isär (a) innan arbetet med kopplingen 
påbörjas.
• Demontera slangarna (b) (c) (d), y-kopplingen (e), 
luftlåsstiftet (f). Demontera nippeln (g) från koppling och 
slang.
• Montera det nya låsstiftet (h) och anslut luftslangen (i) till 
låsstiftet och manöverventilens port 2.
• Montera den nya nippeln (j), Ø 6,  och montera 
den medföljande luftslangen (k) mellan nippeln och 
luftlåsstiftet.
• Anslut matarluftslangen (Ø 8) till manöverventilens yttre 
port 1 (m) och snabbkopplingens handel (n) enligt fi gur.

Figur 11

Demontering

OPEN

DRIVE

POSITION

a b

c e

d f

g

Montering

OPEN

DRIVE

POSITION

n

m

k

j

i

h

Kontrollera funktionen av kopplingen genom 
till / frånkoppling med släpfordon.
OBS! Handtaget på manöverventilen skall stå nedåt 
i låst körläge och signal- och låsstiftet skall vara 
obelastat.
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VBG 760

15°- 20°

Slitdetaljer
(a)  Mekanism 
(b) Över- och underhålsbussningar 
(c) Dragöglans slitring 
(d)  Gummielement

Slitagegränser
A innerdiameter max 59,5 mm
B ytterdiameter min 57,0 mm
C innerdiameter max 49,5 mm
D ytterdiameter min 44,8 mm
E ytterdiameter min 55,0 mm

C
D

E

A

B

b

d

a

c

Funktionskontroll
• När mekanismen är låst ska det i handtaget fi nnas 
fri gång 15o - 20o innan bulten rör sig uppåt. Se fi gur 1.
• Saknas denna frigång eller om mekanismen i övrigt inte 
fungerar tillfredsställande, trots att den är väloljad, ska den 
omedelbart bytas.
• Mekanismen är försedd med ett signal- och låsstift. 
Kontrollera dess funktion, i låst läge respektive osäkrat/
öppet läge. Se fi gur 1 och 2.
• Är mekanismen försedd med luftservo, se instruktion för 
denna.

 Osäkrat, öppet läge           Låst läge
Figur 1
Version 2.0-mekanism

Figur 2
Version 3.0-mekanism

Osäkrat, öppet läge Låst läge
Slitagegränser
A Kopplingsbult min  Ø 55,0 mm
B Dragögla max  Ø 59,5 mm
Vertikalspel i kopplingsbulten  max 5,0 mm
• När kopplingsbulten är nedsliten till 55 mm, ska 
me ka nis men bytas, se fi g 3. För enkel kontroll använd 
VBGs slitagetolk  detaljnummer 18-004700.

A

B

Figur 3
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VBG 760

 1. Mekanism
 2. Kopplingsbygel inkl.
   horisontalbult
 3. Underhålsbussning
 4. Överhålsbussning
 5. Lagerskål
 6. Balkbricka utan gänga

 7. Balkbricka med gänga
 8. Gummielement
 9. Mutterbricka
 10. Kronmutter
 11. Låssats kronmutter
 12. Mutterskydd

1

2
4

3

5
8

6
78

59
10

12
11

Montering av mekanism
• Placera mekanismen på plats i kopplingsbygeln. Mon te ra 
skruvarna, men drag ej till fullt åtdragsmoment. Se fi gur 6.
• Kontrollera därefter att mekanismen fungerar utan 
an märk ning med avseende på låsfunktion och upphakning 
i tillkopplingsläge. 
• När mekanismen fungerar utan anmärkning, dras 
skru var na med åtdragningsmoment 80 Nm.
• Smörj mekanismen med VBG Mekolja.
Smörjpunkter  se fi gur 4 och 5.

Byte av mekanism

• Är kopplingen försedd med luftservo eller AM-mekanism 
skall  matarluften till  ventillådan brytas innan arbetet med 
kopplingen påbörjas.
• Demontera mekanismen genom att  lossa de fyra 
skruvarna och lyft av mekanismen från bygeln.
• Vid byte av bussning, använd VBG Serviceverktyg, det.
nr. 39-004000. Drag ur under- och överhålsbussningen 
uppåt. Rengör, kontrollera och smörj in hålet i bygeln. 
Pressa  i  de nya  bussningarna nedåt. 
• Montera mekanismen enligt Montering av mekanism.

Skötsel av mekanism 
• Smörj mekanismen regelbundet med tunn olja. Använd 
lämpligen VBG Mekolja, en speciellt framtagen olja med 
rostlösande och smörjande egenskaper. Använd aldrig 
fett på grund av dess sega konsistens. Smörjpunkter (•) se 
fi gur 3.
• Maximal livslängd erhålles vid rengöring och smörj ning 
varje vecka. VBG avråder montering av cen tral smörj ning. 
• Är kopplingen försedd med luft ser vo version 1.0 eller äldre 
skall snabbkopplingen smörjas regelbundet med tunn olja.  
Se fi gur 4 och 5.

Stoppa aldrig in fingrarna i fång-
munnen på grund av kläm ris ken.

   Snabbkoppling för luftservo

• Smörjpunkter

Figur 4
Version 2.0-mekanism

1.

4 0 0 m l

Figur 5
Version 3.0-mekanism

Figur 6
Version 3.0-mekanism
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VBG 760
Kontroll och renovering av infästning
• Gummielementen är förslitningsdetaljer och ska bytas 
så snart de uppvisar någon form av slitage som exempelvis 
sprickor, deformering osv. Är gummielementen över 2 år 
bör dessa bytas ut. Se fi gur 7.
• Kontrollera regelbundet förspänningen i gummi-
elementen. Första kontrollen bör ske efter 500 mil.
• Kontrollera att lagerskålarna ej är böjda eller har sprick or. 
Skadade lagerskålar ska bytas.
• När kopplingen demonteras för exempelvis byte av 
gummielement eller lagerskålar ska horisontalbultens 
fast sätt ning i kopplingsbygeln kontrolleras.
Om horisontalbulten är lös, böjd, gängan sliten eller ska dad 
eller om kopplingsbygeln i övrigt är skadad skall en he ten 
omedelbart bytas ut.
• Kontrollera även att det ej förekommer sprickbildning 
el ler deformation på dragbalken. Se fi gur 8.

Återmontering
• Montera balkbrickorna på dragbalken. Balkbricka  
med gängor pos 7, ska placeras invändigt i dragbalken.
Åtdrag nings moment (torr) 190 Nm. Se fi gur 9.
• Montera resterande detaljer enligt fi gur 6. Se till att 
gängan på kopplingsbygelns horisontalbult är väl insmord 
med fett. Håll kopplingsbygeln horisontellt samtidigt som 
kron mut tern skruvas åt för hand.
• Drag åt kronmuttern tills gummielementen förspänts 
så att avståndet mellan lagerskålarnas innerkant är 16-21 
mm. Använd hylsa 70 mm. Se fi gur 10.
• Lås kronmuttern med låsssats 09-125000.
Skruven ska ligga helt inom portarna på kronmuttern. Se 
fi gur 11.
• För att erhålla rätt läge på skruven kan det i vissa fall  
krävas att max en 6 mm bricka, (det.nr 18-015700, se 
reservdelskatalog) pla ce ras under kronmuttern.
• Stryk fett över hela kronmuttern och var noga med 
att mutterskyddet krängs på ordentligt. Då förhindras 
fastrostning av muttern och framtida service underlättas.
Se till att påbyggnation och underkörningsskydd inte hindrar 
kopplingens vinkelutslag. Vid 25o vertikalt vinkelutslag eller 
vid rotation 360o for dras 100 mm fritt utrymme över och 
under kopp ling en.

Figur 9

16-21 mm

Figur 10

Figur 11

Figur 8

Figur 7

4-8 mm
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VBG 3000
15°-20°

Funktionskontroll 
• I låst läge skall det i handtaget fi nnas 15-20° frigång  
innan bulten rör sig uppåt. Saknas frigång eller om 
mekanismen i övrigt inte fungerar skall den bytas.
• Kontrollera slitagegränser enligt fi gur 1a-b.
För enkel kontroll används VBGs slitagetolk: detalj-nummer 
39-004700.
Max tillåtet vertikalspel i kopplingsbulten: 5 mm.
• Kontrollera signal- och låsstiftets funktion i låst läge 
respektive osäkrat/öppet läge. Se fi gur 2.
• Är mekanismen försedd med luftservo, se instruktion för 
denna.

Skötsel
• Maximal livslängd erhålles vid rengöring och smörj-ning 
med VBG Mekolja varje vecka. Använd ej fett på grund av 
dess sega konsistens.
Smörjpunkter (•) se fi gur 3. 
• Är kopplingen försedd med luftservo skall snabb-
kopplingen smörjas regelbundet med tunn olja. Se fi gur 3. Osäkrat, öppet läge                Låst läge

Figur 2

Figur 1a

Figur 1b

Max 38

Max Ø59,5

Max Ø49,5

Snabbkoppling för luftservo

• Smörjpunkter

Figur 3

Kopplingsbult
Min Ø 55,0 mm

Dragögla
Max Ø 59,5 mm

Stoppa aldrig in fingrarna i fång-
munnen på grund av klämrisken.

Om kopplingen har skadats på 
grund av överknytning, dikeskörning 
eller påbackning, skall körningen 
avbrytas och kopplingen bytas.
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VBG 3000

1

2

3

4 5

6

7
98

10 11

Byte av kopplingsbygel/dragbalkshylsa
• Lossa kronmuttern och demontera kopplingsbygeln.
• Smörj hela horisontalbulten på nya kopplingsbygeln 
med fett. Detta förhindrar rostangrepp och framtida 
renovering underlättas. Montera kopplingsbygeln och 
övriga infästningsdetaljer enligt  fi gur 5. Tillse att gängan 
för kronmuttern är väl insmord.
Drag åt kronmuttern. Använd hylsa 85 mm.
Åtdragningsmoment: 1500 – 2000 Nm.
• Lås kronmuttern med med de två låspinnarna.
• Fyll mutterskyddet delvis med fett. Skruva fast 
mutterskyddet med centrumskruven.

Byte av mekanism och bussningar
Är kopplingen försedd med luftservo skall matarluften till 
ventillådan brytas innan arbetet med kopplingen påbörjas.
• Demontering av mekanism, lossa de fyra skruvarna 
som håller mekanismen och lyft mekanismen av bygeln. 
I samband med att man byter till en ny mekanism skall 
underhålsbussningen också bytas.
• Byte av bussningar, pressa ur bussningarna från  
undersidan och pressa sedan i de nya bussningarna 
ovanifrån. Använd serviceverktyg detaljnummer 
39-004000. 
• Överhålsbussningen är säkrad mot vridning av en 
låskula. Efter montering av bussning, drivs låskulan i 
ovanifrån så att den kommer ner under bygelns plan. 
• Bussningarnas nock monteras vinkelrätt mot drag-
riktningen. Bussningarna får ej svetsas fast. Se fi gur 4.
• Placera mekanismen på kopplingsbygeln. Montera 
skruvarna, men drag ej till fullt moment. 
• När mekanismen fungerar utan anmärkning med 
avseende på låsfunktion och upphakning, dra  skruvarna 
med åtdragningsmoment 80 - 90 Nm.
•   Smörj mekanismen med VBG Mekolja.
Smörjpunkter (•) se fi gur 3.

Figur 4

Figur 5

 1. Underhålsbussning
 2. Överhålsbussning
 3. Mekanism
 4. Kopplingsbygel
 5. Knytningsvarnare
 6. Dragbalkshylsa

 7. Bricka
 8. Låspinne
 9. Kronmutter
 10. Mutterskydd
 11. Skruv
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VBG 620/623/627

15°-20°

Funktionskontroll
• I låst läge skall det i handtaget fi nnas 15°-20° frigång  
innan bulten rör sig uppåt. Saknas frigång eller om 
mekanismen i övrigt inte fungerar skall den bytas.
• Kontrollera slitagegränser enligt fi gur 1a-b.
För enkel kontroll används VBGs slitagetolk: detalj-nummer 
39-004700.
Max tillåtet vertikalspel i kopplingsbulten: 5 mm.
• I samband med renovering av kopplingen bör även 
dragöglans slitring (detaljnummer 15-010400) bytas för att 
erhålla maximal livslängd på hela kombinationen.
• Kontrollera signal- och låsstiftets funktion i låst läge 
respektive osäkrat/öppet läge. Se fi gur 2.
• Är mekanismen försedd med luftservo, se instruktion för 
denna.

Skötsel
• Maximal livslängd erhålles vid rengöring och smörjning 
med VBG Mekolja varje vecka. Använd ej fett på grund av 
dess sega konsistens.
Smörjpunkter (•) se fi gur 3. 
• Är kopplingen försedd med luftservo skall snabb-
kopplingen smörjas regelbundet med tunn olja.
Se fi gur 3.

Byte av mekanism och bussningar
Är kopplingen försedd med luftservo skall matarluften till 
ventillådan brytas innan arbetet med kopplingen påbörjas.
• Demontering av mekanism, lossa de fyra skruvarna 
som håller mekanismen och lyft mekanismen av bygeln. I 
samband med att man byter till en ny mekanism skall över- 
och underhålsbussningen också bytas.
• Byte av bussningar, pressa ur bussningarna från  under-
sidan och pressa sedan i de nya bussningarna ovanifrån. 
Använd serviceverktyg detaljnummer 39-004000. 
• Överhålsbussningen är säkrad mot vridning av en 
låskula. Efter montering av bussning, drivs låskulan i 
ovanifrån så att den kommer ner under bygelns plan. 
• Bussningarnas nock monteras vinkelrätt mot drag-
riktningen. Se fi gur 3. Bussningarna får ej svetsas fast.
• Placera mekanismen på kopplingsbygeln. Montera 
skruvarna, men drag ej till fullt moment. 
• Kontrollera att mekanismen fungerar utan anmärkning 
med avseende på låsfunktion och upphakning. 
• När mekanismen fungerar utan anmärkning, dras 
skruvarna med åtdragningsmoment 80 - 90 Nm.
• Smörj mekanismen med VBG Mekolja eller annan tunn 
olja. Smörjpunkter (•) se fi gur 3.

Figur 2

Figur 3

Figur 1a

Figur 1b

 Osäkrat, öppet läge  Låst läge

Max Ø59,5

Max Ø49,5

Kopplingsbult 
Min 55

Dragögla                         
Max 59,5

Snabbkoppling för luftservo

Max 38 mm
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VBG 620/623/627

B Max 
Ø 67,2

A Min 
Ø 61,8

Kontroll och renovering av infästning
• Kontrollera regelbundet att dragbalkshylsan och 
horisontalbultens kronmutter är ordentligt fastdragna.
Åtdragningsmoment: 
Dragbalkshylsa  370 Nm 
Kronmutter  1500–2000 Nm  
• Finns glapp i kopplingens infästning, i vertikal- eller 
längsled, skall gummielementen och bussningen 
i dragbalkshylsan bytas. Byt även deformerade 
knytningsstopp. 
• Demontera kopplingsbygel. Rengör horisontalbulten 
från oxid och gummirester. 
Kontrollera att horisontalbulten inte: 
- är böjd 
- har sprickbildningar (se fi gur 4.1)
- är sliten  (slitagegränser enligt fi gur 4.2)
- har urgröpningar från krypströmskador (se fi gur 4.3)
• Byt skadad kopplingsbygel. Kontrollera även att det 
ej förekommer sprickbildning eller deformationer på 
dragbalken.
• Vid krypströmsskada skall elkontakten och dess jordstift 
kontrolleras. För att eliminera skador på horisontalbulten, 
montera en jordkabel mellan mekanismen och 
dragbalkshylsan.
• Montera kopplingsbygeln enligt Montering 
kopplingsbygel.

Stoppa aldrig in fingrarna i fång-
munnen på grund av klämrisken.

Om kopplingen har skadats på 
grund av överknytning, dikeskörning 
eller påbackning, skall körningen 
avbrytas och kopplingen bytas.

Sprick bildningsskada 
Horisontalbult

Förslitningsskada
Horisontalbult (A)*
Dragbalkshylsa (B)*
*Utan bussning

Krypströmsskada Urgröpning
Horisontalbult

Max 0,5

Figur 4.3

Figur 4.1

Figur 4.2
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VBG 620/623/627

1 2 3

4 5 6 7 8

9 10

7 11 12

12b

13

3

 1. Överhålsbussning
 2. Mekanism
 3. Jordkabel
 4. Kopplingsbygel
 5. Underhålsbussning
 6. Horisontalbult
 7. Gummielement

 8. Knytningsstopp
 9. Lagerskål, yttre
 10. Dragbalkshylsa
  inkl. bussning
 11. Lagerskål, inre
 12. Kronmutter
12b. Låssats kronmutter
 13. Mutterskydd

Figur 5

Montering kopplingsbygel
• Smörj hela horisontalbulten med fett. Detta förhindrar 
rostangrepp och framtida renovering underlättas. Montera 
kopplingsbygeln och övriga infästningsdetaljer enligt fi gur 
5. Tillse att gängan för kronmuttern är väl insmord. Drag åt 
kronmuttern. Använd hylsa 70 mm.
Åtdragningsmoment: 1500 – 2000 Nm.

• Lås kronmuttern med låssats 09-125000. Skruven skall 
ligga helt inom portarna på kronmuttern. Se fi gur 6.
• Fyll mutterskyddet delvis med fett. Montera  mutter-
skyddet noga. Detta förhindrar fastrostning och framtida 
service underlättas.

Figur 6

4-8 mm
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10 mm

a
b

c

a
b

c

• När kopplingen är stängd skall det fi nnas ca 10 mm 
frigång i handtaget innan signalstiftet rör sig utåt. Detta 
gäller endast version 2.0-mekanism.

Öppen koppling
• (a) Handtaget är uppfällt ca 90°
• (b) Signalstiftet är ute
• (c) Kopplingsbulten är upphakad
• (d) Röd diod lyser i hytten

Säkerhetskontroll
Utför säkerhetskontrollen en gång per vecka. Om kontrollen 
visar att någon av slitagegränserna överskridits eller att 
kopplingens funktion är nersatt  skall service genomföras 
omedelbart.
Är kopplingen försedd med luftservo eller AM-mekanism 
skall matarluften till manöverventilen brytas innan arbetet 
med kopplingen påbörjas. Bryt lufttillförseln genom att 
vrida ventilens röda handtag (a) ett kvarts varv motsols till 
OFF.

Funktionskontroll 
• Kopplingen kan öppnas när fångmunnen är i normalläge 
eller maximalt vinklad till sina ytterlägen, se fi gur till 
vänster.
• Lyft handtaget, kontrollera att kopplingsbulten går lätt att 
höja och att handtag och kopplingsbult stannar i upphakat 
läge.
• Öppna och stäng kopplingen och kontrollera att den 
stämmer överens med bilderna nedan. Om induktiv 
givare används skall även punkt (d) uppfyllas.

Kontrollera ALLTID att kopplingen är stängd och säkrad 
innan körning. Samtliga kriterier för stängd koppling måste 
vara uppfyllda innan körning påbörjas.

Serviceläge,
lufttillförsel av

Lufttillförsel på

Stängd,säkrad 
koppling
• (a) Handtaget är nerfällt
• (b) Signalstiftet  är helt inne
• (c) Kopplingsbulten är nere
• (d) Grön diod lyser i hytten

Varning!
Stoppa aldrig in fingrarna i fång-
munnen på grund av klämrisken.

Om kopplingen har skadats på 
grund av överknytning, dikeskörning 
eller påbackning, skall körningen 
avbrytas och kopplingen bytas.

a

VBG 575V/590V

90˚Max Max

Version 2.0 Version 3.0

Version 2.0 Version 3.0

Version 2.0-mekanism

a
b

c

a

b
c

Version 2.0 Version 3.0

Version 3.0Version 2.0



VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-168302e 27

VBG 575V/590V
Infästning
• Kontrollera att kopplingen går att vrida i sin infästning. 
Kopplingen skall vara stängd när vridningen utförs.
• Kontrollera att fångmunnen går att vrida.

Slitagegränser
A Kopplingsbult min 47,0 mm
B Dragögla max 52,0 mm
Vertikalspel
i kopplingsbulten  max 5,0 mm

Ytterligare slitagegränser fi nns på sidan 29.

Smörjning
Smörj kopplingen varje vecka med VBG Mekolja eller 
annan tunn olja. För att uppnå bästa effekt skall kopplingen 
vara öppen när den smörjs.
• Smörjpunkter

A

B

4 0 0 m l

1. 
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Om kopplingsbulten inte stannar i öppet läge:
Smörj mekanismen med VBG Mekolja för att lösa upp 
eventuellt överfl ödigt fett inuti mekanismen.

ca 1 mm

Funktionskontroll luftservo
• Fäll ut det gula handtaget (d). Tryck på markeringen 
”Press” på handtaget och vrid samtidigt moturs till ”OPEN”. 
Vrid sedan tillbaka till ”CLOSE”.
Kopplingsbulten skall då stanna i upphakat öppet läge.
• Gör till- och frånkoppling med släpfordon enligt 
Förarinstruktion.

Kontroll luftläckage
• Kontrollera att inget hörbart luftläckage fi nns i ventil 
(e), anslutningen till lastbilens luftuttag (f), slangar (g) eller 
vriddon (h).
• I extrem kyla kan ett mindre luftläckage uppstå. Detta 
elimineras genom att bryta tilluften genom att vrida 
ventilens röda handtag (d) ett kvarts varv motsols till OFF.
Se anvisningar för Luftservo sid 48.

När kopplingen är stängd och säkrad skall en grön signaldiod 
i förarhytten lysa.
När kopplingen är öppen skall en röd signaldiod i förarhyt-
ten lysa.
Om den gröna dioden lyser trots att kopplingen är öppen, 
justera givarens avstånd till låsstiftet tills den röda dioden 
tänds. 

Justering induktiv givare version 2.0
Öppna kopplingen och skruva in den induktiva givaren tills 
den stoppar mot låsstiftet. Skruva tillbaka givaren ett varv 
(avståndet mellan signalstift och induktiv givare blir då ca 1 
mm). Drag åt låsmuttrarna, åtdragningsmoment max 2 Nm.

d

e f

h

g

VBG 575V/590V

Version 2.0
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VBG 575V/590V

d

e

cb

a

C

A

E

D

B

Slitdetaljer
(a) Mekanism  
(b) Över- och underhålsbussningar 
(c) Dragöglans slitring 
(d) Gummielementen och dragbalkshylsans   
 bussningar 
(e) Slitklack 

Byte av mekanism och bussningar
Är kopplingen försedd med luftservo eller AM-mekanism 
skall matarluften till ventillådan brytas innan arbetet med 
kopplingen påbörjas.
• Demontera mekanismen genom att lossa de fyra 
skruvarna och lyft mekanismen av bygeln.
• Demontera fångmunnen enligt bild.

Service - underhåll

Allmänt
• De komponenter som används för sammankoppling av 
bil och släpfordon utsätts, även vid normal användning, 
för mycket höga påkänningar. Regelbunden service och 
underhåll är en förutsättning för att kopplingen skall fungera 
väl under hela sin livslängd.
• Längden på serviceintervallen beror på typ av släpfordon, 
laster, väg- och klimatförhållanden mm. Servicen kan 
lämpligen utföras i samband med övrig översyn av fordonet, 
exempelvis varje 60 000 eller 90 000 km.
• Minst en gång per år skall kopplingen demonteras 
och undersökas med avseende på förslitning, korrosion, 
sprickor eller deformation. Felaktiga eller slitna delar skall 
bytas.
• Om den dagliga översynen eller säkerhetskontrollen 
visar att någon av slitagegränserna överskridits eller att 
kopplingens funktion är nersatt skall service genom-föras 
omedelbart.
• Att någon av kopplingens slitagegränser överskridits 
är en indikation på att även övriga delar kräver service. 
Demontera därför alltid kopplingen från dragbalken 
vid service av mekanism och bussningar. Kontrollera 
infästning och dragbalk och byt ut slitna gummielement 
och bussningar.

Slitagegränser
A ytterdiameter min 51,0 mm
B innerdiameter max 54,0 mm
C innerdiameter max 36,5 mm
D ytterdiameter min 33,5 mm
E ytterdiameter min 47,0 mm
Vertikalspel
i kopplingsbulten  max 5,0 mm
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• Smörj lagringsytorna som fi nns mellan bygel och 
fångmun. • Smörjpunkter.
• Placera fångmunnen (k) i normalläge på bygeln.

• Byt bussningarna med hjälp av VBG serviceverktyg. 
Pressa ur de gamla bussningarna underifrån och pressa i 
de nya bussningarna ovanifrån enligt fi gur.
Bussningarna får inte svetsas fast.

k

Service - underhåll forts.

Demontering
underhålbussning

Montering
underhålbussning

Demontering
överhålbussning

Montering
överhålbussning

8a

3

3

7a

2

7a

7a

8a

3

Använd verktyg 7 som
styrning i överhåls-
bussningen.

2

3

1

VBG 575V/590V
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1. 
4 0 0 m l

Smörj kopplingen med  VBG mekolja. För att uppnå bästa 
effekt skall kopplingen vara öppen när den smörjs.

90˚ 

80 Nm
4xM12x60, 8.8

4xTBRB

• Placera den nya mekanismen på kopplingsbygeln och 
montera skruvarna, men drag ej till fullt moment. 
• Genomför funktionskontrollen på sidan 26.
• Drag åt skruvarna.
Åtdragningsmoment M12 kvalitet 8.8, torrt: 80 Nm.

VBG 575V/590V



VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-168302e32

j

k

F

G

370 Nm

VBG 575V
VBG 590V

4xM20, 8.8
4x200 HB

Version 2.0

• Kontrollera att det inte förekommer sprickbildning (h) 
eller deformationer på dragbalken och att dragbalkshylsan 
(i) är ordentligt fastdragen. 
Åtdragningsmoment M20 kvalitet 8.8, torrt: 370 Nm.

Byte av signal- och låsstift version 2.0
• Lossa de tre skruvarna som håller locket.
• Demontera övriga detaljer.
• Rengör lagringsytorna för låsstiftet (j) och smörj med 
tunt fett. Kontrollera att centreringsstiftet (k) sitter i sitt 
spår.
• Montera detaljerna enligt fi gur. 
Om lock för induktiv givare används - justera givaren så att 
rätt funktion uppnås, se sid 28.

Kontroll infästning
• Demontera kopplingsbygeln och rengör kopplings-
bygeln från oxid och gummirester.
• Kontrollera att kopplingsbygeln inte är böjd eller har 
sprickbildningar. 
• Kontrollera slitagegränserna enligt nedan:

F max Ø 67,2 mm (utan bussningar)
G min Ø 61,6 mm

• Lås kronmuttern med saxpinnen. Det är mycket viktigt 
att saxpinnen ligger helt inom portarna på kronmuttern och 
säkras korrekt enligt bilden. 
• Smörj in kronmuttern och fyll mutterskyddet med fett.
• Montera mutterskyddet.
• När kopplingen återmonteras efter service skall alltid en 
ny saxpinne användas.

Montering koppling
• Smörj in hela horisontalbulten (b), inklusive gängor,  
med fett. Detta förhindrar rostangrepp och framtida service 
underlättas.
• Montera infästningsdetaljerna enligt fi gur.
Åtdragningsmoment kronmutter 1500 – 2000 Nm.

Montering dragbalkshylsa
• Montera dragbalkshylsan (a) med fyra skruvar enligt 
fi gur. Planbrickor med min. kvalitet 200 HB skall fi nnas 
under både skruvskalle och mutter.
Åtdragningsmoment M20, kvalitet 8.8, torrt: 370 Nm.

VBG 575V/590V

h
i
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VBG 575V/590V
Byte av signal- och låsstift version 3.0
• Demontera lägesgivare samt signal- och låsstift enligt 
fi g. 1-9.

1. 2.
1.

1.

fig 1

fig 4

fig 6

fig 2

fig 5

fig 3
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Byte av signal- och låsstift version 3.0 forts.

VBG 575V/590V

1.

4 0 0 m l

fig 7 fig 8

fig 9 fig 10

1 
2 

90˚
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VBG 8500

Serviceläge,
lufttillförsel av

Lufttillförsel på

15°-20°
Funktionskontroll
• När mekanismen är låst ska det i handtaget fi nnas 
fri gång 15o - 20o innan bulten rör sig uppåt. Se fi gur 1.
• Saknas denna frigång eller om mekanismen i övrigt inte 
fungerar tillfredsställande, trots att den är väloljad, ska den 
omedelbart bytas.
• Mekanismen är försedd med ett signal- och låsstift. 
Kontrollera dess funktion, i låst läge respektive osäkrat/
öppet läge. Se fi gur 1 och 2.
• Är mekanismen försedd med luftservo, se instruktion för 
denna.

Varning!
Stoppa aldrig in fingrarna i fång-
munnen på grund av klämrisken. 
En  öppen koppling innebär alltid 
klämrisk på grund av de kraftiga 
fjädrar som utgör kopplingens 
stängningsfunktion.

Är kopplingen försedd med Luftservo eller AM-mekanism 
skall matarluften till manöverventilen brytas innan arbetet 
med kopplingen påbörjas. Bryt lufttillförseln genom att vrida 
ventilens röda handtag ett kvarts varv motsols till OFF.

Äldre typ av luftservo: Bryt lufttillförseln med hjälp av 
snabbkopplingen på matarledningen.

Figur 1

 Osäkrat, öppet läge           Låst läge

Figur 2
Version 3.0-mekanism

Osäkrat, öppet läge Låst läge

B

A

Slitagegränser
A Kopplingsbult min  Ø 47,0 mm
B Dragögla max  Ø 52,0 mm
Vertikalspel i kopplingsbulten  max 5,0 mm
• När kopplingsbulten är nedsliten till 47 mm, ska 
me ka nis men bytas, se fi g 3. För enkel kontroll använd 
VBGs slitagetolk  detaljnummer 18-004700.
Ytterligare slitagegränser se sid 36.

Figur 3
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Skötsel av mekanism 
• Smörj mekanismen regelbundet med tunn olja. Använd 
lämpligen VBG Mekolja, en speciellt framtagen olja med 
rostlösande och smörjande egenskaper. Använd aldrig fett 
på grund av dess sega konsistens. Smörjpunkter (•) se 
fi gur 4 och 5.
• Maximal livslängd erhålles vid rengöring och smörj ning 
varje vecka. VBG avråder montering av cen tral smörj ning. 

• Är kopplingen försedd med luft ser vo skall snabb-
kopplingen smörjas regelbundet med tunn olja.  
Se fi gur 4.

Figur 4
Version 2.0-mekanism    Snabbkoppling för luftservo

• Smörjpunkter

C

A

E

D

B

b

c

a

Slitdetaljer
(a)  Mekanism 
(b) Över- och underhålsbussningar 
(c) Gummielement

Slitagegränser
A ytterdiameter min 51,0 mm
B innerdiameter max 54,0 mm
C innerdiameter max 41,3 mm
D ytterdiameter min 38,5 mm
E ytterdiameter min 47,0 mm
Vertikalspel
i kopplingsbulten  max 5,0 mm

1.

4 0 0 m l

Figur 5
Version 3.0-mekanism

VBG 8500
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1

4

3

5

2

VBG 8500

1

Kontroll och renovering av infästning
• Gummielementen är förslitningsdetaljer och ska bytas 
så snart de uppvisar någon form av slitage som exempelvis 
sprickor, deformering osv. Är gummielementen över 2 år 
bör dessa bytas ut. Se fi gur 8.
• Kontrollera regelbundet förspänningen i gummi-
elementen. Första kontrollen bör ske efter 500 mil.
• Kontrollera att lagerskålarna ej är böjda eller har sprick or. 
Skadade lagerskålar ska bytas.
• När kopplingen demonteras för exempelvis byte av 
gummielement eller lagerskålar ska horisontalbultens 
fast sätt ning i kopplingsbygeln kontrolleras.
Om horisontalbulten är lös, böjd, gängan sliten eller ska dad 
eller om kopplingsbygeln i övrigt är skadad skall en he ten 
omedelbart bytas ut.
• Kontrollera även att det ej förekommer sprickbildning 
el ler deformation på dragbalken. Se fi gur 9.

Figur 6

Stoppa aldrig in fingrarna i fång-
munnen på grund av kläm ris ken.

Figur 8

Figur 9

Byte av mekanism

• Är kopplingen försedd med luftservo skall  matarluften till  
ventillådan brytas innan arbetet med kopplingen påbörjas.
• Demontera mekanismen genom att  lossa de fyra 
skruvarna och lyft av mekanismen från bygeln.
• Vid byte av bussning, använd VBG Serviceverktyg, det.
nr. 39-004000. Drag ur under- och överhålsbussningen 
uppåt. Rengör, kontrollera och smörj in hålet i bygeln. 
Pressa  i  de nya  bussningarna nedåt. Återmontera 
låsbricka (1). Se fi gur  6.
• Montera mekanismen enligt Montering av mekanism.

Montering av mekanism
• Placera mekanismen på plats i kopplingsbygeln. Mon te ra 
skruvarna, men drag ej till fullt åtdragsmoment. Se fi gur 7.
• Kontrollera därefter att mekanismen fungerar utan 
an märk ning med avseende på låsfunktion och upphakning 
i tillkopplingsläge. 
• När mekanismen fungerar utan anmärkning, dras 
skru var na med åtdragningsmoment 80 Nm.
• Smörj mekanismen med VBG Mekolja.
Smörjpunkter se fi gur 5.

 1. Mekanism
 2. Överhålsbussning
 3. Kopplingsbygel inkl.
  horisontalbult
 4. Underhålsbussning
 5. Låsbricka

Figur 7
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VBG 8500
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111

 1. Mekanism
 2. Överhålsbussning
 3. Kopplingsbygel inkl.
  horisontalbult
 4. Underhålsbussning
 5. Lagerskål
 6. Gummielement

 7.  Balkbricka utan gänga
 8. Balkbricka med gänga
 9.  Mutterbricka
 10. Kronmutter
 11. Låssats kronmutter
 12. Mutterskydd
 13. Låsbricka

Figur 11

Montering av balkbrickor
• Montera balkbrickorna på dragbalken. Balkbricka med 
gängor, pos 8, ska placeras invändigt i dragbalken. Åtdrag-
ningsmoment (torr) 190 Nm. Se fi gur 10.

Montering av kopplingsbygel och övriga 
monteringsdetaljer
• Montera resterande detaljer enligt fi gur 11. Se till att 
gängan på kopplingsbygelns horisontalbult är väl insmord 
med fett. Håll kopplingsbygeln horisontellt samtidigt som 
kron mut tern skruvas åt för hand.

Figur 10

• Drag åt kronmuttern tills gummielementen förspänts 
så att avståndet mellan lagerskålarnas innerkant är 16-21 
mm. Använd hylsa 70 mm. Se fi gur 12.
• Lås kronmuttern med låssats 09-125000.
Skruven ska ligga helt inom portarna på kronmuttern. Se 
fi gur 13.
• För att erhålla rätt läge på skruven kan det i vissa fall  
krävas att max en 6 mm bricka, (det.nr 18-015700, se 
reservdelslista) pla ce ras under kronmuttern.
• Stryk fett över hela kronmuttern och var noga med 
att mutterskyddet krängs på ordentligt. Då förhindras 
fast rost ning av muttern och framtida service under-lättas.

16-21 mm

Figur 12

Figur 13

Se till att påbyggnation och underkörningsskydd inte 
hindrar kopplingens vinkelutslag. Vid 25o vertikalt 
vinkelutslag eller vid rotation 360o for dras 100 mm 
fritt utrymme över och under kopp ling en.

4-8 mm
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 Osäkrat, öppet läge           Låst läge

Figur 2
Version 3.0-mekanism

Osäkrat, öppet läge Låst läge

VBG 8040

Varning!
Stoppa aldrig in fingrarna i fång-
munnen på grund av klämrisken. 
En  öppen koppling innebär alltid 
klämrisk på grund av de kraftiga 
fjädrar som utgör kopplingens 
stängningsfunktion.

Är kopplingen försedd med Luftservo skall matarluften 
till manöverventilen brytas innan arbetet med kopplingen 
påbörjas. Bryt lufttillförseln genom att vrida ventilens röda 
handtag ett kvarts varv motsols till OFF.

Äldre typ av luftservo: Bryt lufttillförseln med hjälp av 
snabbkopplingen på matarledningen.

Serviceläge,
lufttillförsel av

Lufttillförsel på

Funktionskontroll
• När mekanismen är låst skall det i handtaget fi nnas 
frigång 15°- 20° innan bulten rör sig uppåt.
Se fi gur 1.
• Saknas denna frigång eller om mekanismen i övrigt inte 
fungerar tillfredsställande, trots att den är väloljad, skall 
den omedelbart bytas.
• Mekanismen är försedd med ett signal- och låsstift. 
Kontrollera dess funktion, i låst läge respektive osäkrat/
öppet läge. Se fi gur 1 och 2.
• Är mekanismen försedd med luftservo, se instruktion för 
denna.

Figur 1
Version 2.0-mekanism

15°- 20°

B

A

Slitagegränser
• När kopplingsbulten är nedsliten till 36,5 mm skall 
mekanismen bytas. För enkel kontroll använd VBGs 
slitagetolk det.nr. 18-004800.
Max tillåtet vertikalspel i kopplingsbulten:  5 mm
Slitagegräns överhålsbussning max mått: 54,1 mm
Slitagegräns underhålsbussning max mått: 31,5 mm

Skötsel av mekanism 
• Smörj mekanismen regelbundet med tunn olja. Använd 
lämpligen VBG Mekolja, en speciellt framtagen olja med 
rostlösande och smörjande egenskaper. Använd aldrig fett 
på grund av dess sega konsistens. Smörjpunkter se fi gur 
3.
• Maximal livslängd erhålles vid rengöring och smörj ning 
varje vecka. VBG avråder montering av cen tral smörj ning. 

• Är kopplingen försedd med luft ser vo skall snabb-
kopplingen smörjas regelbundet med tunn olja.  
Se fi gur 3.Figur 3    Snabbkoppling för luftservo

1.

4 0 0 m l

A       Ø 36,5 mm
B       Ø 42,0 mm
C       5,0 mm
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VBG 8040

1

2

3

4

Byte av mekanism

• Är kopplingen försedd med luftservo skall  matarluften till  
ventillådan brytas innan arbetet med kopplingen påbörjas.
• Demontera mekanismen genom att  lossa de fyra 
skruvarna och lyft av mekanismen från bygeln.
• Vid byte av bussning, använd VBG Serviceverktyg, det.
nr. 39-004000. Drag ur under- och överhålsbussningen 
uppåt. Rengör, kontrollera och smörj in hålet i bygeln. 
Pressa  i  de nya  bussningarna nedåt.  Se fi gur  4.
• Montera mekanismen enligt Montering av mekanism.

Montering av mekanism
• Placera mekanismen på plats i kopplingsbygeln. Mon te ra 
skruvarna, men drag ej till fullt åtdragsmoment. Se fi gur 5.
• Kontrollera därefter att mekanismen fungerar utan 
an märk ning med avseende på låsfunktion och upphakning 
i tillkopplingsläge. 
• När mekanismen fungerar utan anmärkning, dras 
skru var na med åtdragningsmoment 80 Nm.
• Smörj mekanismen med VBG Mekolja.
Smörjpunkter se fi gur 3.

Stoppa aldrig in fingrarna i fång-
munnen på grund av kläm ris ken.

Figur 5

Figur 4

Figur 7

Figur 6

 1. Mekanism
 2. Överhålsbussning
 3. Kopplingsbygel inkl. horisontalbult
 4. Underhålsbussning

Kontroll och renovering av infästning
• Gummielementen är förslitningsdetaljer och ska bytas 
så snart de uppvisar någon form av slitage som exempelvis 
sprickor, deformering osv. Är gummi-elementen över 2 år 
bör dessa bytas ut. Se fi gur 6.
• Kontrollera regelbundet förspänningen i gummi-
elementen. Första kontrollen bör ske efter 500 mil.
• Kontrollera att lagerskålarna ej är böjda eller har sprick or. 
Skadade lagerskålar ska bytas.
• När kopplingen demonteras för exempelvis byte av 
gummielement eller lagerskålar ska horisontalbultens 
fast sätt ning i kopplingsbygeln kontrolleras.
Om horisontalbulten är lös, böjd, gängan sliten eller ska dad 
eller om kopplingsbygeln i övrigt är skadad skall en he ten 
omedelbart bytas ut.
• Kontrollera även att det ej förekommer sprickbildning 
el ler deformation på dragbalken. Se fi gur 7.
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VBG 820

15°-20°
Funktionskontroll
• När mekanismen är låst skall det i handtaget fi nnas frigång 
15o - 20o innan bulten rör sig uppåt. Se fi gur 1.
• Saknas denna frigång eller om mekanismen i övrigt inte 
fungerar tillfredsställande, trots att den är väloljad, skall 
den omedelbart bytas.
• När kopplingsbulten är nedsliten till 47 mm skall 
mekanismen bytas. För enkel kontroll använd VBG 
slitagetolk, det.nr. 18-004700.
Max. tillåtet vertikalspel i kopplingsbulten: 5 mm.
Slitagegräns överhålsbussning max mått 54,0 mm.
Slitagegräns underhålsbussning max mått 41,3 mm 
(tidigare utförande 39,5 mm).
• Mekanismen är försedd med ett signal- och låsstift. 
Kontrollera dess funktion i låst läge respektive osäkrat/
öppet läge. Se fi gur 2.

Är kopplingen försedd med Luftservo skall matarluften 
till manöverventilen brytas innan arbetet med kopplingen 
påbörjas. Bryt lufttillförseln genom att vrida ventilens röda 
handtag ett kvarts varv motsols till OFF.

Äldre typ av luftservo: Bryt lufttillförseln med hjälp av 
snabbkopplingen på matarledningen.

Varning!
Stoppa aldrig in fingrarna i fång-
munnen på grund av klämrisken. 
En  öppen koppling innebär alltid 
klämrisk på grund av de kraftiga 
fjädrar som utgör kopplingens 
stängningsfunktion.

Figur 1

Osäkrat, öppet läge                      Låst läge

Figur 2

Serviceläge,
lufttillförsel av

Lufttillförsel på
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4

Demontering av mekanism
• Lossa de fyra skruvarna som håller mekanismen och 
lyft densamma av bygeln.

Byte bussningar
• Använd VBG Serviceverktyg, det.nr. 39-004000. Drag 
ur underhålsbussningen uppåt. Rengör, kontrollera och 
smörj in hålen i bygeln.
Pressa i nya underhåls- respektive överhålsbussningar  
nedåt. Se fi gur 3.

Montering mekanism och distansbricka
• Placera distansbricka och  mekanism på kopplings-
bygeln. Montera skruvarna, men drag ej till fullt 
åtdragningsmoment. Se fi gur 4.
• Kontrollera därefter att mekanismen fungerar utan 
anmärkning med avseende på låsfunktion och upphakning 
i tillkopplingsläge.
• När mekanismen fungerar utan anmärkning dras 
skruvarna med åtdragningsmoment 80-90 Nm.
• Efter installation och funktionsprov skall mekanismen 
smörjas med tunn olja. Använd lämpligen VBG Mekolja. 

Figur 3

Figur 4

VBG 820
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VBG 1050

15°-20°

Min Ø47

Max Ø52

M
ax

 5
6

Max 51,5

Max 35,5

Är kopplingen försedd med Luftservo skall matarluften 
till manöverventilen brytas innan arbetet med kopplingen 
påbörjas. Bryt lufttillförseln genom att vrida ventilens röda 
handtag ett kvarts varv motsols till OFF.

Äldre typ av luftservo: Bryt lufttillförseln med hjälp av 
snabbkopplingen på matarledningen.

Funktionskontroll 
• I låst läge skall det i handtaget fi nnas frigång 15°-
20° innan bulten rör sig uppåt. Saknas frigång eller om 
mekanismen i övrigt inte fungerar skall den bytas.
• Kontrollera slitagegränser enligt fi gur 1 och 2.
För enkel kontroll används VBGs slitagetolk: detaljnummer 
18-004700.
Max tillåtet vertikalspel i kopplingsbulten: 5 mm.
• Kontrollera signal- och låsstiftets funktion i låst läge 
respektive osäkrat/öppet läge. Se fi gur 3.
• Är mekanismen försedd med luftservo, se instruktion för 
denna.

Figur 3

Figur 1

Figur 2

Smörjpunkt

Serviceläge,
lufttillförsel av

Lufttillförsel på

Osäkrat, öppet läge Låst läge

Varning!
Stoppa aldrig in fingrarna i fång-
munnen på grund av klämrisken. 
En  öppen koppling innebär alltid 
klämrisk på grund av de kraftiga 
fjädrar som utgör kopplingens 
stängningsfunktion.
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Skötsel
• Maximal livslängd erhålles vid rengöring och smörjning 
med VBG Mekolja varje vecka. Använd ej fett på grund av 
dess sega konsistens.
Smörjpunkter (•) se fi gur 4. 
• Är kopplingen försedd med luftservo skall snabb-
kopplingen smörjas regelbundet med tunn olja.
Se fi gur 4.

Byte av mekanism och bussningar
Är kopplingen försedd med luftservo skall matarluften till 
ventillådan brytas innan arbetet med kopplingen påbörjas.
• Demontering av mekanism; lossa de tre skruvarna 
som håller mekanismen och lyft mekanismen av bygeln. 
I samband med att man byter till en ny mekanism skall 
underhålsbussningen också bytas.
• Demontera fjäderfäste och fångmun. Drag ur underhåls- 
respektive överhålsbussning uppåt. Använd VBG 
Serviceverktyg, det. nr 39-004000. Rengör, kontrollera 
och smörj in hålen i bygeln.
• Pressa i nya bussningar nedåt. 
Underhålsbussningens nock monteras vinkelrätt mot 
dragriktningen. Bussningarna får ej svetsas fast.
•  Smörj fjäderhållarens ytterdiameter med fett. Undvik att få 
fett på övriga ytor på fjäderhållaren. Montera fångmunnen. 
Kontrollera att låskolven går ner i spåret på fångmunnen. 
• Skruva fast fjäderpaketet med skruvar och brickor. 
Åtdragningsmoment: 48 Nm.
• Placera mekanismen på kopplingsbygeln. Montera 
skruvarna, men drag ej till fullt moment. 
• Kontrollera att mekanismen fungerar utan anmärkning 
med avseende på låsfunktion och upphakning. Drag åt 
skruvarna med åtdragningsmoment 80 - 90 Nm.
• Smörj mekanismen med VBG Mekolja eller annan tunn 
olja. Smörjpunkter (•) se fi gur 4.

Figur 4

Snabbkoppling för luftservo

• Smörjpunkter 

VBG 1050
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VBG 1050
Kontroll och renovering av infästning
• Kontrollera regelbundet att dragbalkshylsan och 
horisontalbultens kronmutter är ordentligt fastdragna.
Åtdragningsmoment: 
Dragbalkshylsa  370 Nm  
Kronmutter  1500–2000 Nm  
• Finns glapp i kopplingens infästning, i vertikal- eller 
längsled, skall gummielementen och bussningen i drag-
balkshylsan bytas. Byt även deformerade knytnings-
stopp. 
• Demontera kopplingsbygel. Rengör horisontal-bulten 
från oxid och gummirester. 
Kontrollera att horisontalbulten inte: 
- är böjd 
- har sprickbildningar (se fi gur 5.1)
- är sliten  (slitagegränser enligt fi gur 5.2)
- har urgröpningar från krypströmskador (se fi gur 5.3)
• Byt skadad kopplingsbygel. Kontrollera även att det 
ej förekommer sprickbildning eller deformationer på 
dragbalken.
• Vid krypströmsskada skall elkontakten och dess jordstift 
kontrolleras. För att eliminera skador på horisontalbulten, 
montera en jordkabel  mellan mekanismen och 
dragbalkshylsan.
• Montera kopplingsbygeln enligt ”Montering 
kopplingsbygel”.

Montering kopplingsbygel
• Smörj hela horisontalbulten med fett. Detta förhindrar 
rostangrepp och framtida renovering underlättas. Montera 
kopplingsbygeln och övriga infästningsdetaljer. Tillse att 
gängan för kronmuttern är väl insmord. Drag åt kronmuttern. 
Använd hylsa 70 mm.
Åtdragningsmoment: 1500 – 2000 Nm.
• Lås kronmuttern med låssats 09-125000. Skruven skall 
ligga helt inom portarna på kronmuttern. Se fi gur 6.
• Fyll mutterskyddet delvis med fett. Montera  mutter-
skyddet noga. Detta förhindrar fastrostning och framtida 
service underlättas.

Figur 5.3

Figur 5.1

Figur 5.2

Krypströmsskada Urgröpning
Horisontalbult

Förslitningsskada
Horisontalbult (A)*
Dragbalkshylsa (B)*
*Utan bussning

Sprick bildningsskada 
Horisontalbult

Max 0,5

B Max 
Ø 67,2

A Min 
Ø 61,8

Figur 6

Om kopplingen har skadats på 
grund av överknytning, dikeskörning 
eller påbackning, skall körningen 
avbrytas och kopplingen bytas.

Stoppa aldrig in fingrarna i fång-
munnen på grund av klämrisken.

4-8 mm
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AM-enhet

3.

2.

1.

Montering av AM-enhet
• Montera AM-enhet enligt fi g 1-9.

fig 1 fig 2

2. 
1. 

fig 3 fig 4

25 Nmfig 5 fig 6
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AM-enhet

A mm

A=B

B mm

fig 7 fig 8

fig 9

1.

4 0 0 m l
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1 3

4

2

Öppna kopplingen med manöverventilen. Kopplingsbulten 
skall då stanna i upphakat, öppet läge.
Min manövertryck är 5,5 bar. Normalt arbetstryck 8 bar.

Fäll ut det gula handtaget. Tryck på markeringen “Press” på 
handtaget och vrid samtidigt moturs till “OPEN”. Vrid sedan 
tillbaka till “CLOSE”.

Kontrollera att konsolen och vriddonet är ordentligt 
åtdragna. Åtdragningsmoment för vriddon: M8, kvalitet 8.8, 
torrt: 25 Nm. Åtdragningsmoment för konsol: M12, kvalitet 
8.8, torrt: 80 Nm. 

Om kopplingsbulten inte går upp då ventilen står i 
öppningsläge:

• Kontrollera att matarluft fi nns.
• Kontrollera att matarluftventilen står öppen.
• Kontrollera att ingen slang är vikt och hindrar luftgenom-
strömningen.

Luftservo

VBG 575V/590V
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Om kopplingsbulten inte stannar i öppet läge:

Kontrollera att adapter mellan vriddon och mekanism inte 
är utsliten (stort glapp).
När äldre utförande av vriddonskonsol med justerbar 
infästning används:
Kontrollera att inte donet är feljusterat.
Smörj mekanismen med VBG Mekolja för att lösa upp 
eventuellt överfl ödigt fett inuti mekanismen.
Om kopplingen fungerar korrekt utan luftservon inkopplad: 
Byt vriddonet.

Luftservo

1.

4 0 0 m l

När kopplingen är stängd och säkrad skall en grön diod i fö-
rarhytten lysa.
När kopplingen är öppen skall en röd diod i förarhytten 
lysa.
Om den gröna dioden lyser trots att kopplingen är öppen, 
justera givarens avstånd till låsstiftet tills den röda dioden 
tänds. 

Induktiv givare version 2.0
Öppna kopplingen och skruva in den induktiva givaren tills 
den stoppar mot låsstiftet. Skruva tillbaka givaren ett varv 
(avståndet mellan signalstift och induktiv givare blir då ca 1 
mm). Drag åt låsmuttrarna, åtdragningsmoment max 2 Nm.

Lägesgivare version 3.0
Montering enligt fi g 1-3.

ca 1 mm

Version 2.0 Version 3.0

fig 1 fig 2

fig 3

1 
2 

90˚
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Vid luftläckage:
Kontrollera att ventilen är försedd med VBG originalnipplar. 
Originalnipplar skall alltid användas. När andra nipplar 
monteras är risken stor att dessa ej tätar lika bra som 
originalnipplar.

Kvarstår läckage efter nippelkontroll skall vriddonet 
kontrolleras.
Kontrollera om läckaget är oberoende av manöver-ventilens 
läge (öppen/stängd). Inre läckage i vriddon evakueras 
genom ventilens returportar.
Vid inre läckage skall vriddonet bytas. 

För montering av luftservo se respektive 
monteringsanvisning för Luftservo.

Kontrollera att inget hörbart luftläckage fi nns i ventil, 
anslutningar, slangar eller vriddon.

I extrem kyla kan ett luftläckage uppstå. Detta elimineras genom 
att bryta tilluften genom att vrida ventilens röda handtag ett kvarts 
varv motsols till OFF eller genom att öppna och stänga kopplingen 
ett flertal gånger.

Luftservo



VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-168302e 51

1

2

2
3

3

Ls

Allmänt
VBG Multi XF Dragstång består av ett antal olika skänk-
lar, öglor och bakre fästen som monteras samman med 
skruvförband. Skänklarna kan kombineras till dragstångs-
längder mellan 1269 – 4358 mm i steg om ca 62 mm. 
Längden beror på c/c-måttet vilket kan vara mellan 700 
– 1300 mm. 
Identifi era alla delar före montering. 
Montering och service skall utföras noggrant och fack-
mannamässigt. 
Följ anvisningarna. Vid byte av reservdel skall även skruv-
förbanden bytas. 

Det är inte tillåtet att svetsa eller borra i dragstången för att 
t.ex. montera fästen eller tillbehör. 
OBS! Skruvarna som används för att montera ihop drag-
stången, M14, är vaxbehandlade och skall dras torra utan 
tillsats av smörjmedel.
Efterdragning skall ske efter 2500 km körning.

Montering bakre fäste (Vibrablock)
Passa in det bakre fästet (1) på släpvagnen. Anolja och 
montera skruv och mutter (M27). Vänta med att dra åt till 
fullt moment. Slutgiltig åtdragning sker efter att dragstång-
en centrerats och alla delar monterats.

Montering bakre fäste (Briab)
Stryk in de koniska gummibussningarna (2) med däcks-
monteringspasta eller annat vattenlösligt glidmedel. 
OBS! Mineralolja får inte användas.
Anolja hela skruven och ytan mellan brickorna (3) och de 
koniska bussningarna. Passa in det bakre fästet i släp-
vagnsfästet och montera infästningsdetaljerna enligt bil-
den. Vänta med att dra åt till fullt moment. Ytterligare åt-
dragning sker efter att dragstången centrerats.

Skänklar
Skjut ihop skänkeldelarna till önskad skänkellängd. 
Överlappet ska vara minst fem hål. Skänkellängd bestäms 
av önskad slutlig dragstångslängd, se tabell sid 69. 
Skänklarna får vid behov avkortas enligt fi gur. I första hand 
rekommenderas kapning av bakre skänkeln. Kapningen 
skall ske med skärande verktyg (ej bränning), alltid mitt 
emellan hålparen och minst 25 mm från hålet, se fi gur. 
Kanten skall gradas runt om, 1 mm (±0,5) x 45 .̊ Tänk på att 
rostskydda kapytan.

min 25 mm

Multi XF Dragstång
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Se till att främre och bakre skänkel är parallella. Montera 
distanser och fem stycken skruvar M14x130, min. kvalitet 
8.8, i de sista fem hållen i främre delen. Brickor skall fi nnas 
under både skruvskalle och mutter. Skruvarna placeras 
enligt bild. Vänta med att dra åt till fullt moment. Ytterligare 
åtdragning sker efter att stången centrerats.

Montering skänkelben
Palla upp skänkelbenen i körläge enligt bilden. Montera 
skänkelbenen med fem stycken skruvar M14x130, min. 
kvalitet 8.8, på vardera sida. Brickor skall fi nnas under 
både skruvskalle och mutter. Vänta med att dra åt till fullt 
moment. Ytterligare åtdragning sker efter att dragstången 
centrerats.

Montering ögla
Öglan monteras med märkning och ev fasad framkant upp-
åt. Montera med tio stycken skruvar M14x130, min. kvalitet 
8.8. Brickor skall fi nnas under både skruvskalle och mutter. 
Vänta med att dra åt till fullt moment. Ytterligare åtdragning 
sker efter att stången centrerats.

Multi XF Dragstång
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90˚90˚

skänklar
tvärstag

distansbrickor

fig a

fig b

minst 6 mm

För att säkerställa fullgod låsning skall minst 6 mm av skru-
vens ända synas.Kontrollera skruvförbandets låsning en-
ligt fi gur a. 

Om skruvarna har för kort gänglängd riskerar muttern att 
låsa mot skruvstammen istället för att klämma mot drag-
stången. Se fi gur b.

Montering Tvärstag
Kontrollera att rätt tvärstag monteras (se lista sid 70). 
Placera tvärstagen parallellt med de bakre fästena (se 
bild). 
Tvärstagens längd avgör placeringen. Om tvärstag place-
ras vid skänklarnas skruvförband ersätts M14x130 med två 
stycken M14x40 (distansröret utgår). Distansbrickor Ø 44 
monteras vid behov mellan tvärstag och skänkelben.
Montera varje tvärstag med fyra stycken M14x40 mm, min.
kvalitet 8.8. Brickor skall fi nnas under både skruvskalle och 
mutter.

Multi XF Dragstång
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90˚90˚
Centrumlinje

fig c

centrumlinje

VBG har ett speciellt centreringsverktyg (för DIN Ø 40 mm 
art. nr 25-055000, för ISO Ø 50 mm art. nr 25-055100, 
för VBG Ø 57 mm art. nr 25-055200) som förenklar cen-
treringen. Lås fast verktyget i dragöglan med hjälp av en 
skruvtving. Haka fast ett måttband i centreringsverktyget 
(a) och ”kryssmät” dragstången med bakre skruvskallarna 
(b) som referenspunkter.

Åtdragningsmoment
Ställ dragstången i körläge enligt fi gur. Dra år samtliga 
skruvförband. OBS! Skruvarna är vaxbehandlade och skall 
dras torra utan tillsats av smörjmedel. Om skruvarna av 
något skäl ändå anoljats skall åtdragningsmomentet redu-
ceras till 94 Nm för M14 för att inte belastningen på gän-
gorna skall bli otillåtet hög. Efterdragning skall ske efter 
2500 km körning.

Öglan  M14, 125 Nm (torrt)
Skänklar  M14, 125 Nm (torrt)
Tvärstag M14, 125 Nm (torrt)
Bakre fästen  M14, 125 Nm (torrt)
Fjäderbult M27,600-650 Nm (anoljat)

Centrering av ögla
Rikta in öglan i dragriktningen. Maximal tillåten avvikelse 
för dragöglans centrum  från centrumlinjen är ± 2 mm. Se 
till att avståndet från centrumlinje och öglans hål är lika på 
båda sidor, se fi g c. Dragstången får inte justeras för att 
kompensera felaktig framaxelinställning.

a

b

b

Multi XF Dragstång
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25-0750xx 25-0751xx 25-0752xx 25-0753xx
25-0742xx + 25-0741xx25-0754xx 25-0755xx 25-0756xx 25-0757xx

25-0758xx 25-0759xx 25-0760xx 25-0761xx
25-0762xx 25-0763xx 25-0764xx 25-0765xx

25-0742xx + 25-0740xx25-0774xx 25-0775xx 25-0776xx 25-0777xx
25-0778xx 25-0779xx 25-0780xx 25-0781xx

25-0766xx 25-0767xx 25-0768xx 25-0769xx

25-0741xx + 25-0739xx
25-0770xx 25-0771xx 25-0772xx 25-0773xx
25-0782xx 25-0783xx 25-0784xx 25-0785xx
25-0786xx 25-0787xx 25-0788xx 25-0789xx

25-0790xx 25-0791xx 25-0792xx 25-0793xx

25-0740xx25-0794xx 25-0795xx 25-0796xx 25-0797xx
25-0806xx 25-0807xx 25-0808xx 25-0809xx
25-0810xx 25-0811xx 25-0812xx 25-0813xx

25-0798xx 25-0799xx 25-0800xx 25-0801xx

25-0739xx25-0802xx 25-0803xx 25-0804xx 25-0805xx
25-0814xx 25-0815xx 25-0816xx 25-0817xx
25-0818xx 25-0819xx 25-0820xx 25-0821xx

XS (417 mm):  25-0742xx 
S  (588 mm):  25-0741xx 
M  (738 mm):  25-0740xx 
L  (987 mm):  25-0739xx 

S
XS

M
L

Multi XF Dragstång
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Beskrivning
VBG Multi Dragstång består av ett antal olika skänklar, 
framdelar och bakre fästen som monteras samman med 
bultförband. Delarna kan kombineras till dragstångs-
längder mellan 1200 mm – 3000 mm i steg om 50 mm. 
Skänklarna fi nns anpassade för c/c-mått mellan 980 – 1300 
mm. Det är inte tillåtet att svetsa eller borra i dragstången 
för att t.ex. montera fästen eller tillbehör. 

Identifi era alla delar före montering. Montering och 
service skall utföras noggrant och fackmannamässigt. Följ 
anvisningarna. Lämna alla anvisningar och in-struktioner 
till kunden att förvaras i fordonet för framtida service och 
underhåll.

Montering bakre fäste (Vibrablock)
• Passa in det bakre fästet (1) på släpvagnen. 
Anolja och montera bult och mutter (M27).
• Vänta med att dra åt till fullt moment. Slutgiltig 
åtdragning sker efter att dragstången centrerats och alla 
delar monterats. 

Montering bakre fäste (Briab)
• Stryk in de koniska gummibussningarna (2) med 
däcksmonteringspasta eller annat vattenlösligt glidmedel. 
Mineralolja får inte användas.
• Anolja hela bulten och ytan mellan brickorna (3) och de 
koniska bussningarna.
• Passa in det bakre fästet i släpvagnsfästet och montera 
infästningsdetaljerna enligt fi gur.
• Vänta med att dra åt till fullt moment. Ytterligare 
åtdragning sker efter att dragstången centrerats.

3
2

2
3

1

Multi Dragstång



VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-168302e58

OBS! Skruvarna som används för att montera  ihop 
dragstången är vaxbehandlade och skall dras torra 
utan tillsats av smörjmedel.

Montering skänklar
• Palla upp skänklarna i körläge enligt bilden till vänster.
• Montera skänklarna (6) med 5 stycken skruvar M14x130, 
min kvalitet 8.8, på vardera sida. Brickor skall fi nnas under 
både bultskalle och mutter.
• Vänta med att dra åt till fullt moment. Ytterligare 
åtdragning sker efter att dragstången centrerats.

Montering bakstam (endast prestanda D: 179 kN) 
• Montera profi lerna (4) med 2 stycken skruvar M14x40, 
min kvalitet 8.8, på de bakre fästena. Brickor skall fi nnas 
under både bultskalle och mutter. 
• Montera profi len (5) med 4 stycken skruvar M14x40, 
min kvalitet 8.8 enligt fi gur. Brickor skall fi nnas under både 
bultskalle och mutter.
• Vänta med att dra åt till fullt moment. Slutgiltig 
åtdragning sker efter att dragstången centrerats och alla 
delar monterats.

• Kontrollera bultförbandets låsning enligt fi gur. Om 
bultarna har för kort gänglängd riskerar muttern att låsa 
mot bultstammen istället för att klämma mot dragstången.

Rätt Fel

Min 6 mm

Bilden visar
Multidragstång prestandavärde D: 146 kN

4
4

5

6

6

Multi Dragstång
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Bilden visar Multidragstång prestandavärde D: 179 kN Montering framdel
• Skjut in framdelen (7) till önskad längd. Placera 
monteringsplåtar (8) på över- och undersidan.
Monteringsplåtarna är endast färdiglackerade på en sida, 
placera de grundmålade ytorna mot skänklarna. Ytterligare 
målning på monteringsplåtarnas kontaktyta mot skänklarna 
är inte tillåten.

• Prestanda D 130/146 kN: Montera framdelen och 
monteringsplåtarna med 6 stycken skruvar M14x130, min 
kvalitet 8.8. Brickor skall fi nnas under både bultskalle och 
mutter.

• Prestanda D 179 kN: Montera framdelen och 
monteringsplåtarna med 8 stycken skruvar M16x140, min 
kvalitet 8.8. Brickor skall fi nnas under både bultskalle och 
mutter.

• Vänta med att dra åt till fullt moment. Ytterligare 
åtdragning sker efter att dragstången centrerats.

 • Framdelen får vid behov avkortas enligt fi gur till 
vänster.
Kapningen skall ske med skärande verktyg (ej bränning), 
alltid mitt emellan hålparen och minst 75 mm från bakre 
skruvparet, se fi gur.
Kanten skall gradas runt om, 1 (±0,5) x 45°. 

• Kontrollera bultförbandets låsning enligt fi gur. Om 
bultarna har för kort gänglängd riskerar muttern att låsa 
mot bultstammen istället för att klämma mot dragstången.

Min 75 mm

Avkortning av framdel

Rätt Fel

Min 6 mm

Multi Dragstång
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Centrering dragstång
• Rikta in framdelen så att öglan centreras i drag-
riktningen. Maximal tillåten avvikelse för dragöglans 
centrum  från centrumlinjen är  ± 2 mm.
Dragstången får inte justeras för att kompensera felaktig 
framaxelinställning.

Färdigställande av bultförband
• Använd de förborrade hålen på monteringsplåtarna för 
att borra igenom skänklarna. 
• Placera en bult i varje hål allteftersom hålen borras 
upp.

Prestanda D 130/146 kN: Borra först med 8 mm borr från 
över- och undersidan och borra slutligen hålen med    Ø 
14,0 mm. Skydda de lackerade ytorna från varma spånor. 
Avlägsna borrspån och grader från både över och 
undersidan av dragstången.
• Montera 4 stycken skruvar M14x130, min kvalitet 8.8. 
Brickor skall fi nnas under både bultskalle och mutter.

Prestanda D 179 kN: Borra först med 8 mm borr från över- 
och undersidan och borra slutligen hålen med Ø 16,0 mm. 
Skydda de lackerade ytorna från varma spånor. Avlägsna 
borrspån och grader från både över och undersidan av 
dragstången.
• Montera 4 stycken skruvar M16x140, min kvalitet 8.8. 
Brickor skall fi nnas under både bultskalle och mutter.

• VBG har ett speciellt centreringsverktyg  (se produkt-
blad ”Multi Dragstång” för ytterligare information) som 
förenklar centreringen. Lås fast verktyget (9) i dragöglan 
med hjälp av en skruvtving. Haka fast ett måttband i 
centreringsverktyget och ”kryssmät” dragstången med 
bakre bultskallen (10) som referenspunkt.
• Drag åt samtliga bultförband så mycket att delarna inte 
kan röra sig när monteringsplåtarna senare borras upp.

Centrumlinje

9

10

10

Multi Dragstång
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Åtdragningsmoment

  D: 130 kN D: 146 kN D: 179 kN
A Monteringsplåtar M14, 125 Nm (torrt) M14, 125 Nm (torrt) M16, 195 Nm (torrt)
B Skänklar M14, 125 Nm (torrt) M14, 125 Nm (torrt) M14, 125 Nm (torrt)
C Bakre fästen M27, 600-650 Nm (anoljat)  M27, 600-650 Nm (anoljat) M27, 600-650 Nm (anoljat)

• Ställ dragstången i körläge enligt fi gur.
OBS! Skruvarna är vaxbehandlade och skall dras torra 
utan tillsats av smörjmedel.

Om skruvarna av något skäl ändå anoljats skall 
åtdragningsmomentet reduceras till 94 Nm för M14 
respektive 145 Nm för M16 för att inte belastningen på 
gängorna skall bli otillåtet hög.

Efterdragning skall ske efter 2500 km körning.

Dragstången i körläge

A

B C

B C

Multi Dragstång
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26-089800
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H=max 37 mm

E

F

Slitagegränser
Låskolv, topp A min 72,5 mm
Låskolv,midja B min 78,5 mm
Underhålsbussning C max 75,0 mm
Bussning framdel D max 81,5 mm
Horisontalspel totalt (fi g. 2) E max 5 mm
Slitageplattor (pos.3 fi g. 5)      min 3 mm
Vertikalspel framdel/bakdel (fi g. 2) F*
Sidledsspel framdel/bakdel (se nedan) 
Vertikalspel låskolv Låskolven påverkas   
  kontinuerligt av tryckluft som  
  eliminerar spelet 
* Glapp minskas med slitageplåtar nr 26-089800. Kan 
monteras både upptill och nertill och vid behov fl era 
slitageplåtar på samma ställe. Se fi gur 4.

Sidledsspel
För maximal livslängd skall det inte fi nnas något sidledsspel 
mellan framdel och bakdel. För justering se fi gur 5. 
Efterdragning skall ske regelbundet. Vid körning i samma 
läge en längre tid bör justerbultarna dras åt för att reducera 
slitage och glapp. Vid äldre utförande av dragstång 
rekommenderas ombyggnadssats 26-075700. 

Funktionskontroll
•  Dra åt justerbultarna (fi gur 1, pos. 1) så att inget glapp 
kvarstår. Kontrollera att längdjustering av framdelen går att 
utföra.
•  Kontrollera att luftcylinderns låskolv går ner i låsläge för 
varje inställningslängd. Vid låst läge skall mått H enligt fi gur 
2 vara max 37 mm.
• Smörj sparsamt varje vecka på markerad smörjpunkt 
enligt fi gur 2. Överfl ödigt fett kan ge funktionsstörningar.
Smörjning skall ske med låskolven upplyft.
Kontrollera låskolvens funktion efter smörjning. Låskolv och 
lopp skall smörjas underifrån med VBGs  mekolja mellan 
serviceintervallerna.

Varning för klämrisk i me ka nis men

Figur 4

Figur 3

Figur 1

Figur 2

Smörjnippel för
låskolv

1

Automatdragstång 26-080000
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Byte av slitageplattor
•  Demontera justerbultar (fi gur 5, pos. 1), stopplåtar (2)  
samt slitplattor (3) och ev. slitageplåtar (fi gur 4).
•  Återmontera nya slitplattor och slitageplåtar .
•  Återmontera justerbultar enligt fi gur 5.
• Dra åt justerbultarna så att inget glapp kvarstår. Kontrollera 
att längdjustering av framdelen går att utföra. Kontroll, 
rengöring och efterjustering skall göras regelbundet.

Byte av membran
• Demontera luftcylinder och lyft bort överdel.
• Demontera insexskruv (fi gur 6 pos. 1). Använd grepp på 
kolvstång (4) som mothåll.
• Vid återmontering kontrollera att tätningsbrickor (2, 3) inte 
är skadade. Bricka med fas för O-ring (2) skall monteras 
ovan membran enligt fi gur 6. Vid åtdragning av insexskruv 
använd grepp på kolvstång (4).
Åtdragningsmoment  insexskruv  50 Nm.
• Vid återmontering av luftklocka skall skruvarna dras 
växelvis. Detta  eliminerar risken för luftläckage och skador 
på membran.
• Kontrollera funktion

Byte av låskolv 
• Demontera luftcylinder från dragstången.
• Demontera låsmutter (5). Använd grepp på kolvstång (4) 
som mothåll.
• Återmontera ny låskolv. Låskolv skall kunna rotera kring 
kolvstång efter dragning av mutter (5).
Åtdragningsmoment  50 Nm.

Figur 5

Figur 6

Automatdragstång 26-080000
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Byte av underhålsbussning
• För att kunna byta underhålsbussning måste bussning i 
framdel demonteras, se ”Demontering/montering framdel”. 
• Slå ur bussning underifrån.
• Återmontera ny bussning  26-084400. 

Byte av bussning i framdel
• Slipa bort svetsen som håller bussningen.
• Slå ur bussningen underifrån.
• Förbered svetsfog för bussning.
• Återmontera och svetsa bussning 26-083000 enligt fi gur 
7.
• Överfl ödig svets slipas ner.

Demontering/montering framdel
• Lossa justerbultarna. 
• Skär bort bakre stopp 26-081400, se fi gur 8. 
OBS! Om framdel skall återmonteras var noga att ej skära 
bort för mycket material på framdelsprofi len. Demontera 
eventuella slitageplåtar.
• Återmontera framdel, lås med låskolven framdelen i 
längsta läget och näst fast bakre stopp. 
• Flytta framdelen bakåt för att underlätta svetsning av 
stoppet enligt fi gur 8.

Figur 7

Figur 8

Vy underifrån

Dragriktning

Automatdragstång 26-080000
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Håltagning i framdel
• Mät ut och markera hålcentrum på framdelen.
Minsta tillåtna avstånd mellan första hålets centrum och 
öglecentrum är 680 mm. Minsta tillåtna avstånd mellan två 
hålcentrum är 150 mm.
• Skär ut ett hål med diameter 117±1 mm. Slipa bort grader 
runt hålet, se fi gur 9.
• Fixera ring 26-092400 underifrån i hålet , se till att ringen 
ligger tätt emot mittdelen och inte hindras av eventuella 
grader.
• Provmontera framdelen i bakdelen, kontrollera att ringen 
är centrerad i sidled i förhållande till hål för låskolv.
• Demontera framdelen och svetsa fast ringen.
Svetsa 90°  i taget och kyl  med en våt trasa. Se fi gur 10.
• Pressa bussningen rakt nedåt så att bussnings överkant 
ligger i plan med framdelens överkant. Svetsa fast 
bussningen enligt  fi gur 11.
Observera att svetsningen skall ske vinkelrät mot 
dragriktningen.
• Överfl ödig svets slipas ner.
• Återmontera framdelen, kontrollera funktion. Svetsa fast 
bakre stopp (för svetsinstruktioner: se sid 78).
• Skydda bearbetade områden på framdelen med grundfärg 
och slutgiltig lack.

Figur 9

Figur 10

Figur 11

Dragriktning

Vy från sidan

Vy underifrån

Hål avsett för 
ring i extrahål

Mittdel på
framdel

Automatdragstång 26-080000
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H=max 37 mm

E

F

Serviceläge ventil
Vid allt arbete och service på dragstångens skall luft-
tillförseln vara bortkopplad. Bryt lufttillförseln genom att 
vrida ventilens röda handtag (h) ett kvarts varv motsols till 
OFF.

Funktionskontroll
• Fäll ut det gula handtaget (i). Tryck på markeringen 
”Press” på handtaget och vrid samtidigt moturs till ”OPEN”. 
Vrid sedan tillbaka till ”CLOSE”.

• Dra åt justerbultarna (fi gur 1, pos. 1) så att inget glapp 
kvarstår. Kontrollera att längdjustering av framdelen går att 
utföra.
• Kontrollera att luftcylinderns låskolv går ner i låsläge för 
varje inställningslängd. Vid låst läge skall mått H enligt fi gur 
2 vara max 37 mm.
• Smörj sparsamt varje vecka på markerad smörjpunkt 
enligt fi gur 2. Överfl ödigt fett kan ge funktionsstörningar.
Smörjning skall ske med låskolven upplyft.
Kontrollera låskolvens funktion efter smörjning. Låskolv och 
lopp skall smörjas underifrån med VBGs  mekolja mellan 
serviceintervallerna.

Serviceläge,
lufttillförsel av

h

Lufttillförsel på

Figur 1

Figur 2

Smörjnippel för
låskolv

Olja

1

Varning för klämrisk i me ka nis men.

i

Automatdragstång 26-100000
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• Dra åt justerbultarna (fi gur 1, pos. 1) så att inget glapp 
kvarstår. Kontrollera att längdjustering av framdelen går att 
utföra.
• Kontrollera att luftcylinderns låskolv går ner i låsläge för 
varje inställningslängd. Vid låst läge skall mått H enligt fi gur 
2 vara max 37 mm.
• Smörj sparsamt varje vecka på markerad smörjpunkt 
enligt fi gur 2. Överfl ödigt fett kan ge funktionsstörningar.
Smörjning skall ske med låskolven upplyft.
Kontrollera låskolvens funktion efter smörjning. Låskolv och 
lopp skall smörjas underifrån med VBGs  mekolja mellan 
serviceintervallerna.

Slitagegränser
Låskolv, topp A min 72,5 mm
Låskolv,midja B min 78,5 mm
Underhålsbussning C max 75,0 mm
Bussning framdel D max 81,5 mm
Horisontalspel totalt (fi g. 2) E max 5 mm
Slitageplattor (pos.3 fi g. 5)     min 3 mm
Vertikalspel framdel/bakdel (fi g. 2) F*
Sidledsspel framdel/bakdel  (se nedan) 
Vertikalspel låskolv Låskolven påverkas  
  kontinuerligt av tryckluft  
  som eliminerar spelet 
* Glapp minskas med slitageplåtar nr 26-089800. Kan 
monteras både upptill och nertill och vid behov fl era 
slitageplåtar på samma ställe. Se fi gur 4.

Sidledsspel
För maximal livslängd skall det inte fi nnas något sidledsspel 
mellan framdel och bakdel. För justering se fi gur 5. 
Efterdragning skall ske regelbundet. Vid körning i samma 
läge en längre tid bör justerbultarna dras åt för att reducera 
slitage och glapp. 

Byte av slitageplattor
• Demontera justerbultar (fi gur 5, pos. 1), stopplåtar (2) 
samt slitplattor (3) och ev. slitageplåtar (fi gur 5).
• Återmontera nya slitplattor och slitageplåtar.
• Återmontera justerbultar enligt fi gur 5.
• Dra åt justerbultarna så att inget glapp kvarstår. 
Kontrollera att längdjustering av framdelen går att 
utföra. Kontroll, rengöring och efterjustering skall göras 
regelbundet.

Figur 3

Figur 4

Figur 5

Vid servicearbete på luftcylindern, 
bryt lufttillförseln.

Automatdragstång 26-100000
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Byte av underhålsbussning
• För att kunna byta underhålsbussning måste bussning i 
framdel demonteras, se ”Demontering/montering framdel”. 
• Slå ur bussning underifrån.
• Återmontera ny bussning 26-084400. 

Byte av bussning i framdel
• Slipa bort svetsen som håller bussningen.
• Slå ur bussningen underifrån.
• Förbered svetsfog för bussning.
• Återmontera och svetsa bussning 26-083000 enligt 
fi gur 7.
• Överfl ödig svets slipas ner.

Byte av membran
• Demontera luftcylinder och lyft bort överdel.
• Demontera insexskruv (fi gur 6 pos. 1). Använd grepp 
på kolvstång (4) som mothåll.
• Vid återmontering kontrollera att tätningsbrickor (2, 3) 
inte är skadade. Bricka med fas för O-ring (2) skall monteras 
ovan membran enligt fi gur 13. Vid åtdragning av insexskruv 
använd grepp på kolvstång (4).
Åtdragningsmoment  insexskruv  50 Nm.
• Vid återmontering av luftklocka skall skruvarna dras 
växelvis. Detta eliminerar risken för luftläckage och skador 
på membran.
• Kontrollera funktion

Byte av låskolv 
• Demontera luftcylinder från dragstången.
• Demontera låsmutter (5). Använd grepp på kolvstång 
(4) som mothåll.
• Återmontera ny låskolv. Låskolv skall kunna rotera kring 
kolvstång efter dragning av mutter (5).
Åtdragningsmoment 50 Nm.

Figur 7

Vy underifrån

Dragriktning

Figur 6

Automatdragstång 26-100000
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Demontering/montering framdel
• Lossa justerbultarna. 
• Skär bort bakre stopp 26-081400, se fi gur 8. 
OBS! Om framdel skall återmonteras var noga att ej skära 
bort för mycket material på framdelsprofi len. Demontera 
eventuella slitageplåtar.
• Återmontera framdel, lås med låskolven framdelen i 
längsta läget och näst fast bakre stopp. 
• Flytta framdelen bakåt för att underlätta svetsning av 
stoppet enligt fi gur 8.

Figur 8

Automatdragstång 26-100000
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Utbyte av slitring 57 mm dragögla
• Skär slitringen på 5-6 ställen med gassvets för att 
frigöra spänning. Se fi gur 1. Helst skall slitringen lossna av 
sig själv när snitt har skurits. Om den ej lossnar, ”knacka” 
försiktigt på slitringen. OBS! Slå ej ur slitringen. Material 
skavs då bort ur öglan och den nya slitringen fäster dåligt. 
• Värm dragöglans framdel till 400° (mörkröd), se 
fi gur 1. Högre temperatur skadar härdningen. Sätt i den 
nya slitringen nerifrån och upp i öglan och håll den i läge. 
Slitringen får ej slås in i öglan. Kyl öglan med trasor som 
doppats i vatten. Kyl ej genom att spola med vattenslang.
Svetsning av slitring är ej tillåtet, då det kan försvaga 
dragöglan.

Utbyte av bussningar 40/50 mm dragögla
• Knacka försiktigt ur den gamla bussningen.
• Monterad den nya bussningen nerifrån och upp så att 
fl änsen hamnar neråt. 
OBS! Använd bussning utan slits, art. nr 18-088600, till Ø 
50 mm fl änsögla 16-091700 (enl EU direktiv 94/20/EG).

Kontroll av slitagegränser
• Maximal livslängd av dragögla och bussningar erhålles 
vid rengörning och smörjning med olja varje vecka. 
• Slitagegräns för bussningen/slitringen i dragöglan 
framgår av tabell 2a. Bussningen/slitringen måste bytas 
när max måttet D överskridits. Figur 2b. För att erhålla 
maximal livslängd på hela kopplingsutrustningen samt god 
körkomfort rekommenderas byte innan maximal slitgräns 
uppnåtts. För enkel kontroll använd VBGs slitagetolk det. 
nr 39-004700 (50/57 mm) respektive 39-004800 (40 mm).
Kontrollera också dragöglans tjocklek. Se fi gur 2c. 
Tjockleken skall mätas på den mest slitna ytan vid öglans 
centrum. Om öglan understiger minsta mått enligt tabell 2a 
skall öglan bytas. OBS! Svetslagning är förbjuden.

Kontroll av skador
Svetsbara dragöglor
• Kontrollera dragöglan och svetsfogar med avseende 
på sprickor och deformationer. Om dragöglan är böjd 
pga överlast, överknytning eller liknande skall dragöglan 
omedelbart bytas. 
OBS! Svetslagning och riktning är förbjuden. 
Skruvbara dragöglor
• Kontrollera att åtdragningsmomentet (1500 Nm) på den 
skruvade dragöglan är korrekt. Kontrollera även låsningen 
av kronmuttern  (lås kronmuttern med en saxpinne 7x80).  
Det får ej förekomma något spel mellan dragögla och hylsa. 
Eventuellt slitage på kontaktytor mellan hylsa och dragögla 
indikerar att öglan suttit löst. Slitna detaljer skall bytas ut.
Dragöglor med fl äns
• Kontrollera att åtdragningsmoment för M16-
bultarna är korrekt på den fl änsmonterade dragöglan. 
Dra bultarna i ordning 1 till 6, alt 1 till 8 enligt fi gur 3. 
Första dragningen 50 Nm, andra dragningen 100 Nm 
och tredje dragningen åtdragningsmoment 390Nm. 
OBS! Anläggningsytorna får ej ytbehandlas. 
Efterdragning skall ske efter 2500 km körning.

Varning!
Svetsning av slitring, svetslagning 
och riktning är inte tillåtet på grund 
av att det kan försvaga dragöglan. 

Figur 2c

Tabell 2a

Dragögla Diameter Tjocklek
Typ      Max. D (mm)    Min. T (mm)
VBG 57 59,5 19
ISO 50 52 41,5
DIN 40 42 28

Figur 2b

Figur 1

Figur 3

57 mm

50 mm

40 mm

Dragöglor
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Dragöglor
Dragögla DBE 157
• Montera överfallen och de medföljande skruvarna 
(M16x90, kvalitet 8.8) och låsmuttrarna (klass 8) enligt fi g 
4.

• Dra skruvarna korsvis enligt fi g 5. Åtdragningsmoment 
180 Nm. Säkerställ att alla skruvar har uppnått rätt moment 
genom att dra dem korsvis ytterligare en gång. 
Efterdragning skall ske efter 1000-2000 km.

Figur 4
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Beskrivning
Kontakten består av två delar:
Fordonsdelen - kontaktlådan
Släpvagnsdelen - handsken
Handsken och kontaktlådan har kabelgenomföringar 
dimensionerade för kabel med  Ø 10,5 mm - Ø 15,0 mm.
VBG Elkontakt 14/17 är konstruerad för att automatiskt 
koppla ur handsken om du råkar glömma den när du 
kopplar ifrån släpvagnen.
Identifi era alla delar före montering. Montering och 
service skall utföras noggrant och fackmannamässigt. Följ 
anvisningarna.
Beakta alltid fordonstillverkarens anvisningar för 
elinstallationer på fordonet.
Lämna alla anvisningar och instruktioner till kunden att 
förvaras i fordonet för framtida service och underhåll.

Allmänt
• Kabelarean skall alltid väljas med hänsyn tagen till 
strömförbrukningen. Dimensionera med tanke på eventuell 
extra-utrustning som kan komma att monteras senare.
• Koppla ej 14-polig handske i 17-polig kontaktlåda, eller 
tvärtom. Risk för kortslutning!
I 17-polig handske är mellanrummet på 8-ans stift spärrad 
för att undvika föväxling.
14-polig Svart insats
17-polig Röd insats
• Underhåll elkontaktens kontaktytor varje vecka med 
VBG Elektroolja för rengöring och korrosionsskydd.
• För att få en tydlig bekräftelse på att anslutningen 
kontaktlåda-handske sker korrekt fi nns en låshake som 
tillbehör, detaljnummer 28-027600.
• Vid speciellt svåra driftsförhållanden bör kontaktlådan 
förses med en elvärmeslinga, detaljnummer 28-029900.

Elkontakt 14/17
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Montering kontaktlåda
1. Montera lämplig konsol på bilen.
Placera den horisontellt och så att ingenting hindrar 
handsken från att koppla ur automatiskt.
2. Trä på kabelgenomföringen på kabeln
- tätmutter - bricka - packning.
3. Om inte båda genomföringarna används - montera 
blindpropp med bricka och packning.
4. Öppna locket men överbryt det ej. 
5. Plocka ut insatsen och dra kabeln genom respektive 
kabelingång. Dra ut så mycket att det går att arbeta 
bekvämt med anslutningarna.
6. Skala av kabelhöljet ca 60 mm. 
7. Kontrollera och märk kablarnas funktion.
8. Skala kablarna ca 5 mm. Montera kabelskor med 
rekommenderade dimensioner.
9. Anslut kablarna till fl atstiften på insatsen enligt 
kopplingsschemat. Spraya gärna ett lager med VBG 
Elektroolja på kabelskor och fl atstift som korrosions-
skydd.
10. Sätt in insatsen i lådan och skruva fast med två 
skruvar.
Obs! Insatsens överkant skall placeras innanför stödklacken 
i lådans överkant (10b).
Stäng locket.
11. Justera kabeln vid respektive kabelingång utan att dra 
med någon kraft i kabeln.
12. För in och dra fast kabelgenomföringen med måttlig 
kraft så att den tätar.
13. Skruva fast kontaktlådan i konsolen med tre skruvar, 
låsbrickor och muttrar. Kontaktlådan skall placeras 
horisontellt och med etiketten uppåt, detta är viktigt för att 
handsken skall kunna kopplas ur automatiskt.
• Montera eventuellt en elvärmeslinga mellan kontakt-
lådans parkeringsljus och jord.

Kopplingsschema

Stift 14-polig kontakt (svart) 17-polig kontakt (röd)
 1 Jord  Jord 
 2 V Blinkers  V Blinkers 
 3 H Blinkers  H Blinkers 
 4 Stoppljus  Stoppljus 
 5 V Bakljus  V Bakljus 
 6 H Bakljus  H Bakljus B Reserv
 7 A Backljus B Dimbakljus A Backljus B Dimbakljus 
 8 A Reserv B Reserv A Reserv 
 9 Reserv  A Reserv B Reserv
 10 Reserv  A Reserv B Reserv
 11 Reserv  A Reserv B Reserv
 12 Laddström  Laddström 

• Stift 1 och 12 kräver större kabelsko, 9,5 mm. 
Kabelarean skall alltid väljas med hänsyn tagen till 
strömförbrukningen. Dimensionera med tanke på eventuell 
extrautrustning som kan komma att monteras senare.

Skala 5 mm

Elkontakt 14/17
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85 mmSkala 5 mm

Montering handske
1. Plocka ut insatsen. För att hindra stiften att falla ut, linda 
ett varv eltejp runt om.
2. Trä på kabelgenomföringen på kabeln
- tätmutter - bricka - packning.
3. Om inte båda genomföringarna används - montera 
blindpropp med bricka och packning.
4. Dra kabeln genom resp kabelingång. Dra ut så mycket 
att det går att arbeta bekvämt med an-slutningarna.
5. Skala av kabelhöljet ca 60 mm.
6. Kontrollera och märk kablarnas funktion.
7. Skala kablarna ca 5 mm. Montera kabelskor med 
rekommenderade dimensioner.
8. Fixera dragavlastningen 85 mm från kabelskorna och dra 
åt skruvarna tills avlastningen sitter helt fast på kabeln.
9. Anslut kablarna till fl atstiften på insatsen enligt 
kopplingsschemat. Spraya gärna ett lager med VBG 
Elektroolja på kabelskor och fl atstift som korrosions-
skydd.
10. Sätt in insatsen i handsken och skruva fast med två 
skruvar. 
11. Kontrollera med ett ryck i kabeln att drag-avlastningen 
är riktigt monterad.
12. För in och dra fast kabelgenomföringen med måttlig 
kraft så att den tätar.
13. I tillämpligt fall, montera låshaken på undersidan.

Kopplingsschema

Stift 14-polig kontakt (svart) 17-polig kontakt (röd)
 1 Jord  Jord 
 2 V Blinkers  V Blinkers 
 3 H Blinkers  H Blinkers 
 4 Stoppljus  Stoppljus 
 5 V Bakljus  V Bakljus 
 6 H Bakljus  H Bakljus B Reserv
 7 A Backljus B Dimbakljus A Backljus B Dimbakljus 
 8 A Reserv B Reserv A Reserv 
 9 Reserv  A Reserv B Reserv
 10 Reserv  A Reserv B Reserv
 11 Reserv  A Reserv B Reserv
 12 Laddström  Laddström 

• Stift 1 och 12 kräver större kabelsko, 9,5 
mm. Kabelarean skall alltid väljas med hänsyn tagen till 
strömförbrukningen. Dimensionera med tanke på eventuell 
extrautrustning som kan komma att monteras senare.

Elkontakt 14/17
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Beskrivning
Kontakten består av två delar:
Fordonsdelen - kontaktlådan
Släpvagnsdelen - handsken
Handsken och kontaktlådan har kabelgenomföringar för 
kabeldimension Ø 10,5 mm – Ø 15,0 mm.
Insatserna är försedda med tätningar och handsken har 
en låshake monterad på undersidan för att uppfylla ADR-
kraven.
Identifi era alla delar före montering. Montering och 
service skall utföras noggrant och fackmannamässigt. Följ 
anvisningarna.
Beakta alltid fordonstillverkarens anvisningar för 
elinstallationer på fordonet.
Lämna alla anvisningar och instruktioner till kunden att 
förvaras i fordonet för framtida service och underhåll.

Allmänt
• Kabelarea och kabelskor skall alltid väljas med hänsyn 
tagen till strömförbrukningen. Dimensionera med tanke på 
eventuell extrautrustning som kan komma att monteras 
senare. Tillåten strömstyrka i VBG:s elkontakter begränsas 
av jordanslutningen, d.v.s. maximalt 25 A.
• Underhåll elkontaktens kontaktytor varje vecka med 
VBG Elektroolja för rengöring och korrosionsskydd.
• Vid speciellt svåra driftsförhållanden bör kontaktlådan 
förses med en elvärmeslinga, detaljnummer 28-029900.
• Koppla ej 14-polig handske i 17-polig kontaktlåda, eller 
tvärtom. Risk för kortslutning!
14-polig Vit insats
17-polig Gul insats
I 17-polig handske är mellanrummet på 8-ans stift spärrat 
för att undvika föväxling.

Elkontakt 14/17 ADR
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Montering kontaktlåda
1. Montera lämplig konsol horisontellt på bilen.
2. Trä på kabelgenomföringen på kabeln enligt fi gur. 
Kabelns skyddshölje skall ha dimension NW 17 (utvändig 
diameter 17 mm).
3. Om inte båda genomföringarna används - montera 
blindpropp.
4. Spärra locket i öppet läge. 
5. Plocka ut insatsen och dra kabeln genom respektive 
kabelingång. Dra ut så mycket att det går att arbeta 
bekvämt med anslutningarna.
6. Skala av kabelhöljet ca 60 mm. 
7. Kontrollera och märk kablarnas funktion.
8. Skala kablarna ca 5 mm. Montera kabelskor med 
rekommenderade dimensioner.
9. Anslut kablarna till fl atstiften på insatsen enligt 
kopplingsschemat. Spraya gärna ett lager med VBG 
Elektroolja på kabelskor och fl atstift som korrosionsskydd.
10. Sätt in insatsen i lådan och skruva fast med två skruvar. 
Var noga med att inte skada tätningen.
Obs! Insatsens överkant skall placeras innanför stödklacken 
i lådans överkant (10b).
Stäng locket.
11. Justera kabeln vid respektive kabelingång genom att 
dra lätt i kabeln.
12. För in och dra fast kabelgenomföringen med måttlig 
kraft så att den tätar.
13. Skruva fast kontaktlådan i konsolen med tre skruvar, 
låsbrickor och muttrar. Kontaktlådan skall placeras 
horisontellt och med etiketten uppåt.
• Montera eventuellt en elvärmeslinga mellan  
parkeringsljus och jord.

Kopplingsschema

Stift 14-polig kontakt (vit) 17-polig kontakt (gul)
 1 Jord  Jord 
 2 V Blinkers  V Blinkers 
 3 H Blinkers  H Blinkers 
 4 Stoppljus  Stoppljus 
 5 V Bakljus  V Bakljus 
 6 H Bakljus  H Bakljus B Reserv
 7 A Backljus B Dimbakljus A Backljus B Dimbakljus 
 8 A Reserv B Reserv A Reserv 
 9 Reserv  A Reserv B Reserv
 10 Reserv  A Reserv B Reserv
 11 Reserv  A Reserv B Reserv
 12 Laddström  Laddström 

• Stift 1 och 12 kräver större kabelsko, 9,5 mm. 
Kabelarean skall alltid väljas med hänsyn tagen till 
strömförbrukningen. Dimensionera med tanke på eventuell 
extrautrustning som kan komma att monteras senare. 
Tillåten strömstyrka i VBG:s elkontakter begränsas av 
jordanslutningen, d.v.s. maximalt 25 A.

Insats

Kontaktlåda

Skala 5 mm

Elkontakt 14/17 ADR
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85 mm
Skala 5 mm

Montering handske
1. Plocka ut insatsen. För att hindra stiften att falla ut, linda 
ett varv eltejp runt om. Kontrollera att tätningen sitter kvar 
på insatsen.
2. Trä på kabelgenomföringen på kabeln enligt fi gur. 
Kabelns skyddshölje skall ha dimension NW 17 (utvändig 
diameter 17 mm).
3. Om inte båda genomföringarna används - montera 
blindpropp med bricka och tätning.
4. Dra kabeln genom resp kabelingång. Dra ut så mycket 
att det går att arbeta bekvämt med an-slutningarna.
5. Skala av kabelhöljet ca 60 mm.
6. Kontrollera och märk kablarnas funktion.
7. Skala kablarna ca 5 mm. Montera kabelskor med 
rekommenderade dimensioner.
8. Fixera dragavlastningen 85 mm från kabelskorna och dra 
åt skruvarna tills avlastningen sitter helt fast på kabeln.
9. Anslut kablarna till fl atstiften på insatsen enligt 
kopplingsschemat. Spraya gärna ett lager med VBG 
Elektroolja på kabelskor och fl atstift som korrosions-
skydd.
10. Sätt in insatsen i handsken och skruva fast med två 
skruvar. Var noga med att inte skada tätningen.
11. Kontrollera med ett lätt drag i kabeln att drag-
avlastningen är riktigt monterad.
12. För in och dra fast kabelgenomföringen med måttlig 
kraft så att den tätar.

Kopplingsschema

Stift 14-polig kontakt (vit) 17-polig kontakt (gul)
 1 Jord  Jord 
 2 V Blinkers  V Blinkers 
 3 H Blinkers  H Blinkers 
 4 Stoppljus  Stoppljus 
 5 V Bakljus  V Bakljus 
 6 H Bakljus  H Bakljus B Reserv
 7 A Backljus B Dimbakljus A Backljus B Dimbakljus 
 8 A Reserv B Reserv A Reserv 
 9 Reserv  A Reserv B Reserv
 10 Reserv  A Reserv B Reserv
 11 Reserv  A Reserv B Reserv
 12 Laddström  Laddström 

• Stift 1 och 12 kräver större kabelsko, 9,5 
mm. Kabelarean skall alltid väljas med hänsyn tagen 
till strömförbrukningen. Dimensionera med tanke på 
eventuell extrautrustning som kan komma att monteras 
senare. Tillåten strömstyrka i VBG:s elkontakter begränsas 
av jordanslutningen, d.v.s. maximalt 25 A.
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Retail dealer:

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB
Herman Kreftings gata 4
Box 1216
SE-462 28  VÄNERSBORG
Tel +46 521 27 77 00
info@vbg.se
www.vbg.se

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB
Umestans Företagspark Hus 2
SE-903 47  UMEÅ
Tel +46 90 271 10
info@vbg.se
www.vbg.se

38-168302e


