
JOST MODUL B – OrJOST MODUL B – OrJOST MODUL B – OrJOST MODUL B – OrJOST MODUL B – Orsak till skadorsak till skadorsak till skadorsak till skadorsak till skador

1.1.1.1.1. BorBorBorBorBortfall eller tröghet i snabtfall eller tröghet i snabtfall eller tröghet i snabtfall eller tröghet i snabtfall eller tröghet i snabbbbbbväxväxväxväxväxel,el,el,el,el, inga pr inga pr inga pr inga pr inga problem i lastväxoblem i lastväxoblem i lastväxoblem i lastväxoblem i lastväxelelelelel

Öppna skyddskåpan och demontera kugghjulet. Om endast snabendast snabendast snabendast snabendast snabbbbbbväxväxväxväxväxeln är skadadeln är skadadeln är skadadeln är skadadeln är skadad
(se bild 1) och de övriga kugghjulen är helt oskadade, använd reparationssats JS0059200.
För vändkransar som tillverkats före september 2000 (serienummer lägre än 000901)
levererar JOST reparationssatsen utan kostnad. Orsaken till skadan är att man försökt lyfta
trailern i snabbväxel. Det är p g a utväxlingen omöjligt att lyfta även olastad trailer i
snabbväxelläget.

Stödben tillverkade senare än september 2000 är motståndskraftigare mot felaktigt
handhavande.

2.2.2.2.2. TTTTTrög/svår att vrög/svår att vrög/svår att vrög/svår att vrög/svår att veeeeevvvvva i snaba i snaba i snaba i snaba i snabbbbbbväxväxväxväxväxel (i förel (i förel (i förel (i förel (i förekommande fall ävekommande fall ävekommande fall ävekommande fall ävekommande fall även i lastväxen i lastväxen i lastväxen i lastväxen i lastväxel)el)el)el)el)

a) Krökning/Deformation

MODUL är konstruerad för att tåla höga sidokrafter. Deformation på skyddsröret
förekommer endast vid extrema förhållanden (t ex olyckor, påkörning av hinder eller
liknande). Dylika deformationer kan leda till förhöjd vförhöjd vförhöjd vförhöjd vförhöjd veeeeevkrvkrvkrvkrvkraftaftaftaftaft, särskilt i snabbväxeln.
Denna typ av skada är lätt att känna igen (se bild 2) och beror på felaktigt användande/yttre
våld.

Teknisk Information
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Fordonsmateriel AB
Box 1180, 262 23  Ängelholm
Tel. 0431-45 88 00, Fax 0431-45 88 80

Bild 1: Skadad kuggkrans (snabbväxel)
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