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Så här byter man spindelleder på:

Du behöver:
• Slägga (2.5kg rekomenderas)
• Låsringstång
• Tredje ben eller annat lämpligt mothåll
• Domkraft eller verkstadslyft
• Hylsor i rätt dimensioner
• Spännrem
• Muttermaskin rekomenderas
• Sidavbitare
• Stor polygrip
• Låspinnar
• Fettspruta

Tel. 08-580 182 50

HANDLA ONLINE PÅ: WWW.GRUFMANBIL.SE

Ford Explorer 95 >
Lincoln Navigator 98-02
Ford Expedition 97-02
m.fl.
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Skruva av framhjulet.

Drag ut låssprintar från styrleden och
spindelleden, skruva bort muttern från
styrleden.

Med ett par välriktade slag med släggan
släpper styrleden. Banka *aldrig* direkt
på styrledstappen.

Skruva bort bromsokets inre fästskruvar
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Pressa ihop bromsoket med hjälp av
polygripen, det gör att oket blir lättare
att få på och av. Häng upp bromsoket i
en spännrem så att inte bromsslangen
skadas.

Skruva bort navmuttern som håller
drivaxeln.

Skruva bort den genomgående muttern
och bulten till den övre bärarmen.

Genom att banka uppåt med släggan
på den övre bärarmen släpper den ur
spindeln.
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Koppla bort ABS-kabeln från bilen och
vira den runt spindeln. Kontakten sitter
framför innerskärmen.

Skruva bort muttern till den undre
spindelleden.

Några välriktade slag med släggan gör
att spindelleden släpper från spindeln.
Tag ner spindeln och lägg den åt sidan.
Häng upp drivaxeln så den inte är i
vägen.

Lossa låsringen på den nedre
spindelleden.
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Klappa på på ovansidan av spindelleden
med släggan. 2-3 slag är tillräkligt för
att den skall krypa ut. Stöd bärarmen
på tredje benet eller annat mothåll.
Bärarmen måste vara helt stum och får
absolut inte fjädra.

Enkelt!

Använd gärna en stor krafthylsa som
mothåll. Pumpa upp tredje benet så
att det står i spänn mot bärarmen. Slå
i den nya spindelleden genom att slå
på bärarmen. Det gör nämligen att
spindelleden kryper in.

Se till att spindelleden ligger dikt an mot
flänsen på insidan av bärarmen. Sätt
på gummidamasken, smörjnippeln och
låsringen. Observera att spindelleden
måste fettas in när framvagnen är
återmonterad. VIKTIGT.
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Återmontera allt i omvänd ordning.
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