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Denna sats innehaller:
Benamning
Gummitatning
Skrovtatning
Monteringsanvisning

Antal
1
1
1

Pase med modellspecifikt

Pos i fig. 9
1

5

6.
Montera ihop vaxelhusen enligt fig 9. Pa 120S finns
en slirkoppling (1), borja med att placera slirkoppIingen pa ovre vaxelhusets vertikalaxel, se figur 9A,
B.

material

nr.21112496:
(110S, 120S-A,120S-B,
MS25S)
Packning
O-ring
Lastrad

Byt ut gummitatning, packning, och evoO-ringar.
Rengor spar och delningsplan noggrant, se fig 10.

120S-C, 120S-D, 120S-E,

&

Alla befintliga shims (3) skall finnas pa plats
innan vaxelhusen monteras ihop.

nr.21112497:

(

(130S, 150S)
Packning
O-ring 9,3 x 2,4
O-ring 10,3 x 2,4
O-ring 79,5 x 3
Byte av gummitatning

&

1
1
2
1

Inga former av fett, silikon eller tatningsmedel
far anvandas i spar (4).
2
3
4

S-drev

Viktigt! Gummitatningen mellan S-drev och
motorbadd skall bytas efter 7 aro Fore varje
sjosattning skall alltid gummitatningen kontrolleras med avseende pa sprickbildning, alder
och slitage.
Eftersom gummitatningen har med batens
flytformaga att gora, ar det viktigt att arbetet
utfors med storsta noggrannhet.
Korroderade skruvar skall ersattas med nya.

1.
Demontera propellern och rengor den ordentligt.

&

Viktigt! Packningen (2) skall passas in exakt
over halen i undre vaxelhuset, se fig 9.

Viktigt! Àr korrosionsskydden
nedfratta tili
50% eller mera, skall de bytas.

Skruvarna skall dras i tva omgangar, och i diagonal
ordningsfoljd enligt schema i fig 11. Dra forsta gangen med 10 Nm, andra gangen med 25 Nm.
120S och MS25S har lastrad, se fig 11.

7.
Montera drevet till motorn och motorbadden
fig 12-18.

enligt

Innan klamring monteras, gor rent och mal a med
rostskyddsfarg. Kontrollera att undersidan blir pian,
for effektiv tatning. Vid behov, montera ny klamring
och nya skruvar. Se fig 12.
For att underlatta vid monteringen
drevet pallas upp enligt fig 13.

till motorn kan

Lagg i backvaxeln. Tryck motorn bakat samtidigt
som svanghjulet vrids nagot at hoger och vanster.
Se fig 14.

8.
Fyll olja pa drevet, se fig 19.

2.
Tom oljan fran drevet enligt fig 1.

3.
Demontera drevet fran motorn och motorbadden

9.
Limma fast skrovtatningen

&

enligt fig. 2-7.
Palla under motorn sa att den star stadigt och inte
tippar nar den dras fram, se fig 5-6. Finns det mojlighet att hanga motorn i en talja ar det att foredra.
120S, MS25S ar forsedda med lastr8.d, se fig. 8.

4.
Demontera isar ovre och undre vaxelhus enligt fig 9.
Valj variant A, B eller C, enligt modell.

(5) enligt fig 20.

Viktigt! Anvand ett kontaktlim av god kvalitet,
avsett for plast och gummi. Folj noga Iimfabrikantens anvisningar pa forpackningen.

10.
Montera propellern.
11.
Vid sjosattningen:
Kontrollera att gummitatningen haller tatt samt att
ovriga delar som varit demonterade fungerar tillfredsstallande.

