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Procedure for rensning af systemet ved udskiftning af servopumpe:

• Afmonter remmen
• Afmonter den gamle pumpe
• Afmonter og rengør beholderen med et affedtningsmiddel. Brug IKKE et opløsningsmiddel, da   
 dette kan ødelægge pakdåserne i hydrauliksystemet.
• Installér den rensede beholder. Tilslut ikke returledningen fra tandstangen endnu. Forsegl    
 indgangen på beholderen med enten en prop eller tape, så den ikke lækker under     
 rensningsprocessen.
• Montér den nye pumpe
• Tilslut tilgangsrør/slange fra beholderen til pumpen, brug altid nyt spændebånd. Skær eventuelt   
 enden af røret/slangen - dette kan være nødvendigt hvis enden er beskadiget og det kan    
 forebygge og sikre en lufttæt pasform. På pumper med gevind-tilgang skal der altid benyttes   
 nye skiver.
• Tilslut pumpens udgang til tandstangen. Sørg for, at slangen ikke er snoet eller klemt idet    
 enhver indsnævring i linien, vil få pumpen til at lave et uønsket tryk. Udskift O-ringe eller skiver   
 med nye, i de tilfælde, hvor der en eftergivende teflon ring – i dette tilfælde kan der i    
 stedet benyttes teflon tape.

Næste procedure kræver to personer.
 
• Hæv forhjulene fra jorden
• Placer returledningen fra tandstangen i en dunk
• Person 1: Fyld beholderen med olie, og vær klar med tilstrækkelig olie til at holde beholderen fyldt, 

mens motoren kører.
• Person 2: Start motoren (lad den køre i tomgang) drej fra side til side, men undgå at dreje 

tandstangen helt i yderstilling, da pumpen kan danne for meget tryk ved denne proces og dette kan 
ødelægge pumpen.

• Når olien, som løber i dunken er ren, lad derefter mindst yderligere 1 liter olie passere gennem 
systemet for at sikre, at alt gammelt olie og ”forurening” er fjernet (Husk at holde beholderen fyldt 
hele tiden, og tillad aldrig pumpen at trække luft ind).

• Sluk for motoren.

Rensningen er nu foretaget, og der er klart til den endelige kontrol af systemet 

• Sænk bilen
• Montér returledningen fra tandstangen til beholderens tilgang og fyld beholderen op til max. 

mærket.
• Tænd for motoren, og lad den køre i tomgang uden påvirkning af styretøjet i 15 sekunder. Drej 

derefter styretøjet fra side til side uden at den kommer i yderste position. Sluk derefter motoren.
• Tjek olieniveauet i beholderen igen.
• Prøvekør bilen. Enhver højfrekvent lyd på dette punkt skyldes sandsynligvis luft i systemet og dette 

vil stoppe, når luften er ude af systemet. Luften vil forsvinde af sig selv i løbet af et par dage.
• Efter prøveturen, tjek da oliestanden. Tjek om remmen har den korrekte tilspændning. Hvis der en 

monteret en remskive kontrollér da om boltene er spændt med korrekt moment!


