Att byta drivaxel på en Cavalcade
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Strax efter att jag kört de sista milen på Mälaren Runt i höstas började det komma ett litet
"raspande/gnagande" ljud någonstans från bakhjulet då och då som jag inte hört förut.
Eftersom jag redan lämnat kompisarna och börjat köra de sista 8 - 10 milen ensam hemåt och
det här ljudet kom med tätare och tätare intervaller började jag bli orolig för att det skulle sluta
med en bakhjuls låsning (och mig på asfalten).
De sista 4 - 5 milen nästan kröp jag hem. Inte visste jag att det gick att köra en Cavalcade
så långsamt (☺)! Slutligen kom jag ändå hem och kunde ställa in cykeln i garaget.
Felsökning.
Jag var inte säker på vad som orsakade ljudet, men misstänkte trots allt knuten i drivaxeln.
Så några veckor senare tog jag och hängde upp bakändan (Cavalcadens alltså!) i garagetaket
med hjälp av en telfer.
Det som behövs är en stark liten ficklampa så att du kan lysa in mot knuten och se hur den uppför sig,
samtidigt som du har någon lämplig frivillig att kraftigt "rycka" bakhjulet fram och tillbaks.
Wow! En hemsk syn mötte mig!
Det första som jag såg var ett rött torrt "järnpulver" som låg överallt inne i röret!
När sedan bakhjulet drogs fram och tillbaks kunde jag även se att knutkorsets ena axel var tvärt av
och att korset därmed fick så stort spel att det liksom kunde "klättra upp på sig själv"!
Jag tog kontakt med Billy Dump och han berättade att detta var ganska vanligt i USA och att det
normalt händer runt "80 - 90 000" miles (13 - 14 500 mil) med original knuten upp t.o.m. 87 års modell.
Därefter fick Cavalcaden ett förstärkt knutkors.
Det uttalandet visade sig tyvärr stämma riktigt bra då min är en 87:a och nu hade gått 13 500 mil!!
Men Billy Dump var inte ledsen för det, utan sålde gärna en ny drivaxel till mig (den förstärkta versionen)
och med frakt etc. hade jag den några veckor senare i min hand för ca. 2 400 SEK.
Nu hade ju redan möjligheten till några sena höst körningar gått om intet så den fick stå till efter
jul/nyår innan jag slutligen tog itu med detta.
Att byta drivaxeln visade sig sedan vara ett ganska "enkelt" och rättframt skruvjobb, även om det
tog lite tid att göra och verkstadshandboken i sig gav inga bra tips.
Men verkstadshandboken är bra att ha om man blev osäker på i vilken ordning grejorna satt.
Ni som är medlemmar kan gå in på vår hemsida och ladda ned den och mycket annat "bra att ha"
som är samlat där på medlemssidorna.
Viktigt tips (från Billy Dump)
Innan du lossar och släpper/tappar ned svingen så demontera höjdregleringen!
Annars kan du riskera att den skadas (och då får du köpa en ny) när den "rycks ur" den övre delen!
Demontage
När jag byter bakdäck så hänger jag upp cykeln på samma sätt vilket gör det enkelt att plocka av
väskor, ljuddämpare, bakhjul etc. och släppa ned hjulet. Nu när bakhjulet är borttaget så måste du även
taga bort cylindern för fotbromsen samt bromsröret på svingens ovansida, liksom höjdregleringen.
Viktigt!
Innan du ens börjar tänka på att demontera bultarna till svingarmslagren så mät avståndet
(på båda sidorna!) mellan ramens insida och till lagret!!
Skriv ned måtten och spika upp på dem väggen!
Nu kan du börja demontera bultarna vid svingarmslagren och svingen kommer snyggt att "falla ned".
Efter lite vickande så släpper sedan drivaxel ganska lätt från sina splines inne i mellanväxeln och du
har allt på garagegolvet. Grattis du har nu kommit halvvägs!
Svingarmslagren
Passa nu också på och kontrollera konditionen på svingarmslagren nu när de är ute.
Mina lager var helt OK, men satt däremot "bergfast" i gammalt stelnat kullagerfett!
Tog mig säkert 15 - 20 min/lager att fått tvättat bort allt stelnat fett och få dem att rulla anständigt.
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Återmontaget
Inga särskilda problem utan ge bara den nya drivaxelns splines lite fett och du kan börja återmontera
allt igen i omvänd ordning!
Viktigt
• Med hjälp av svingarmsbultarna kan du nu justera in svingen så att den hamnar på samma
avstånd mot ramen som den hade förut.
Jag lyckades dock i min iver att demontera, glömma att göra just detta!
Så jag har "centrerat" svingen i ramen och hoppas att det blir bra.
•

Gör rent gänggångarna på bultarna till svingarmslagren ordentligt och smörj gärna in dem
lite så att de löper lätt, det brukar t.ex. vara en del grus i de utvändiga gängorna.
När du fixerat svingen med rätta avstånd mot ramen kan du nu draga fast dem med momentnyckeln.
Det är ganska låga moment som används (se verkstadshandboken).
Så lite grus e. dyl. på gängorna skulle kunna "lura" momentnyckeln.

Efter allt är på plats och du luftat bromsen är nu pärlan åter redo för många nya säsonger!
Det finns kanske ett bättre/enklare sätt att göra detta, men den här arbetsgången fungerade fint för mig.
Jag tog inga tider, då jag samtidigt passade på att installera nya (progressiva) stötdämpare från
Billy Dump. Men jag skulle tro att jag gjorde det på ca. 8 - 10 timmar, använde en lördag/söndag.
Trots allt så känner jag mig tacksam för att detta inte hände i somras när jag var på FIM-rallyt
i Frankrike samt att det hände när jag ändå "var nästan hemma".
Däremot var jag förvånad hur snabbt missljudet kom och framförallt hur snabbt det förvärrades.
Så mitt slutliga tips måste vara att om ni känner ni är i "farozonen" mil mässigt.
Kontrollera då knutkorset innan säsongen på det sätt jag gjorde och försök bedöma statusen.
Skulle ni se något glapp i korset eller det här roströda dammet, BYT NU!
Så slipper ni kanske att förstöra nästa semester.
Hoppas nu på en tidig vår, så ses vi på vägarna!
Bengt Sundberg
MSH 547

Upphängd och väskorna borta.

Hjul och ljuddämpare borttagna.
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Svingen är på väg att plockas ut.

Skall den se ut såhär?

Framgång! Svingen är ute.

Skillnaden mellan äldre och ny (förstärkt) knut.
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