Anslutningar på en Bosch generator samt byte av laddningsregulator.
På bilden under kan du se en typisk Bosch generator som i detta fall är en generator från
en Volvo 244 av 1988 års modell. De flesta generatorer från olika tillverkare ser dock i
princip ut likadant än i dag så detta mektips bör vara allmängiltigt. Vid byte av
laddningsregulatorn är det som regel rekommenderat att demontera generatorn och jobba
med den ”på bänken”, spar många svordomar och man har mer kontroll över det man
sysslar med.

OBS, koppla alltid bort batteriets minuskabel när du skruvar i bilen
samt se till att bilstereon är avstängd innan du tar av batterikabeln
annars kan skador uppstå i stereons centralprocessor (CPU)

Verktyg du kan behöva för att demontera generatorn:
Fasta nycklar, ringnycklar eller öppna, samt gärna hylsnycklar
Undvik att använda skiftnycklar då dom har en tendens att slinta och förstöra muttrar och
bultskallar.
Till regulatorbytet behövs bara en stjärnskruvmejsel.

Med generatorn tillgänglig så skall vi börja jobbet. Som du ser på nedanstående bild skall
skruvarna som de röda strecken pekar på lossas. Först rekommenderar jag dock att du
rengör så gott det går utan att dränka allt i avfettningsmedel. Ta en trasa med lite medel
och gnugga av det värsta. Var dock noga med rengöring av anslutningarna för B+ och D+
då det påverkar att god kontakt erhålles. Lossa sen skruvarna och lirka ur regulatorn.

Så här såg det ut när jag fick bort generatorn, ojämnt slitna kol.

Kontrollera släpringarna så att dom inte ser repiga eller brända ut. Om dom ser
tveksamma ut får man avväga om man skall byta generator. Se till att rengöra den lilla
”läppen” som du kan se på bilden.

Här nedan kan du se hur kolen skall se ut på min nyinköpta regulator. Var noggrann vid
montering av den nya regulatorn och se till att kolen kommer ner mot släpringarna.

Monterat och klart och bara att stoppa in i bilen igen.

En rekommendation är att byta drivremmen till generatorn vid återmonteringen om dom
inte är relativt nya förstås men om du inte vet när dom byttes sist så passa på och byt.
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