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MONTERINGSANVISNING FÖR B21 TURBO MED LADD
LUFTKYL I ENLIGHET MED GRUPP A REGLEMENTET. 

OBSI SATSEN KAN OCH FAR ENDAST ANVÄNDAS I BILAR SOM REGISTRERINGS· 
BESIKTIGATS FÖR TÄVLING ELLER SOM ENBART ANVÄNDS FÖR r:4vLING. 

INSTRUKTIONEN OCH SATSEN ÄR BASERAD PÅ 821 E TURBO I 
STANDARDUTFÖRANDE 
821 E Turbo skiljer sig från övriga B2i·motorer på ett antal punkter såsom; 
• otjeretur från turbo i motorblock 
• kylvattenrör från vattenpump 
• avgasventiler 
• kompressionsförhållande 
• bra.nslesyslern etc. 
Likaså skiljer sig koppl ing och tryckplatta från övriga modeller och motorer. 
Innan NI påbörjar arbetet bOr Ni dar/Or kontrollera vilka övriga delar Ni behOver för Ert 
821 ETL·bygge (L-Laddluftky l). 



FÖRE MONTERING 

Kontrollera noga motorns kondition töre monteringen. Dålig kompression, hög oljeför· 
brukning och liknande är tecken som lyOer på alt motom måste renoveras för att lurboag. 
gregatel skall kunna fungera t ill fredsställande. 
Kontrollera även koppl ingslamellens kondition. Med laddluftkyl utvecklar motorn en stör· 
re effekt, vilket ställer högre krav på övriga komponenter i transmissionen. Kopplingen får 
ej vara så s liten att det finns risk för att den sli rar vid den högre belastningen. Byt hellre 
lamell ifall Du ar tveksam. 

Motortvatta hela motorrummet ordentl igt före montering. Gör även rent kring oljesump 
och oljefilter. 

VIKTIGT 
Alla öppna hål I motor och turboaogregat skall täckas, för att förh indra all smuts kan 
tranga in. 
Alla skyddsproppar i slangar etc skall silla kvar fram ti ll monteringsmomenIe\. 

. INNEHÅLL 

Flik 00 . • .' . • • • • • • Reservdelslista 
10 . • • • • • • • • • Turboaggregat, byte 
20. • • • • • • • • • Kamaxel, byte 
30 . • • • • • • • • • Insugningsrör - byte 
40 ... • • • • • • • Oljekylare - byte 
50. • • ... • • • Arbeten i motorrum 
60 ... Justering av växellåda • • • • • • • 

70 .. . • .. . • • • Övriga justeringar 
60 . .. • • • • • • • Servicemeddelanden 
90 . . . • • • • • • • Övriga tips och meddelanden 

) 
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RESERVDELS LISTA 

l ;~t"r Artike lnr Antal 8enämnlng Description 

21 ](J 8~60417 , Cylinderhuvud komp! Cylinder head campl 

1266949 , Cylinde rhuvud Cylinder head 

8360411 , ey Ii rlderhuvudpackning Gasket eyl head 

2140 552494 , Styrhylsa, avgas Valv e guide oullet 

8360222 , Slyrhylsa, insug Va lve guide inlet 

8360221 , Tätningsring O-ring , eal 

2HO 8360220 , Kamaxel Camshaf! 

" 1298748 , RemSkiva PuJley 
( 

1327566 , RemskivII Pulley power steering 

I 958351 , Remsals Dri~1! belt kil 

,J 221 0 1352714 , Oljeinloppsslang Oil inlet hose 

8360006 , Adap ter Adapter 

420475 , Packning Gasket 

2230 552909 , Oljekylsats Di! cooler kit 

233(} 1306831 , Brärlslepump Fuel pump 

2360 1345656 , 5EM-ve ntil SEM-valve 

1306831 , Pump Pump 

1326062 , Klamma Clamp 

2370 1306966 , Spridare Injector 

1326078 , F iirdelningsrör Distribution pipe 

2380 13~2730 , Styrenhet WTT Guide uni t WTT 

1352729 , Slutst ~g Amplifyer 

13~2726 , Tryckgivare 3 BAR Pressure sensor 3 BAR 

1336395 , T roltelpotensiometergi vare Throttel sensor 

1352770 , Tändkabelgivare 19nition cable sensor 

1361218 , Kabelmatta CabJe hamns 

1306935 , Tryckregulagor 2,5 BAR Pressure sensor 2,5 BAR 

1306939 , luftmassmätare Air mass fJow m e ter 

D17929 , Anslutningshuv lnlet hose 

8360414 , Rör kompl Pipe camp! 

1317925 , Slang Ho" 
D36479 , Konsol Brackel 

}346748 , BackventiJ Check valve 

1346530 , Flän. Flange 

1336380 , Ventil Valv!! 

D36462 , Packning Gasket 

1336483 , Packning Ga.ket 



Li.ll'Ir Artikeln, Antal Bcn.im"'ng Description 

8J60411 I Try,~brytare P,u,,,re controi unit 

83(,0415 St r ~p'TI ~nsl y~k~ Air jet 

6360416 I s18"9 Ho.o 

13'6'63 I ReglervI!ntil ControI valvI! 

8360974 I T -stycke T-piece 

1274098 I Nippel Nlpple 

1306706 2,4 m Slang Hooo 
2~10 8J60405 I InsU9ningsrör lnlet manUGlt! , 
25~0 8360404 I T urbOIl .. ';!.ega! Turbo charger ( 

1306654 I Wastegaledos3 ACluator I 2600 1328J75 I Kylare Radiator 

1276040 I Expansionstan~ Expansion tan~ , 
( , 

6360996 I KGn;ol Brac~et . -
8360997 I Konsol Brac~et 

1346446 , Konsol Braeket 

2600 unno , Gummikudde Rubber cushlon 

lH6H7 , Gummikudde Rubbe. cu .... ion 

1)06885 - ! CHp Cl1p 

U740S2 l Propp P1U9 

lZ76187 l Avluftning"ö, Ven tilatiOll plpe 

25167 l H.3Isl<ruv Banjo bolt 

125nS9 l Banjonippel Sanjo fl'pple 

18671 , Bricka We~her i, 

( [' 127110118 l Gummibussning Rubber cU$hlon 

1274052 l Propp Plug 

948211 l Bandv.!amma Stripe 
( 

U57}90 l I.oc~ exp lan~ FUler ~up 

m. 1}464}lo I FJä~tkapll .;an shroud 

lD8659 , ~!ip. Clip 

2651 B52717 l I .addl", tt~ ~ la rt Intercooler 

Z652 1)52118 , Slang HoS!! 

1361290 l l.u ftr Ör Air pipe 

D61291 l luftrör "'Ir pipe 

1276963 l 51a"9 Ho~ 

D)68l} l 51anQ Ho" 
3440 1352732 , Täfldst ift Spark pi..,. 

3450 D52766 I Tändkabe lsats l'ijfli tion cabln kit 
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BYTE AV TURBOAGGREGAT 

D Ta bort båda batterikablarna och lyft 
ur batteriet. 

O Lyft ur spolarbehållaren. 
O Tappa ur kylvätskan. 

D Ta bort 
hållare. 

expansionstanken och dess 

3 

D Ta bort: 
• förvärmningsslangen mellan plåt och 

luftrenaren. 
• röret med gummibälg mellan mMgd

mätaren och turbokompressorn. Dra 
ut slangen för vevhusventilationen ur 
röret. 

• röret med anslutningsmuff mellan tur
bokompressorn och inlopps röret. 

D Täck tör turbokompressorns in- och ut· 
loppshål. 
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D Ta bort: 
• fläkikåpan, kylaren och dess hållare 
• samtliga drivremmar från vevaxelrem

skivan 

6 

D Frigör avgasröret från turbon ocn fö r 
rörel åt sidan. 

• transmissionskåpan. 7 

5 

o Ta bort: 
• tändkablarna från tändst iften 
• övre värmeskyddsplåten samt sta· 

get mellan turbon och grenröret. 
• undre värmeskyddsplåten (en fäsl

skruv på undersida grenrör). 

o Ta bort tryckoljerörets klamma, fast
skruvarna I turbon och banjoskruven i 
cylinderblocket (under grenröret). Var 
förs iktig så ingen smuts kommer in i 
oljekanalerna. 

D Ta bort grenrOrets fästmutl rar och 
brickor. Låt en mutter sitta kvar löst fö r 
att hålla grenröret på plats. 

a Lyft bort tryckoljerörel. Tack tor öpp
ningen på turbon. 

D Ta bort mutter och slOd mellan av· 
gasgrenrOr och cylinderblock (saknas 
på t idigt byggda motorer). 
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D Lossa branslerörskonsolen Irån cylin· 
derhuvudet. 

D Lossa klammarna. Vik upp mängdmä
taren med underdel luftrenare på hö· 
ger hjulhus (använd skärmskydd). 

O Ta bort luftrenarinsatsen. 

D Ta bort grenrörets sista fästmutter 
och bricka. Lyft bort grenröret Iramåt· 
uppåt. 

O Ta bort grenrörspackningarna saml 
O-ringen för returorjerörel ur cylin
derblocket. 

D Ta bort turbokompressorn från gren
röret. 

10 

D Ta bort: 
• returorjeröre! 
• tryckslangen från tryckdosan 
• låsclipset från avlastningsvenlilens 

hävarm 
• tryckdosan 

11 
o Om cylinderlock skall demonteras 

skall det göras i detta moment. 
Observera atl komplett cy linderlock 
med grupp A kamaxel f inns ti llgäng
ligt. 
Cylinderlock utan kamaxel och utan 
ventiler finns också som alternativ. 
Artikelnummer - se flik 00, reservdels· 
lista. 

D Cylinderlockspackning i förstärkt ut
förande s.k. skärringspackning finns 
tillänglig. 
Artikelnummer· se f lik 00; reservdels
lista 

VIKTIGT! 
D För tidigt byggda motorer skall föl

jande modifieringar/kompletteringar 
göras: 
• nytt utförande på avgasgrenrör. 

Se bifogat SM 25 nr 26, 1). 

• utslagsbegrånsare för höger mot· 
orfåste. Se bifogat SM 21 nr 42, 11. 

• stag för turboaggregat. Se bifogat 
SM 25 nr 36, 1). 

1) Dessa SM återfinns under flik 80. 
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o Förstärk förbandet mellan tapp och 
hävarm på den nya turboenheten med 
en svets (se pil) . 

D Kontrollera att inga lösa delar ligger i 
turbokompressorn. 

D Täck för In· och utloppshål. 
D Stryk molybdendlsullid, Volvo art. nr 

1161078, på skruvgängof och på kon· 
taktytorna under skruvskallarna. 

D Sält ihop Qrenrör och ny turboenhet 
med fyra skruvar. 
Dra lIre sleg enligt följande; 
• 1 Nm ± 0,5 Nm (0,1 kpm) 
• 45 Nm ± 5 Nm (4,5 ± 0,5 kpm) 
• ytterligare 45° ± 5° i' 

O Montera två OVre låsbleck OCh slå ner f') 
med en hylsa en!. bild. l 
Vik ner låsblecken en!, bi ld. 

Se även monteringsanvisning enligt bifo-
gat SM 25 nr 36, se flik 80. 

l 
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o Kontrollera att de. tre pinnskruvarna i 
wastegatehusei är rält monterade. 
Montera plugg och kopparbricka. 

D OBS! Är pinnskruvarna felvända kan 
de blockera avlastningsventilen. 

15 

~-

o Sått dit: 
• returoljeröret utan alt dra fast. 

Använd ny packning. 
• tryckdosan 

16 

" 

iX) .. 
." . 
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D Tryck avlastningsventilens hävarm 
framåt (stängd ventil). Justera länk· 
stången så alt avståndet mellan tap
pens håleenlrum och centrum av hålet 
på avlastningsventilens hävarm blir 6 
mm, 

D Dra fast låsmutlern och montera 
länkstången på hävarmen. Montera 
Jåsclips. 

17 

D Sätt dit nya grenrörspackningar, vända 
med märkn ingen UT från motorn. 

D Sätt dit ny Q-ring på oljereturröret. Be. 
stryk Q.ringen med lite fett. 

D Monlera oljetrycksslang med hålskruv 
löst i motorblocket. 
OBS! Var försikt ig så att smuts ej 
kommer in i slang eller hålskruv. 

.-
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D Lyft turbokompressorn med_grenrör på 
plats och styr in relurförel i hålet j ey
linderblocket. Se till att O-ringen kom· 
mer ralt. 

O Sätt dit en bricka och ny mutter så en· 
heten hålls på plats. 

a lagg j ny luftrenarinsats. 
O Vik ner och spänn fas~ mangdmätaren. 

OBS! Expansionstanken är redan bort· 
tagen. 

19 

o Montera adapter för oljetryckslang. 
Använd ny packning. 

" För ner den nya oljetryckslangen. 
O Dra fast oljetryckslangen vid adapter 

på turbon. 
a SiW dit samtliga brickor och muttrar 

för grenröret och drag fast. 
Använd alltid nya packningar och 
muttrar. 

20 

o Fyl l upp turbokompressorns tillopp 
med olja. 

21 

o För avgasröret på plats. Bestryk Skru
varna med bultförbandpasta. 

O För ner undre värmeskyddsplåten på 
plats. 
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o lyft upp bilen. 
O Dra fast skruvarna för oljereturröret. 
O Dra åt banjoskruven för oljetryck-

slangen I cylinderblocket. 
D Montera och dra fast staget mellan 

grenrör och cylinderblock. 
D Montera och dra fast skruven för undre 

värmeskyddsplåt. 
D Montera undre mutter för avgasrör. 
O Drag fast fästet för avgasrör till väx· 

ellådsfäslet. . 

23 

D Sänk bilen. 
D Montera och dra last avgasrörets 

muttrar. 
D Montera övre värmeskyddsplåt. 

24 

Fcrliing "a 45 mm 

I 

=r 
Slipa eller knacka - - +-
ner flänsen så 
att del blir en 
plan yla. 

o 

D Ta loss bränslerOrskonsolen och mo
di/era enl igt f igur. 

O Slipa ren och lackera bränslerörskon
solen. 

25 

o 

D Montera rundgångsvenWens övre· och 
undre del tJll dess konSOl. 



26 

o Montera rundgångsventil och bränsle_ 
rörskonsol till cyli nderlock och dra 
fast. 

D Atermontera bränslerören t ill konsol· 

'". 

l 
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BYTE AV KAMAXEL 

o Ta bort remskivan Irän vevaxeln. 

2 

o Grundinställ motorn. 
Vrid vevaxeln medurs med centrum· 
skruven. Stall kamaxeln så att märK
ningen på remh ju let står mitt för märk
ningen på ventilkåpan. 

3 

o Lossa remspånnaren mutter ca , varv. 
O Dra ut remmen så alt remspännarens 

fjäder trycks ihop. 
O Dra ål remspännarens mutter. 
D Lyft avtransmissionsremmen från kam

axelns kuggremhjul. 

4 

o Ta bort kuggremhjulet Irån kamaxeln. 
Använd mothåll 5034. 

O Fri lägg ventilkapan och la bort den. 
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D Kontrollera kamaxelöverfallens märk
ning och la bort det mittre överfallet. 
Märk överfallen vid behov. 
Sänd försiktigt med el) mejsel om 
överfallet sitter hårt. 

a Pressa ner kamaxeln med pressver1<:
tyg 5021. Ta bort de övriga fyra över/al· 
len, pressverktyget 5021 och kamaxel 
med tätning. 

6 

D Ta fram den nya kamaxeln och kon· 
trollera kamaxelns axialspel. 
Lägg bakre överfallet (axialIagret) på 
kamaxeln. Mät spelet med ett blad
mått. 
Axialspel 0,1.{),4 mm. 
Bakre överfallet (axiallagret) finns som 
separat reservdel. 

7 

. , 
Jj .~>, . 

~ 
~ . 31 - ,,' .. ( 

I 

h o Olja In 
• lagerskålarna 
• kamnockarna 
• justerbrickorna på ventillryckarna. 

8 

• • • 
' .. , --~. 

'-'- , .' 
o Lägg kamaxeln i sitt läge. 

Obs! Styrpinnen för kuggremhjulet 
ska vara vänd uppåt. 

D Anolja och rag9 dit bakre överfallet 
(axialIagret). 
Axiallagret används som styrning når 
kamaxeln pressas ner. 

a Pressa ner kamaxeln med pressverk· 
tyg 5021. 
Dra åt bakre överfallets (axlallagrets) 
muttrar löst. 
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D Anolja lagerskålarna och sätt dit tre 
övertall. 

O Bestryk främre överfallets kontaktyta 
mol cylinderhU\ludet med tätningsme
del detaljnr: 281145·3. 

D Dra åt muttrarna löst. 

10 

D Ta bort pres$verktyg 5021, sält dit mitt
re överfal let och momentdra muttrar
na. Dra åt med 20 Nm (2 kpm). 

O Sätt dit främre tätningsringen. 
Fetta in -tätningen och axeln. Använd 
hylsa 5025. Kontrollera att tätn ingen 
inte skadas eller vrängs. 

11 

OSätt dit skyddsplålarna och kugg
remhjulet på kamaxeln. 
Vänd skyddsplåtarna så att kanterna 
lutar ut fran remhjulet. Använd mothåll 
5034. Dra åt med 50 Nm (S kpm). 

12 

C Stä11 kamaxel, mellanaxel och vevaxel 
i läge en ligt märkning. 

n Sätt dit transmiSSionsremmen. 
• Lägg remmens två streck mot vev· 

axelns märkning. 
• Sträck remmen, tagg den över 

mellanaxelns· och kamaxelns 
kuggremhjul. 

• Kontrollera att kuggremhju)ens 
märkningar ligger mitt för märknin· 
garna på motorn. 
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O Spänn !ransmissionsremmen 
• Lossa remspannarens fjäder ca 1 

varv. 
• Remspännarens fjäder spänner nu 

remmen. 
• Dra åt muttern igen. 

D Montera den nya vev3xelskivan. 
Använd låsvätska på skruvarna. 

14 \ 

'mm 

o Kapa bort cirka 5 mm av upphöjningen 
för gradtalsmarkningen för att förhind· 
ra att fläktremmen tar i. Täta hålet så 
att inte sandkorn etc. kan tränga in. 

15 

o Sätt dit: 
• transmissionskåpan 
• de nya fläktremmarna. Vid rätt rem· 

spänning ska remmarna kunna 
pressas ner 5-10 mm med tum· 
tryck. 

16 

A(:\ 
/ , . 

o Ställ kamaxeln i övre död punkt - tänd
ning för cyL 1. 
Kammarna för cyl. 1 ska peka snett 
uppåt och remskivans landmärke ska 
slå på 00. 
06S! Vrid alltid på vevaxelns cent· 
rumskruv. 

" , 
I 
, 

,. 
• 

[ 
/ 
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D Mät och anteckna vent ilspelel för cyl. 

19 

J~~ 
• ~ I""" 

D Pressa ner ventiltryckaren med verktyg 
5022. Ta bort brickan med verktyg 
5026. 
Spåret i tryckaren ska ligga över kan
ten så att brickan blir åtkoml ig med 
tång. 

• ipel vid kontroll: 20 
Kal l motor ______ _____ . 0,30-0,45 mm 
Varm motor ... ... ..... 0,35-0,50 mm 

• Spel vid inställning: 
Kal l motor. _ .......... 0,35-0,40 mm 
Varm motor. _ .... . . , .. 0,40-0,45 mm 
Samma spel för inlopp och avgas, 

18 

, 
.1-, 

D Vrid ventiltryckaren. Spåret ska ligga 
vinkelrätt mot kamaxelns längdrikt
ning. 

/ 

( 
" "~ 

D Mät brickans tjocklek med mikrome
ter_ 
Räkna ut tjockleken på den bricka som 
ger rätt spel. . 

D Exempel; 
Uppmätt spel: 0,25 mm. Rätt spel: 0,40 
mm. 
Spelskillnad: -0,15 mm. 
Uppmätt tjocklek på befintlig bricka: 
3,80 mm. 
Rätt tjocklek på nya bricka: 
3,80-0,15=3,65 mm. 
Använd endast nya brickor. 
Finns i tjocklek 3,30-4,50 mm med in
tervall 0,05 mm. 
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o Anolja och lägg dit den nya brickan. 
OBSl Brickan ska ligga vänd med 
märkningen neråt. 

a Ta bort pressverktyg 5022. 

22 

o Kontrollera och ev. justera ventilspelet 
för resterande cylindrar i ordning 3, 4, 
2. 

D Vrid runt motorn några varv. 
Kontrollera därefter spelet Igen. Juste
ra vid behov. 

23 
O 

O 
8 

TIdutl 

"YL 1 O O 

< 
0,"0 
4 2 

5 
O 

O • 

,. 
O 

o Efterdra cylInderhuvudskruvarna lord
ningsföljd enligt blid 
• Sent utförande: 

OBS! Lossa ej skruven ulan vin
keldra ytterligare 
Skruv 1-6: 60" 
Skruv 7-10: 45" 

• Tidigt utförande: 

L 
J 

Lossa skruv 1 ca 30" tor att bryta vl
lofriktionen. Dra därefter åt med 
110Nm (1 1 kpm). , ': 
Dra övriga skruvar I ordnil'lgsföljd ,_ 
på samma sätt. 

o De nya skruvarna kan användas även 
på äldre motorer, men skruvar av olika 
utförande får inte blandas. 

o Sått dit ventilkåpan. 
Anviilld ny packning. 
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1 BYTE AV INSUGNINGSRÖR 

o Frilägg insugningsröret genom att ta 
bort: 
• vakumslangen för broms5efVo 
• slangen för vevhusvenlilalion 
• samlliga vakumslangar 
• alla elektriska anslutriingar 
• gasvajern 
• bränsleanslutningen till kallstarts· 

ventilen 
• skruv för Insugningsrörets stag I 

cylinderblocket 
• insugningsrörets muttrar, skruvar 

O Lyft bort rörel. 

2 

o Montera 2 nya pinnbultar I cyllnderloc
kol 

D Gör fen t packningsplaneI. 
O Tejpa ledning fOr l il lsatslul tslid till hu

vudledningsmattan. Denna skall Inle 
anslutas eftersom ventilen utgår. 
08S1 FOrvaxla Inte med ledning till 
kallstartsventil. 

O Byt gasvajer. 

3 

o Ta bort l äcklocket på undersidan av 
det nya insugningsrOret och flytta över 
kallstartsvenIlIen som sitter I det gam
la spjiliJlhuset. 
Montera med ny packning. 

4 

D Ta loss brainslerOren från styrtrycks· 
ventilen. 
Var försikt ig så all smuts inte kommer 
in i branslerören och vent ilen. 



5 

6 

I I 
\ 

PLUGGAS 

D Montera det nya Insugningsröret. 
Använd ny packning. 

D De två bränslerören till styrtrycksventi· 
len och rOret till kaUstartsventllen jus
teras så att de ligger mellan l :ans och 
2:ans insugningskanai på insugnings
roret. 

o Plugga den grova anslutningen (röret) 
mellan 2:ans och 3:ans InsugnIngska
naler samt motsvarande grova anslut
ning vId spjäl lhuseI. 

o 

( 

PLUGGAS 'r 

D Dra tast insugningsrOret. 
D Anslut brånslerOren tIIlstyrt rycksventil 

och kalJstartsventil. Använd nya kop
parbrickor. 

D Ta bort styrtrycksventIlens vakuum. 
slang. 

, 

r 
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Anti ..... Hn ltyCP.kI pi m.~, • .... 

8 

plugg li1Q28. 

Syll. "",I nlppol l275445. 
Anor.., •• 1111 ot.ng mod t>lck . 
.. nlN trin l\Jlido;jAngsv"ntll. 

- - ,c-- NIIII*. " 3,4 mm. art.nr 83600115 
IkI. Inslutl. ID. r ... tycke I ..... 
trydo,1.z. 

o Anslu t slangar enlig t ovan. 
a Montera gasvajer och justera till rält 

längd. 

o Anslut en 
ret och 

fördeln ingsrö· 
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BYTE AV OLJEKYLARE 

D Demontera orginalmonterad oljekylare 
och ersatt med ny oljekylare, art.nr. 
552909. Vid extrema förhållanden re· 
kommenderas 19 raders oljekylare, 
art.nr 552919. 

D Tillverka erforderliga konsoler och pla
cera ky laren på lämplig plats lör effek· 
tiv kylning. Förslag på placering enligt 
bild. 
Var noggrann med slangdragning för 
att minska risken för skavning. 

D Om möjligt bör kylel monteras gummi
upphängt för all minska risken att det 
utsätts för brytning/utmattning. An
vand 4 st kuddar med art.nr 1228599. 
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1 ARBETE I MOTORRUM 

Reglerventil 
SEM 

----" L=500 mm 

012mm 

L =1250 mm 

l=180 mm 

L = 420 mm 

Anslutes till nippel 
på in[oppsror mellan 
turbo och mängd
mätare. 

012 mm 

Anslutes till 
wastegatedosa 

D Montera slangar på reglerventil. 

2 

o Borra hål samt montera reglerventilen 
för laddtryck på höger hju lhus. 

Anslutes till nippel 
på insugnlngsrär 

012mm 
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D Anslut slangmattan till: 
1 . wastegatedosan. 
2·lnsugningsrör 

D Anslut och drag ledning (1) mellan ven· 
til och tMdspole, stift 15. 

D Anslut jordledning och jorda i en av 
ventilens fäsiskruvar (2). 

5 

o Placera nytt undre gummistöd för hö· 
ger kylarinfastning j den yttre av de två 
anvisningarna. 

D Montera det vänstra gummistödel i be
finllig prägling på vänster sida. 

-
) 

, .. 
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o Plugga det nya ~Iets urluflningspip. 
Använd plugg 460225 samt dra fast 
med slangklämma. 

D Plugga tennostathålet med gummi 
1274048 och propp 1274052-
Säkra med en stripklamma. 

O Stall kylarna på plats. OBS! Den plug
gade urluftningsplpen skall vändas 
neråt. 
Håll flaktkåpan på plats och mArk ut 
fästpunkterna för flAktkåpan I kylarens 
överkant. 
Montera hållare fOr IIAktkåpan I kyla
rens nederkant. 

• 

7 

o Til lverka övre täckplåt för kylarpaketet. 
O Tra fläktkåpan Over fläkten. 
O Vänd kylet med den pluggade urluft· 

nlngspipen ner och satt kylet på plats. 
a Montera flAktkåpan endast I de övre 

läslena. 
D Monlera de övre kylarHistena. 
O Tala noga ev. springor mellan ledplå· 

tar och laddlultkylare samt mellan val
tenkylare och laddluftkylare. 

O Om så erfordras· flytta mängdmåtare 
och filterhus mot skärmkant genom 
all borra nya hål fOr filterhuset. 

D Borra hål och montera ny expallSions· 
tank med hållare på hOger hjulhustorn. 
Se till att tanken går fri från reglerven· 
tilen. 
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~ 60 mm 

o Kapa nedre kylarslang samt återmon· 
tera. 

10 

o Förläng slang för expansionstank. Dra 
slangen I nederkant bakom kylaren 
och anslut på kylarens vänstra sida. 

O Klamma slangen I kylarens nederkant. 
Fäst fläkikåpan med samma skruvar. 

11 

o Kapa övre kylarslang så nära kylaren 
som möjligt. 

O Montera avluftnlngsrör s8mt kapa ky
larslang tul lämplig längd, 
Atermonlera. 

O Anslut avluftningsslang mellan expan· 
sionstank och avluftnlngrör. Klamma 
s langen med bandklammer. 

12 

D Atermontera luftförvärmningsslang. 

I 

( " , 

I , 
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13 

o Montera LH-enhet samt slan!;lar och 
nytt rör mellan rnängdmätare och lur· 
bo. Justera till lämplig längd genom 
all kapa utloppet på anslutningshuven 
på mängdmätaren. 

15 

14 

o Anslut undre slang från överström· 
nlngsventll t ill röret. 

O Anslut slang från reglerventillill nippel 
på rOret. 

D Montera övriga slangar och ror mellan 
OVerströmnlngsventJI, turbo, laddluft· 
ky l och Insugningsrör. 
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D Tag bort bandklamman från de två 

bräns lerören närmast kylaren. 
O Flytta försiktigt det rör som ligger när

mast kylaren. 
O Fäst roret med en .bandklämma I det 

bfänslerOr som är märkt 4. 

18 

17 

B 

D Atermontera slangen för vevhusventi· 
lallonen. Det är viktigt att kontrollera 
att slangen inte blir vikt vid olJefällan, 
el ler mellan bränslerörskonsol OCh 
rörkrök. 
A· Vevhusvenlllalionsslang pressas 

In i röret ända ti ll vulsten. 
S· Isoleringsslangen ska kapas till 

hälften av slangens diameter i 45° 
vinkel. 

o Ta bort tryckvakten från pedalstl!l let 
Inne i vagnen. Sätt dit den nya tryck· 
vatten från satsen. 

O Ta bort blå ledning från varningslam
pan på baksidan av turboinstrumentet. 
Isolera ledningen. Anslut ej ledningen! 

• 
) 

, 
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JUSTERING AV M46 VÄXELLÅDA 

D Justera oljetrycket I överväxelenheten 
tll! cirka 42 kgtcm2. 

D Övriga rekommendationer. 

Om möjligt bör detta gOras med varm 
låda 
Las även bifogade SM 43 MT nr 71 och 
nr 73, se flik BO. 

• Fräs 4 st längsgående spår i de ytt· 
re beläggen i övervaxelenheten med 90 
graders delning. Spåren skall vara cir
ka 1 mm djupa och cirka 1,6mm breda 
Detta ger minskad risk fOr slirn ing. 
• T a bort ventilen som är märkt med 
nr 29 i nedanstående bild. 
Della ger snabbare växling. 

1121 " ~1517 1 

.. - n."....., .... ' l'lI. K'· ' g .. )1 ........ ty<: ... 00. F;"tiU ... 
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ÖVRIGA JUSTERINGAR 

3 

2 

o Kontrollera alt rätt utförande av brans· 
lepump är monterad. 
Artikel nr 1306831 (Bosch nr O 580 254 
984) 

D Kontrollera även att fö rpump finns 
monlerad i tanken och att den är felfri. 

a Koppla därefter in bränslelrycksmäla-

". D Montera batteriet i bagageutrymmet. 

D Kontrollera att det inte ligger lösa de
lar eller verktyg i motorrummet. 

D Anslut batteriet. 
O Fyll på motorolja, ca 4 liter. Använd 

olja av hög kvalitet. Använd ej tillsat· 
ser av typ STP elc. 

a Fyll kylvätska. Använd Volvo kylvätska 
TYP C. 

O Ta bort :ändstiflen. 
O Dra runt motorn med startmotorn till 

oJjetryckslampan slOCknar. 
O Montera tändstift art.nr 1352732, 

Champion N 82 G. 
D Montera nya tänd kablar, art.nr 

1352766. 
O Starta motorn. 
O Kontrollera att inget läckage förekom

mer och att inga detaljer är så mont~ 
rade, att risk för skada eller slitage fö· 
religger. 

D Alla slangar som står under tryck skall 
vara klammade. 

D Justera systemtrycket till 7 bar (7,0 
kpJcm~) . 

D Ta bort eller lägg dit justermellanlägg i 
systemtrycksventilen efter behov. 

D System· och avstångningstryck påver
kas lika mycket vid justering. Båda 
trycken ökar om fler justermellanlägg 
läggs dit, resp. minskar om Justermel. 
Ianiägg tas bort. 

4 

Justermellanlägg finns i olika tjockl~ 
kar. 

Tjocklek 
0,1 mm 
0.15 mm 
0,6 mm 

Tryckändring 
0,15 bar (0,15 kp/cm') 
0,22 bar (0,22 kplcm') 
0.00 bar (0,9 kplcm') 

D Ställ in grundtändningen till 10 grader 
vid 750 rpm. 

D Justera tomgång tili Cirka 900 rpm. 
D Kontrollera tomgångs CO med varm 

motor. Rätt värde 2·3,5% 
D Kontroll styrtryck: 3,6 bar vid varm 

motor. 
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PRESTANDA 
Effekt (DIN ) 
Vridmoment (DIN ) 

BRÄNSLE: 

o För opt imal Justering bör nu bilen kO
ras på rullande landsväg eller på väg. 
Följande värden skall då gälla: 

D 

• max. laddtryck; 1,05 bar 
• CO värde: Får ej unders liga 6 % 

över 3.500 rpm. 
• Tandning: Justeras till 33-34 grader 

vid 5000 rpm och fulll laddtryck. 
• Knackning lår inte förekomma. Det-

ta ' ed~~'ii'i'::t;"~:;'~"':~;bart några sekunder iII 
erhålles vid 3500-

Kontroll av Laddningstryck 
O Montera en T-nippel i slangen mellan 

InsugningsrOr och tryckvakt och an· 
slut till en kalibrerad manometer som 
placeras Inne I kupen. 

D KOr på 3:e eller 4:9 växeln och ge lull 
gas. Vid 3500-4000 rim bromsas bilen 
samtidigt som gaspedalen hålls ned
tryckt och laddningstrycket avläses. 

O Justera genom att lossa och vrida wa· 
segatedosans kopplingsgaffel. 

O Ett helt varv inåt höjer laddnJngstryc· 
kel med ca. 2 kPa. 

225 hk (166 kW) vid 5.700 rpm 
34,6 kpm (340 Nm) vid 3.300 rpm 

Använd min 98 oktan. 

t ' 
) 

, 
I ' 
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