
Ändringar p6 personvagnar, 1971-6u modell. 

P6 v6ra vagnar av 1 '1l1-6rs modell hor vi infört I:!ndrlngor enligt nedonst6ende mr

teckning. Förutom deuo I:!ndringor finnl det I:!ndringar i mrg· och kll:!ch.elprogrom

met. 

Förutom basmodellen introduceras i 6r tv6 vodonter, De luxe och Grand luxe. De 

flesM I:!ndrlngomo hl:!nför sig till deuo varianter. 

Ny maforvariont B 20 D (Norden). 

Oennol:!r en dubbel~rgOSClrmofor med ny kamaxel, som ger btlttremomentvid 

1690 motOl'"vorvtol. 

Effekt SAE 105 hk/5500 rm • ..v.ox mament SAE 17 kpm/3000 r/m. 

Ny matorvariont B 20 E (Grand luxe). 

Oettoor samma mator som i 1800 E. Styrenheten och brtlnslepumpen I:!r dock 

nyo. Styrenheten hor en justeronordning med vilken CO-halten ,HIll. in (1,0-

2,0 % vid tomg6ng och varm motor), se bild l. FSr beskrivning och reporo

tionsonvisningor i Svrigt, se .... rkstodshandboken mr 1800 E. En seporat .... rk

stodmondbok för inspNtningssysternet berskno, komma ut i hlsst. 

Bild l. Justeron~dning pö sty' enhet 
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Nya ~rgosare (SU) ~r B 20 B och B 20 D. 

Separat VM kommer att tttndos ut. 

Votte... PJIl'lP med "ndrod medbringore. 

VM lOII'I behandlar byte a v pump p6 tid igore vagnar kommer ott &Hndas ut. 

Ny kyla re och fll:lktblod för f1Ciktkoppling. 

Ky laren tir Rsr$edd med hori$OntelJa rör. 

Nya töndllirde lore f tir B 20 B, B 20 D och B 20 E. 

VM med töndRsnttl llningsvtlrden stlnds ut . 

Ändrod bensintonk med bio inbyggd sil (utbytbar) och ny tanmrmotur. 

Nytt ulRsronde av slr61kostomus i samband med I:Indrocl kylarmaskerIng. 

Insonen h611s fosl med tre plosth6110re , se bild 2. 

Bild 2. H6 110re för str61kastorinlOts 

Nytt utftlrande ov fl'Ömre porkeringslykta, som ger högre Ijusvtlrden. 

Elektrisk klocka (Ej USA och Konodo). 

D1mllus (Grand luxe utom USA och Ka nada ). 

BI;!ttre tötnlng vid urkappllngsgaffel. Gummimonschetten h611s fast ov en h61lore, se bild 3. 

FÖr'lltIrkt vt!xe ll6do M 40 och M 41. 

Ändringen be'16r i a tt mellonhjulsoxeln, diometer ökats (r6n 16,8 mm till 18,3 mm och 

logerru llorno fr6n 2,5 mm till 3,2 mm. Detta medför nya verktyg för me llonoxeln. VM 

om desso kommer att it!ndas ul. 
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N)'Q f1öktblod fiSr flöktkoppling . 

Yottellpump med tlndrod medbringare. 

Grupp 

00 

VM som behand lar byte ov pump j tidigare vognor sönds ul. 

Nya nö lar (betecM B l B El i förgasarna, 

Ändrad bensin kink med bl CI inbyggd sil (utbytbar) och ny tonlccrmotur, 

• Elektrisk klocka (Ej USA och Konodo). 

Ändrod outomCllvth(ell6da BW 35. 

21 

• Ändringen beslllr i kraftigare manövercy li nder för frömre bromsband (vönsterstyrdo vog

nor), kortor. bokre hus 10m! böttre motoronpauning. Separat VM sönds ut. 

Oliekylore fiSr vtlxell6d50ljon, BW 35, som standard. 

Tjockare bromsskiw from. 

RoHolle llogring med "helt" rcttrör. 

• Förlöngd hjulbas (bokoxe lnflyttas 20 mm bok6t). 

• 
Nya bredare (S,S") fölgar. 

Nya inre dörrhondltlg (armstöd), 

Tunnelfock (m klocka), 

Ändrade trtsske lskydd. 

1800 E 

Vtlxel l6do M 410 byk ut mot ksrstt!rkt M 41, 

Automotvöxe ll6da BW 35. 

Vöxell6don har 6 vtheellög.n (PRN D 2 I) och mantSvreros med gQlvvtlxelspok, 

se bild 7. 

VM kommer olt &I:Indos ut. 
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Bild 3. Tötning för urkopplingsgaffel Bild 4. Bakre hus, automatvtlxell6da 

Ändrade automotvl:lxelllx:lor BW 35. 

Ändringen beSlÖT blaj kDrtore bakre hus, se bild 4, somt böttre CII"1pC1ssning till motorvari

anterna . Separat VM stlnds ut. 

Oljekylare för vöxell6d$Oljon, BW 35 som 5tclOdord. 

Grövre kardanaxel (= 164) i samband med B 20 E. 

Oljeavtoppningspropp i bokaxel, 

Tjockare bronuskivo from i samband med B 20 E. 

Större bromsklot$OT i samband med B 20 E. 

Ny bromsseryo • 

Förh:!ngd hjulbas (bokoxeln flyttas 20 mm bok61) . 

Nyo bredore (5") f!:!lgor p6 De luxa och Grand Luxe. Ftllgorna har annot utseende och kon kom

bineras med hjul- eller navkapsel somt prydnadsring, se bild 5. Plc!rttjockleken tir ökgd fr60 3,2 

mm till 4,0 mm i hjultallrikarna. 

Radia idtIck . 



BildS. 

1. De LJxe utf. 

Ändrode rrcmskörmar (sltlrre hjulurtag). 

Autamctiska rullbtllten frcm. (Visso modeller). 

Ny kylcrmcskering. 

HeIttIckonde textilmattor. 

Nyo Inr. dörrhandtag (ormstöd). 

Tunnelrock (m klocka). 

LJftutsltlpp, bak, 145. 

Nyc tröskelskydd • 

2. Grand wxe utf. 

Bild 6. Luftutsltlpp, 145 
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