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Ny oljesump BIl, B19, B21, B23 

I maj 1979 infördes en ny oljesump, yttre 
utformningen är ändrad och skvalpplåten är 
placerad längre ner. 
Den nya oljesumpen ger en lägre ljudn ivå och 
säkerställer oljetillförseln vid kraftig accelera
tion. 

Den nya utformningen av oljesumpen medför att 
framaxelbalken måste lossas och dras ner en bit 
vid borttagning/ditsättning av sump. 

Ändrad metod för borttagning och ditsättning av oljesump med motor i vagn 

Borttagning av oljesump 

l. Palla upp bilen under domkraftsfästena 

2. Tappa ur motoroljan 

Sätt dit pluggen med packning efter 
avtappningen. 
Moment 60 Nm (6,0 kpm). 

3. Ta bort skyddsplåten under motorn 

4. Ta bort fästmuttrarna för motor fästena i 
framaxelbalken 
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5. Frigör rattaxeln från styrväxeln 

Bilar med mekanisk styrväxel: dra upp 
skyddskåpan. 

Ta bort nedre klämskruven och lossa den 
övre. Dra upp medbringaren på rattaxeln. 

6. L yit upp motorn något 

Använd stödjärn 5033 (2 st), Iyitbygel 
5006 och lyftkrok 5115. 

7. Ta bort skruvarna som håller iramaxelbalken 
Dra ner iramaxelbalken 

8. Ta bort vänster motoriäste 
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9. Ta bort förstärkningskonsolen 

10. Ta bort oljesumpen 

Ta bort samtliga fästskruvar för oljesumpen. 

Lossa, vrid och ta ner oljesumpen. 

Ta bort packningen. Rengör tätningsytorna. 

Ditsättning av oljesump 

l. Sätt dit oljesumpen 

Lägg en ny packning på oljesumpen. 
Vrid och lyft upp oljesumpen. Fäst den med två 
skruvar. 

Sätt dit samtliga skruvar, Moment Il Nm 0,1 
kpm). 

2. Sätt dit förstärkningskonsolen 
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3. Sätt dit vänster motorfäste på motorn 

4. Sätt dit framaxelbalken 

Tryck upp framaxelbalken. 

Sätt dit och dra fästskruvarna. 

5. Sänk ner motorn 

Passa in motorfästena i framaxelbalken. 

Ta bort lyftverktygen. 

6. Sätt dit motorfästenas fästmuttrar 

7. Anslut rattaxeln till styrväxeln 

Medbringaren passar endast i ett läge. 

Sätt dit och lås skruvarna med saxpinnar. 
Moment 25 ~ 5Nm (2,5~O,5kpm). 

Bilar med mekanisk styrväxel: dra ner skydds
kåpan över medbringaren. 
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s. Sätt dit plåten under motorn 

Fyll på motorolja 

Oljerymd, exkl. oljerenare.............. 3,35 l 
inkl. oljerenare............... 3,85 l 

Oljekvalitet ................ För APl Service-SE/cc 

Viskositet, 
året om .... Multigradeolja SAE lOW-40 

(eller lOW-30 eller lOW-50) 

vid varaktig temp. under _20°C •.. SAE 5W-20 

5 


