
p 2 

BETR . 

Byte bränslefilter 

Insprutningsmotorer 

Sida l av 3 

Byte bränslefilter 

Bränslefilter det.nr. l 389 450-6, har ändrad mutterfattning på ingångssidan. 

Måttet är ändrat till 27 mm (tidigare 19 mm). Vid byte av bränslefilter på äldre vagnar 
måste därför en viss ombyggnad ske. 

Material Det . nr 

Bränslefilter l 389 450-6 
Packning (2 st) 947 621-9 
_"- 947 282-0 
Konsol l 336 338-1 
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Material Det.nr 

Konsol l 229 284 - 3 
Skruv 946 934-7 
_"- 955 127-6 
_"- 955 138-3 

Ta bort bränslefiltret från konsolen 

• Lägg ut papper under bränslefiltrets 
slanganslutningar . 

Lossa överfallsmuttern på utgångssidan. 

• Ta bort slanganslutningarna och t a bort 
bränslefiltret från konsolen . 
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Flytta över utgångsnippeln till det nya bräns
lefiltet 
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• Sätt dit ny packning det.nr. 94'7282"';;0.' 

Observera flödesriktningen (den invändiga 
konan för utgångsnippeln vänds från filtret). 

Ta bort den gamla konsolen från mellanbrädan 

• T a bort retur ledningens klam mer. 

• Ta bort konsolen. 

Sätt dit två nya konsoler 

• Placera konsol det.nr • .I 229 284-3 under iso
leringen på mellanbrädan. 

• Skruva fast konsolen i befintliga hål (urtagets 
vänstra nedre hörn). Använd de gamla 
skruvarna. 

• Placera konsol det.nr. 1 336 338-1, så skruv
hål för tidigare filterkonsol stämmer mot 
styrstiftet och skruvhålet i den nya konsolen. 
Använd ny skruv det.nr. 955 138-3. 

Sätt dit det nya bränslefiltret 

• Anslut bränsleledningarna. Använd nya pack
ningar vid ingångssidan det.nr. 947 621-9. 
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Produkt Avd Grupp Nr Sida 
P 2 23 14 av 

Sätt dit returledningen 

• Sätt fast returledningen på konsol det.nr . 
l 229 384-3 med tidigare klammer. 
Använd ny skruv det.nr. 955 127-6. 

Gör funktionskontroll 

Starta motorn. 
Kontrollera täthet vid bränslefiitrets anslut
ningar. Justera vid behov. 
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