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Bild 1. Förgasare SU-HIF 6 monterade på motor B 20 D VOLVO 
111 138 
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Ka Iluftss lang 
Luftförvärmni ngsspjä II 
Varmluftsslang 
Vormstartventi I 
Främre förgasare 
Luftrenare 
Klamma för luftrenarens överde I 
Brönsleslang 
Ka IIstartreg la8e 
Bakre förgasare 
Dämpanordning 
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13. 
14. 
15. 
16. 
17 . 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

Varmstartventi I 
$ekundärspjäll 
Grenrör med förvärmningskammare 
T amgångsvarvskruv 
Gasreglage 
Friskluftsslang för vevhusventilation 
S lang för bromsservo 
S lang för vevhusgaser 
Tomgångsvarvskruv 
S kärm för reglage 
Bränsleslang 

Nya förgasare för 1971-års mode IIer med motorer B 20 D och B 20 B. 

BESKRIVNING 

B 20 dubbelförgosormotorer är försedda med två förgasare av typ SU HIF-6, se bild l. 

(Undantag är B 20 B i högerstyrd vagn, som har Stromberg förgasare). Förgasarna är 

konstruerade för avgaskontrollsystem. De är försedda med temperaturreglerat bränsle

munstycke, fjäderupphängd bränslenål, varmstartventiloch för B 20 B överströmnings-

entil i ass 'ället. 
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Bild 2. SU-förgasare, frömre, högersida 

l. Dämpanordning 
2. Vakuum kammare 
3. Kanaler till utrymmet under vakuumkolven 
4 . Kana I ti II flotlörhus 
5. Anslutning för bränsleslang 
6. Justerskruv för bränslemunstycke 
7. Flottörhuslock 
8. Anslutning (positiv) för slang till ur

luftningsfilter (B 20 B) 
9. Klack för skyddsskärm 

10. Varmstartventi I 
11. Justerskruv för varmstartventil 
12. Kam för sekundärspjäll 
13. Utlopp från flottörhus • (Anslutning för 

slang till urluftningsfilter) 
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Bild 3. SU-förgasare, främre,vänstersida 

l. Tomgångsvarvskruv 
2. Re turfjäder 
3. Gasspjäll (primärspjäll) 
4. Överströmningsventi I (B 20 B) 
5. Kallstartanordning 
6. Snabbtomgångsskruv 
7. Märkplåt 
8. Fäste för kallstartreglage 
9. Hävarm 

10. Lyftpinne 
11. Kam för snabbtomgång 
12. S kruvhuvud för flottöraxe I 

Fö'gasarhuset ör utformat med ett flottörhus : sin nederdel. 

I flottörhusets bränsle ör en bimetallfjäder (18 bild 4) plaoerad. Denna avkänner bränslets 

temperatur. Då temperaturen ökar erhålles en viskositetsföröndring hos brönslet och en 

större mängd kan passera genom munstycket. Detta kompenseras av bimetallfjädern, som 

vid temperaturförändring böjes och ändrar munstyckets läge . 

Denna automatiska reglering av munstycket innebär att förgasaren är temperaturstabil. 

Bränsleluftblandningsförhållandet förändras e j vid förgasarens temperaturförändring. 

Inställning av bränslemunstycket sker manuellt med justerskruven (14). Justerskruven är 

täckt med en plastplugg efter inställningen vid fabriken . 
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Bild 4. Principbild av förgasare 
l. Vakuumkammare 

2. Try ckfjäder 
3. Dämpanordning 
4. luftintag 
5. Try ckfjöder 
6. Hylsa 
7. Bränslenal 
8. Vakuumkolv 
9. Brygga 

la. Bränslemunstycke 
11. Munstycbhy lso 
12 . Förgasarhus 
13 . Gummiring 
14. Justerskruv 
15. Hävarm 
16. Skruv för bimetallfjöder 
17. Tryckfjöder 
la. Bimetallfjäder 
19. Flottörhuslock 
20. Gummiring 
21 , Konal för kallstartbränsle 

Produkt I P 

22. Vakuumurtcg för tändfördelare (placerad som för 820B) 
23. Primörspjäll 
24. Överströmningsventil (endast för B 20 B) 
25. GrenrCir 
26. Sekundörspjä II 

Bild 5. Flottörsystem 2 
l. Brönsleinlopp 
2. Venti !hus 3 
3. Flottärventi I spets 
4. Flottörventi I 
5 . Flöder 
6. Fjäderbelastat stift 
7 . Flottöraxel 
8. Bygel 
9. Flottör 

Bild 6. Ka "startanordning 

A. Urkopplad 
B. Inkopplod 
l . Förgasarhus 
2 • . Kanal från flottörhus 11 

3. Stoppklack för hävarm 
4. Kanal för lufttillskott 
5. Vikbrieka 
6. Kom för snabbtomgång 
7. Mutter 
B. Tötn ing 
9. ' Returfjäder 

10. Fiäderhållare 
-11 • Skruv 
12. Packning 
13. V-spår 
14. Ventilhus 
15. Gummiring 
16. Spindel 
17. Bri eka 
18. Lasring 
19. Kanal till förgasarhals 
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Bi Id 7. Princip; varmstartventil med gas
reg lage i tomgångs läge 

1. Kana I ti II luftrenare 
2. Kanal till atmosfär eller urluftnings

fi I ter 
3. Kana I från flottörhus 

Bi Id 9. Varmstartventil 

1 . Hus 10 . Bricka 
2. Tätningsbricka 11. Låsring 

t VOLVO 
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Bild 8. Princip; varmstartventil med gas
reglage i driftläge 

23' 7 89 10 11 12 

Bild 10. Gasreglage 

1. Bussning 
2. Länkstång till pedal 

3. Ventilsäte 12. S langanslutning (utlopp) 3. Reg lageaxe I 
4 . Låsring 13. Kana I från flottISrhus 4. Länkstång 
5. Ventilbricka 14. Skruv för ventilen 5. Låsmutter 
6. Tryckfjäder 15. Fjäderbricka 6. Kulled 
7. Reg lerstång 16. Kana I ti II luft- 7. Hävarm 
8 . Låsring renare 8. Låstråd 
9. Tryckfjäder 9. Kansal 

10. Kulled 
11. Hävarm 
12. Returfjäder 
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Förgasaren är försedd med varmstartventil (10 bild 2 och bild 9), vars uppgift är att regle

ra utloppet för en kana I från flottörhuset • 

Vid varm väderlek och varm motor bildas speciellt mycket bränsleångor i flottörhuset • Då 

gasspjället står i tomgångs läge påverkas ventilen så att bränsleångorna ledes direkt ut till 

atmosfären (bild 7) (eller till ett urluftningsfilter på USA-vagnar). Vid gaspådrag (bild 8) 

stänger ventilen utloppet till atmosfären och öppnar för en kanal till luftrenaren. Bränsle

ångorna ledes därmed till denna, suges med luftströmmen och deltar i färbränningen . 

Genom att leda ut bränsleångorna till atmosfären då gasspjället står i tomgångsläge, för

h indras varmstartsvårigheter • 

På B 20 B finns i förgasarens spjäll (primärspjället) en överströmningsventil, som öppnar då 

spjället stängs vid motorbromsning • Därvid passerar en avpassad mängd bränsleluftbland

ning genom ventilen vilkethar till följd attden avgivna mängden skadliga avgaser minskar 

kraftigt (se bi Id 11). 

Kallstartanordning (5 bild 3) finns enbart på den främre förgasaren. Den kopplas in ma

nuellt. Vid vridning av kallstartanordn!~gens spindel öppnar denna en kanal mellan flottör

hus och förgasarha Is. Genom kanalen erhålles ett bränsleti Ilskott till förgasarha Isen (se 

bild 6). Bränslemängden varieras genom att vid vridningen av spindeln ändras genomström

ningsarean i ett V-spår. 

Vakuumanslutningen för tändfördelaren, är placerad på bakre förgasaren. På B 20 D är 

anslutningen s.k. "positiv" och på B 20 B "negativ". 

På vagnar med bensinavdunstnings kontrollsystem finns en vakuumanslutning (8 bild 2) på 

främre förgasaren. Den ansluter till utrymmet mellan förgasarspjäll och vakuumkolv. 

A B 
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Bi Id 11. Överströmni ngsventi I 

A. Tomgång och drift 

B. Motorbromsning 

1. Ventil 

2. Tryckfjäder 

3. Gasspjäll (primärspjäll) 



Bild 12. Spjällaxel 

l . Mutter 10. Bussning 
2. Vikbricka 11. Tätning 
3. Hävarm 12. Hävarm 
4. Kam 13. Returfjäder 
5. Tätning 14. Medbringare 
6. Bussning 15. Hävarm 
7. Spjällaxel 16. Vikbricka 
8. Skruv fär spjä II 17. Mutter 

VOlvo 
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9. Spjäll 

Spjällaxeln är färsedd med tätningar (bild 12) för att reducera slitage på axel och bussningar 

samt eliminera luftläckage • 
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Bild 13. Överdel isärtagen 

,. Dämpanordning 
2. Tryckfjäder 
3. Packning 
4. Skruv fär vakuumkammare 
5. Vakuumkammare 
6. Tryckfjäder 
7. Hylsa 
8. Bränslenål 
9. Vokuumkolv 
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Bild 14. Underdel isärtagen 

1. Packning 
2. Munstyckshylsa 
3. Låsmutter 
4. Bränslemunstycke 
5. Gummiring 
6. Justerskruv 
7 . Bimeto Ilfjlider 

med hlivarm 
8. Tryckfjäder 
9. Skruv för bi

meta IIfjäder 

10. Gummiring 
11. Venti Ihus 
12. Nålventil 
13. Flottörhuslock 
14 . Flottör 
15. Flottöraxel 
16. Packning 
17. Skruvför 

flottärhuslock 
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Bild 15. Ka Ilstarlanordni ng isärtagen 

l . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Låsring 
Bricka 
Spindel 
Gummiring 
Hus 
Tätning för spindel 
Packning 

A 

8. 
9. 

1O. 
ll. 
12. 
13. 
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Fjäderhållare 
Skruv för kall-
startanordning 
Returfjäder 
S nabb tomgångs kam 
Vikbricka 
Mutter 

Bild 17. _Inställning av varmstartventil 

A = max. 1,0 mm vid intryckt 
reglerstång 
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Bild 16. Varmstartventil demonterad 

l. Kanal som ansluter till luftrenare 
2. Kanal som ansluter till flottörhus 
3. Packning (vänd i det läge den skall 

placeras på förgasaren) 
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Bild 18. Inställning av reglage 

A = 0, l mm 

I 
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Bild 19. Flottärnivå 

A = 0,5 - 1,5 mm 
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REPARATIONSANVISN IN GAR 

Bild 20. Flottärhus 

l. Skruv för bimetallfjäder 
2. Tryckfjäder 
3. Bimeta Ilfjäder 
4. Nålventilens bygel 
5. Kana I till ko IIstartanordn ing 

Förgasaren är speciellt inställd av tillverkaren och finjusterad med CO (kaloxid)-mätare 

vid fabriken. För att icke rubba förgasarens rätta inställning är det nödvändigt att vid 

varje ingrepp i denna följande reparationsanvisningar noggrant följes. 

Periodisk kontroll 

Kontrollera regelbundet varje 10 OOO:e km att olja finns i dämpcylindrarna. Spindeln i 

kolven skall vara fylld till ungefär 6 mm (1/4") från övre kanten med olja som god

känns som "olja för automatiska transmissioner, typ A" eller "typ F" . 

Allmänt 

Före en förgasarjustering eller ingrepp på grund av färmodat förgasarfel, skall följande 

kontrolleras och vid behov åtgärdas : 

Venti Ispe I, tä ndstift, kompression, brytarkonta kter (slutningsvi nke I) och tändinstä lin ing • 

Kontrollera även, att inget luftläckage på insugningssidan förekommer, att luftfiltret ej 

är igensatt och luftförvärmningsspjä Ilets funktion. 

Gasreglage och gasspjällens funktion skall också kontrolleras. 

Kontrollera att varmstortventilens reglerstång ej hindrar spjällens återgång till tomgångs

Iäge. Med vissa mellanrum t.ex . vid byte av luftrenare är de t lämpligt att demontera 

och noggrant rengöra vakuumkammare och -kolv. 

Flottärhuset bör samtidigt rengäras. 
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Inställning av förgasare 

Bästa inställning av förgasare erhålles om CO (koloxid)-mätare användes. Inställning kan 

dock utföras utan CO-mätare. 

Före varje avläsning av CO-mätaren skall en kort upprusning av motorvarvtaletgöras så att 

vakuumkolvarno ställer sig i rätt läge. 

Eftersom förgasarna är försedda med temperaturreglerade munstycken skall båda förgasarnas 

(flottörhusens) temperatur vara ungefär den samma vid grundinställningen. 

Temperaturregleringen innebär att förgasarna är relativt okänsliga för långvarig tomgångs

körning. 

1. Demontera luftrenaren. 

2. Utför grundinställning av bränslemunstyckena: 

Lyft vakuumkolven och skruva på justerskruven (6 bild 2) så att bränslemunstyckets 

övre kant kommer i jämnhöjd med bryggan (9 bild 4). 

Sänk därefter munstycket genom att vrida justerskruven 2 1/2 varv i högervarv • 

o 
Detta gä IIer vid en förgasartemperatur av ca 20 C. Vid annan temperatur ska II en 

kompensering göras. 

En vridning av justerskruven med 1/4 varv kompenserar en temperaturskillnad av ca 

20° C. Är temperaturen högre än 20
0 

C vrides justerskruven m i ndre än 2 1/2 varv 

och vid lägre temperatur mer än 2 1/2 varv. 

3. Kontrollera att olja finns i dämpcylindrarna. Se periodisk kontroll. 

4. Anslut en varvtalsmätare (och en CO-mätare). Varmkör motorn vid 1500 varv'm in 

tills kylvattentermostaten öppnar. (Känn på kylaren vid övre kylarslangen då den

na börjar bli varm). 

5. Justera in I'notorvarvet ti II 800 varv/min med tomgångsskruvarna. För vagn med auto

matväxellåda 700 varv/min. 

OBS! Skruva lika mycket på båda förgasarna. Kontrollera att båda förgasarna har 

samma vakuumkolvlyft • Detta kontrolleras liltt med "ögonmått" att avståndet mel

lan förgasarhusets brygga och vakuumkolv ör lika för båda förgasarna. Någon mera 

noggrann synkronisering erfordras ej. 



6. Med CO-mätare: 

Skruva på justerskruvarna så alt CO-värdet blir 2,0-3,0 %. Skruva exakt lika många 

varv på båda förgasarna: Vänstervarv minskar CO-halten. 

Efter varje justering och före avläsning avCO-värdet skall en kort upprusning av mo

torvarvtalet göras, så att vakuumkolvarna ställer sig i rätt läge. 

Ut<,Jn CO-mätare: 

Skruva exakt lika mycket på båda justerskruvarna så att max tamgångsvarv erhålls. 

Vrid därefter båda skruvarna exakt lika mycket i vänstervarv tills matarvarvtalet ger 

en antydan att börja sjunka. Detta är rätt inställning. 

Som kontrollåtgärd vrides justerskruvarna 1/4-1/2 varv i vänstervarv. Varvtalet skall 

då sjunka med 20 - 40 varv/min. 

Vrid tillbaka skruvarna till det läge där varvtalet just bärjade sjunka. Montera pIast

pluggarna för justerskruvarna. 

7. Justera länkstängerna • Med reglaget mot sitt anslag på grenrörskansalen ska II länk

stängerna ställas in så att ett spel pö ca O, l mm erhålles mellan hävarm och spjäll

axelns medbringare. Se bild l B. 

B. Justera varmstartventilen. Med reglerstöngen (7 bild 9) intryckt till bottenläge skall 

avståndet (A bild 17) mellan stång ach justerskruv vara max. 1,0 mm. (Kontrollera att 

reglerstången rör sig utan kärvning). 

9. Inställning av snabbtomgång • Drag ut ka lIstartreglaget vid instrumentpanelen 23-25 mm. 

Justera därefter på snabbtomgångsskruven såatt motorvarvtaletblir 1400-1500 varv/min. 

Rengäring av flottörhus 

Flottörhuset demonteras genom att skruva ur de fyra skruvarna för locket (13 bild 14). Vid 

montering av locket skall en ny gummiring (10) användas. Locket monteras med den invän

diga ansatsen vid flottörventilen . 

Flottörnivå 

Vid kontroll av flottörnivån skall förgasaren vara demonterad, vänd upp och ned samt flot

törhuslocket demonterat. 

Vid rätt flottörnivö skall måttet A (bild 19) mellan flottör och fläns vara 0,5 - 1,5 mm. 
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Flottören ör av plast med en justerbar meta II tunga • (Ett antal förgasare är försedda med 

flottör helt i plastsam ej ör justerbar. Hör tillåtes måttet A variera mellan 1 mm un

der flänsen till 3,5 mm över flänsen). 

Flottören demonteras genom att axeln (12 bild 3) skruvas ur huset. 

Observera vid montering att flottörventi lens bygel ska II haka om flottörens tunga (bild 20). 

Byte av bränslenål och bränslemunstycke 

1. Demontera vakuumkammaren och tag bort vakuumkolven. 

2. Demontera flottörhuslocket • 

Skruva bort skruven (1 bild 20) och lyft ur bimetallfjädern med munstycket. 

3. Haka av munstycket från bimetallfjädern och haka på det nya munstycket. 

4. Skall packningen (1 bild 14) för munstyckshylsan bytas göres detta genematt skru

va bort låsmuttern (3) och lyfta ur munstyckshylsan • (Demontera först flottören). 

5. Träd munstycket i hylsan och bimetallfjädern på plats. (Kontrollera att munstycket 

ej kärvar i hy Isan). Se ti II att spåret på hävarmen trädes på justerskruvens tapp. 

Montera fjädern och skruven. 

6. Skruva justerskruven så att munstyckets övre kant kommer i jämnhöjd med bryggan. 

Vrid därefter justerskruven 2 1/2 varv i högervarv • 

7. Montera floltörhuslocket med en ny gummiring. 

B. Lossa på låsskruven i vakuumkolven och drag ut bränslenålen med hylsa. 

9. Montera den nya bränslenålen i vakuumkolven. Nålen skall luta i riktning mot 

förgasarens luftrenarfläns. Detta erhålles då strecket på hylsan är riktat från hå

len i vakuumkolven. Strecket markerar var tappen, som trycker över nålen, be

finner sig. Hylsan skall ligga i plan med kalven. 

Bränslenålens beteckning BAL. 
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10. Montera vakuumkolv- och kammare. 

Ka lIstartanordni ng 

~~~:..?~_~ä..t~~~~~~ 

1. Vik upp låsbrickan, och demontera muttern för kallstartanordningens kamskiva. 

2 . Koppla loss fjädern och tag bort kamskivan • Tag bort fjädern. 

3. Demontera de två skruvarna och tag bort fjäderhållaren • 

4. Drag ut kallstartanordningen från förgasarhuset • Tryck spindeln ur kallstartanardning

ens hus. Tag bort packningen (7 bild 15), gummiringen (4) och tätningen (6). 

Rengör samtliga detaljer. Blås rent alla kanaler. 

5. Montera ny gummiring och tätning. Anolja tätningarna. För in spindeln i huset. 

6. Placera en ny packning på huset och för in anordningen på plats i förgasarhuset så att 

urtaget kommer vid den övre skruven. 

7. Montera fjäderhållaren och skruvarna. Placera returfjädern på plats med den kortare 

trådänden i fjäderhållarens skåra. 

8. Haka kamskivans hake om fjäderänden och träd skivan på spindeln. Montera låsbrickan 

och muttern. 

Varmstartventi I 

Varmstartventilen är ej isärtagbar. Demontering från förgasarhusetför rengöring göres genom 

a tt skruva bort de två skruvarna. Blås rentsamtliga kanaler. Kontroll av att inga förorening

ar hindrar ventilskivan att täta, kan göras genom att blåsa lätt med munnen i slanganslut

ningen. Först med reglerstången i ytterlägedärefter intryckt och med ett finger tätande över 

hålet (2 bild 16). Ventilen tätar ej mot något högre tryck. 

Kontrollera även att reglerstången ej kärvar i sin rörelse. Smörj reglerstången med några 

droppar motorolja. Montera ventilen med ny packning. Se till att packningen vändes rätt. 


