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Ny torkaranläggning för bakrutan 

På 1984 års modell införes löpande från W 410 
en ny torkaranläggning för bakrutan, d v s ny 
motor, ny transmission, ny torkararm och nytt 
blad. 
Den nya anläggningen har bättre toleranser och 
kan inte slå emot prydnadslisten. 
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Införande från chassinr omkring: 

VTV 566 525 
VEC 565 062 
VCL 565 212 

Ombyggnad av bilar med tidigare utförande 

Detaljer som behövs: 
Torkarmotor 
Länksystem 
Konsol 
Torkararm 
Kåpa till torkararrn 
Torkarblad 
Skruv M 6 x 12, 3 st till motorn 
Skruv till konsol, 2 st 
Bricka till konsol, 2 st 
Ringkabelsko 
Flatstift hona 
Flatstift hane 
Hylsiso1ator hona 
Hylsisolator hane 

Metod 

l 312 443-6 
1 312 438-3 
l 312 436-7 
l 312 439-1 
l 312 444-1 
1 312 440 ';9 

965 175-3 
955 268 ~ 8 
960 139-4 
956 930-2 
949 489-9 
949 490-7 
958 207-3 
958 208-1 

Ta bort torkararmen, muttern, brickan och tät
ningsr ingen. 
Öppna luckan och ta bort: 

skoningen på handtaget 
kåpan under handtaget 
panelklädseln 

Ta bort den gamla torkaraxeln och trans-
missionsarmen. 
Ta bort skruvarna som håller motorn och lossa 
el-ledningarna från motorn. 
Ta bort motorn. 

Sätt dit den nya torkaraxeln och sätt samtidigt 
fast stomledningen för skyltbelysningen. 
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Sätt dit motorn 

Skruva fast motorn till konsolen. 
Sätt dit motorn med fästplåten i bilen. 

Obs! Använd två korta skruvar för konsolens 
övre fäste. Stomanslut elbakrutan och torkar
motorn enligt bild. 

Detaljnummer skruv 
bricka 

955 268-8 
960 139-4. 

Långa skruvar hindrar transmissionsarmens rö
relser. 

Gör iordning elbakrutans stomledning 

Klipp av flatstiftet från elbakrutans stom
ledning och sätt dit en ringkabelsko 956 930 
som passar till skruven för konsolens övre fäs
te. 

Gör iordning motorns anslutningar 

Klipp också bort flatstiften från torkar m 0-

torns gamla matarledningar. Sätt dit flatstift 
med hy lsisola tor enligt bild. Hona på den grå 
och hane på den blå. 

Sätt fast kontaktstyckena 

Sätt fast kontaktstyckena med vävtejp eller 
dylikt på dörrens insida så att de inte skram
lar. 

Justering av torkararmen 

Tryck fast transmissionsarmen mellan motorn 
och torkaren. Stäng luckan, sätt dit tätnings
ringen och brickan, dra fast fästmuttern. 
Kör motorn och kontrollera att den fungerar 
och självparkerar. 
Ätermontera resterande detaljer på dörrens 
insida. 
Sätt dit torkararmen 25 ± 5 mm från gummi
listen. Dra fast. Splines pressas i torkararmen 
då den dras fast. 
Kontrollera funktionen. 




