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Strå I kastartorka re 
240 serien 5 
260 serien DATUM 

Renovering av strålkastartorkare 240/260 

.' " Strå I kastartorkaraggrega t ti II 240/260 förses nu-, 

mera med en fettfylld skyddsmuH av gummi över 

torkararmens axel för att förhindra kärvning i lag

ret. Äldre a ggrega t kan modifieras enligt nedan

stående anvi sningar. 

Me'todanvisnina ____ ________ ;",v_ 

", 1 ' ' Demontera ky larmaskering och Iyktsarga r. 

,2 '<,"Lossa låsringen på axeln vid lagringen. 

'2 .1 Smörj rikligt fran'Jför pch .bakom lagringen 

med rullagerfett (vid B och C) . 
(' . 

2.2 Kör axelll ' ~t och in tills den går lätt. (Byt 
" . 

lagring ' i 's.-årare fall). 

2'~3' Kont ;oller'rcl qttVå jmrna_ löper lätt i sina 

~hylso 'r • 

," 2 .4 ' Tryc~ ,ti llb';'.ka låsringen 

-Electrolux: Behöver ej bytas 

. Bosch : Använd dela I jnr 1254529-9. 
I , 

, 3 \, Demontera ' torkararmar (och stänkskydd på 

Electrolux) • 

Iv\aj 
76 

4 Fyll två tätningsmuffar (A) detaljnr 241607- 1 

med fett och montera dessa på axlarna. 

5 Smörj vajrarna vid linhjulen. Smörj även 

lagringar vid behov. 

6 Kontrollera funktionen hos strå lkastartorkar-

na. 

7 Byt motor om denna e j fungera r. 

8 Montera torkararmar och Iyktsargar. Justera 

samtidigt in parkeringsläget • Torkarbladen 

skall ej lämna glaset i något ändläge . De 

skall på 240 parkera ca 1 cm från glasets 

övre ka nt. På äldre Elec tro lu xaggrega t för 
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240 (motor med ti Ilverkningsveckomärkn ing fä

re 7501) bär utslagsvinkeln minskas enl SM 

grupp 36 nr 4 • 

Det är viktigt att justeringen sker med fylld 
. , 

spolvätskebehållare eftersom torkatbladen an-

nars går fär trögt. Grovjustering görs på lor

ko ra rma rna , och fin justering gärs på va jrarna • 

Vajrarna skall vara så pcss spända att inte tor

kararmarna kan flyttas från lyktglaset utan 

våld . 

9 Återmontera kylarmaskering • 

Materia I 

Föl jande ma teria I kan förekomma : 

Benämning 

Torkarmotor, E I ectrol ux 

Torkarmotor , Bosch 

Lager, Electrolux , 240 

Lager, Electrolux, 260 

Lager, Bosch, 240 

A . Skyddsmu ff 

B. Låsring 

C. Vå gbricka 

D. Rullagerfett 

Vevarm, Electrolux 

Detaljnr 

1202126-7 

1202615-9 

1202129-1 

1202754-6 

1201971-1 

241607- 1 

1254529-9 

941906-0 

1247848-3 


