
Renovering av vakuumpump 

p 

Vakuumpump 
B20F 
B21 F 
B27F 
B30F 

Blad l av 2 

Till F-motorernas vakuumpumpar finns nu även en reparationssats för hävarmen. Satsen 

består av hävarm och hävarmsaxel. Satserna har 01 ika deta I inummer enl igt nedanståen

de. 

Motor B20F, B30F 

B21 F 

B27F 

sats nr. 272645 

272646 

272647 

Vid helrenovering erfordras nu totalt tre satser, ventilsats, membransats och hävarms-

sats. 

Arbetsbeskri vn i ng 

l. Skruva bort venti Ihus locket och ta ur 

packning, fiädrar, ventiler och ventil-

tätningar . 

2. Märk upp läget för venti Ihuset på pump

huse t. 

3. Skruva bort vent i I huset . 

4. Demontera skruven för membranet samt 

membranet, brickorna och fiädern. 
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5. Skruva bart undre locket och packn ingen. 

6. Demontera hävarmens axel. Placera pumpen 

över ett mothåll (t.ex. skruvstycke). 

Trä in ett bladmått som fylle r upp me llan häv

arm och pumphus samt driv ur axeln med en 

dorn . 

7. Kontrollera att samt liga rullar finns i den nya 

hävarmens lager samt montera hävarmen och 

axeln. Använd ett bladmått på samma sätt som 

vid demonteringen. 

8. Axeln drivs i så att den sticker ut lika mycket 

på båda sidorna och säkras därefter med lås

vätska på båda ändarna. 

9. Montera undre locket med packning. 

10. Montera membranet med övriga detalier i ord

ning nerifrån och upp: fiäder, fiädersäte, stör

re bricka, membran, mindre bricka, O-ring, 

planbricka , skruv. 

OBS! Membranet vänds med kupningen uppåt 

enligt bilden . 
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1l. Montera venti Ihuset enligt märkningen. 

12. Montera venti le rna och tätningarna i vent il-

huset. 

13. Placera fjädrarna på ventilerna och montera 

locket med packning. 

14. Innan pumpen monteras på motorn måste häv

armens släpyta smörjas med grafitfett. 
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15. Vid monteringen av pumpen på motorn, kontrol

leras att hävarmens släpyta ligger an mot kam

axelns excenter. I annat fall kan skador uppstå 

när pumpen skruvas fast. 
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