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SVENSKA 

8 81 

DATUM 

Dec 1992 

BETR. 

Byte bakre golv 

240, S-dörrars 

Sida 1 av 4 

Byte av bakre golv, tvärbalk och reservhjulsbaljo 

Detta meddelande behandlar byte av bakre golv, tvärbalk och bakre del reservhjulsbalja 
på 245-bilar. 

En kapad variant av bakre golv (1315965-2) finns nu som reservdel. 

Erforderliga artiklar 

Bakre golv 

Tvärbalk: -1985 års modell 

Tvärbalk: 1986- års modell 

Knutplåt, vänster: -1985 

Knutplåt, vänster: 1986-

Knutplåt, höger: -1985 

Knutplåt, höger: 1986-

Täckplåt, vänster 

Täckplåt, höger 

Svetsprimer 

Karosserikitt 

Hålrumsskydd 

Underredsmassa 

Grundfärg 

Tectylplugg (2 X) 

B100017A 

Detaljnummer 

1315965-2 

1304367-4 

1315615-3 

676982-2 

1315761-5 

676983-0 

1315762-3 

1315659-1 

1315660-9 

1161342-9 

1161377-5 

1161350-2 

1161298-2 

9139153-2 

948240-7 

Svetsshema. 

Obs: Vid allt svetsarbete ska plåtarna renslipas. 

Stepsvets. 

Pluggsvets. 

Strängsvets. 

Punktsvets. 
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200-8-81-207 Sida 2 

81000188 

81000195 

8100020S 

Fäll upp bakre lastgolvet. 

Ta bort: 
- Stötfångare. 
- Tröskelplåten och låsbygeln. 

- Golvmattan. 
- Sidopanelerna i lastutrymmet. 

- Reservhjulet. 

Täck över inredningen mot svets- och slip
sprut. 

Ta bort: 

Slipa bort punktsvetsarna som håller tvärbalken och 
knutplåtarna i bakre sidobalkarna. 

Kapa tvärbalken i befintliga skarvar. 

Såga igenom båda balkarna med en bågfil. 

Bryt loss tvärbalken från golvplåten. 

Såga bort överflödig plåt på bakre delen av golvet. 

Såga bort överflödig plåt på reservhjulsbaljornas bak
kant 
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VOLVO Datum 
Dec 92 200 

8100024S 

81 00021 S 

81000238 

8100022S 

Avd. Grupp Nr. Sida 3 
8 81 207 av 4 

Sätt d it: 
Malla in förstärkningsbalken. 

Näst fast förstärkningsbalken (vänta med punktsvetsen 
I t ills övre balken är på plats). 

Applicera svetsprimer i bagagerumsramen. 

Justera in och svetsa fast knutplåtarna. Använd punkts~ 
vetsen så mycket som möjligt. 

Malla in det nya bakre golvet. 

, Använd de båda hålen i golvplåten som fixeringshål. 

Såga igenom båda plåtarna och svetsa sedan kant i 
kant. 

Mät upp och kapa tvärbalk. 

Applicera svetsprimer. 

Passa in balken på bilen och näst fast. 

Pröva att bakdörren och golvluckan går att stänga. 

Svetsa fast tvärbalken. Punktsvetsa mot flänsen. 

Slipa svetsen. 

Malla in plåtarna över reservhjulsbaljans bakkant. 

Klipp eller såga bort överflödig plåt. 

Svetsa kant i kant. Punktsvetsa mot flänsen. 

Slipa svetsarna. 



200-8-81-207 Sida 4 

8100025.5 

8100027A 

VST O erat ionsnummer 
81903-2 

Grundmåla svetsfogarna. 

Applicera karosskitt på karossplåt och vid reservhjuls
baljor. 

Måla golv och balk. 

Borra två stycken 8 mm hål i balken från insidan. 

Spruta in hålrumsskydd. 

Sätt dit tectylpluggarna. 

Underredsbehandla utvändiga ytor. 

Sätt dit: 
- Reservhjul. 

- Stötfångare. 

- Tröskel pi åt. 

- Låsbygel. 

- Golvmattor. 

- Paneler. 

b te. 




