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Op nr 82602 P 142 

Bakskörm höger sida, byte 

Följande tempo ingår: 1 - 51. 

Op nr 82602 P 144 

Bakskärm höger sida, byte 

Följande tempo ingår: 1 - 18, 21 - 49,51. 

Op nr 82606 P 142 

Bakskörm vänster sida, byte 

Följande tempo ingår: 1 - 4,6 - 13, 15 - 26,28 - 45,47 - 51. 

Op nr 82606 P 144 

Bakskörm vänster sida, byte 

BAKSKÄRM 

142, 144 

Följande tempo ingår: 1 - 4, 6 - 13, 15 - 18, 21 - 26,27 - 45,47 - 49,51. 
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Arbetsbeskrivning 

l • Lyft ur verktyg och reservh ju I från bagagerum. 

2. Vik undan mattor och lyft bort lucka från väns

ter reservh ju Isba I ja. 

3. Demontera sidopaneler fron bagagerum. 

4. Demontera kantskyddsl ist fron skärm. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Demontera bensinpOfyllningsrör fron höger skärm. 

Palla upp vagnens bakända. 

Demontera navkapse I och h ju I 

Demontera stänkskydd 

Demontera tröskelplot fron dörröppning 

10. Demontera kantskyddslist delvis fron dörröppning. 

11 • Demontera losbleck för sidodörr fron skärm. 

12. Skrotmejsla bart skärmar från vagnen. 

13. Slipa bort punktsvetsar, mejsla loss och rikta 

förstärkning för mutterplatta 

14. Slipa bort punktsvetsar och mejsla loss remfäste 

från höger skärm 

15. Slipa bort punktsvetsar och mejsla loss skärmres

ter från sido- eller venti lationsfönsteröppn i ng, 

dörrstolpe, bottensvällare, hjulhuskant, reserv

hjulsbalja, nedre bakstycke, övre bakstycke, 

kåpa för boklykta , knutplåt och hörnplot under 

bakruta. 

16. Rikta och renslipa anliggningsytor po kaross 

17 . Slipa bort skärmrester fron bakrutestolpen jämnt 

med stolpen . 

Verktyg 

Krysspårmejsel 

Domkraft, 2 bockar 

Me jse I, mutterdragare 

pu- o L-nycklar 

Kryssporme j se I 

Krysspårmejse I 

Mejselmaskin 

Slipmaskin 20000 r/min 

Slipskiva ~ 50 

Mejselmaskin 

Slipmaskin 20000 r/min 

Slipskiva ~ 50 

Mejselmaskin 

Slipmaskin 20000 r/min 

Slipskiva ~ 50 

Mejselmaskin 

Hammare, mothåll, 

rondellslipmaskin 

Ronde Ilsl i pmaski n 
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18. Avemballera, justera och renslipa anliggnings- Riktverktyg 

ytor på ny bakskärm Rondellslipmaskin 

19. Renslipa anliggningsytor på ny färstärkningsbalk. Ronde IIsl ipmaskin 

Borra 3 hål fär plåtskruv i balken a vpassade mot Borrmaskin 

3 av hålen fär skärmens prydnadslist. 

20. Applicera lim (VO LVOS det nr 281379 ach Spackelspade , skiva 

281378, VMP 80-11) på färstärkningsbalken ach fär blandning av lim 

fixera ba I ken mot skärmen med 3 plåtskruv 

21. Punktsvetsa fast färsttirkningsplåt fär mutterplatta • TIG-aggregat 

22. Klipp ren skärmen efter bakrutestalpens kurvatur Plåtsax 

23. Inpassa och fixera bakskärm Svetstänger 

24. Punktsvetsa fast skärmen vid sida- eller venti la-

tionsfänsteräppning, därrstolpe, bottensvä Ilare, 

hjulhuskant reservhjulsbalja, undre bakstycke 

ach härnplåt under bakruta TIG-aggregat 

25. Inpassa avståndet mellan skärm ach bagagerums-

Iucka Tryckcylinder 4 tan 

26. Punktsvetsa fast skärm i ävre bakstycke, kåpa 

för baklykta ach kantplåt • TIG-aggregat 

27. Punktsvetsa fast rem fäste på höger skärm 

28. Argansvetsa 2 näst under lampkåpa mellan skärm 

ach övre bakstycke TIG-aggregat 

29. Argonsvetsa framkant bakrutestalpe TIG-aggregat 

30. Argonsvetsa överkant skärm ach dörrstolpe TIG-aggregat 

31. Argonsvetsa fram- ach bakkant vid hjulbåge 

ach knutplåt TIG-aggregat 

32. Applicera skylmedel (Caol-Heat el dyl) på 

prydnads- och tätningslister vid bakrutans ned-

re hörn 



33. Slaglöd fast skärmen vid bakrutestalpen 

34. Rengör bakrutestalpen från skylmedel 

35. Slipa och putsa slag lod vid bakrutestolpe 

36. Slipa svets vid bakstycke , knutplåt och dörr

stolpe 

37. Plastkitta skarvarna vid bakstycke, Iyktkåpa, 

reservhjulsbalja, battensvällare och hjulhus 

38. Klistra "våffelpapp" på skärm 

39. Justerrikta ev skärm 

40. Montera kantskyddslist i dörröppning 

41. Borra hål i skä rm, montera tröskelplåt i dörr

öppning 

42. Montera låsbleck och justera dörrspel 

43. Montera stänkskydd 

44. Montera hjul och navkapsel 

45. Palla ned vagnen 

46. Montera bensinpåfyllningsrör i höger skörm 

47. Rengör bakre si ttrum och bagagerum 

48. Montera sidopaneler , lägg på lucka över vänster 

reservhjulsbalja, vik tillbaka mattar, lägg in och 

spänn fast rese rvh ju I och ver ktyg i bagagerum 

49. Montera kantskyddslist på skärm vid bagagerum 

50. Demontera plåtskruv från skärm och förstärknings

balk 

51. Montera hållare för prydnadslist på skärm 

Gasverk 

Slipmaskin 20000 r/min 

Slipskiva \Z5 30 

Slipmaskin 20000 r/ min 

Slipskiva \Z5 50 

Pensel och smörjkanna 

med plas tki tt 

Borrmaskin, borr \Z5 2,5 

Krysspårmejsel 

Krysspårme jse I 

pu- och L-nycklar 

Mu tterdragare 

Krysspårmejsel 

Hammare 


