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Detta servicemeddelande ersätter tidigare servicemeddelande 8-87-201, som ska kastas 
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Fläkt till CU-värmare och fläktmotor till standardvärmare 

CU-värmare i bilar av årsmodell 1993 har försetts med en gummipackning mellan 
fläktmotorn och fläkthuset för att få tystare gång. Fläktaxlarnas längd har förändrats för 
att behålla fläkthjulens läge i fläkthuset. Fläkten ska alltid bytas komplett, men fläkthjul 
finns som reservdel och kan användas även till äldre fläktmotorer. Den nya kompletta 
fläkten ersätter fläktar i äldre utföranden som reservdel. 

Aäktmotorer av äldre utförande till CU-värmare får inte förses med gummipackning. 
Packningen påverkar fläkthjulens läge i fläkthuset. 

Standardvärmare har försetts med fläktrnotor och fästplatta i nytt utförande. Fläktrno
torn ersätter den gamla som reservdel. 

B700368A 

Reservdelssats för CU-värmare 

Den nya fläkten säljs som komplett reservdelssats med 
en fläktrnotor (A), en gummipackning (B) och två balan
serade fläkthjul (C). 

Servicepersonal: Cirkulera, läs och signera 

Service Reservdels- Verkstads- Verkstads- Servicetekniker 
chef chef chef förman 
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Benämning 

87'00389A 

8700390A 

Modifiera fläkthjul till fläktmotor i äldre CU
värmare 

Kapa av centrumnavet så långt att plastdelen av navet 
sticker upp 1 mm ovanför metallhylsan (A) inuti navel. 

Fläktmotor till standardvärmare 

Fläktmotorns motstånd (A) har fått ny placering i den 
nya fläktmotorn. Motorn ska bytas komplett inklusive 
fläkthjul (B), trekantig konsol (e) och tre gummidämpa
re (D). 

Fläktmotorn sätts dit med gummidämparna genom hå
len i hållaren för fläktmotorn. 

Se även servicehandboken avd. 8 (87) "Byte av 
fläktmotor i löstagen standardvärmare". 

Reservdelar 

Std** CU*** Antal Detalinummer 
Sats med fläktmotor hiul och aummipacknina X 1 913 19 43 - 4 
Fläktmotor med fläkthjul X 1 913 1984 - 8 
Fläkthjul vänster sida* X 1 352 21 97 - 7 
Fläkthjul höaer sida* X 1 352 21 98 - 5 . . .. .. .. . . 

* kan modifieras for CU-varmare av aldre utforande 
.. . . 

** Standardvarmare, *** CU-varmare, 

VST Operationsnummer 
87326-2 
87341-4 
87911-5 

Beskrivning 
Fläktmotorbyte CU 
Fläktmotorbyte Standard 
Fläkthjul modifiering 
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