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Monteringsanvisning för skyddskåpa 

Följande detaljer behövs för monteringen: 

Antal 

8 

8 

6 

2 

4 

Eenämning ... .. . ... 
Kåpa 

Kantlist 

Stötskydd , rött 

Stötskydd , blått 

Skruv 

eri cka 

S tyrbri cka, vänster 

S tyrbri eka, höger 

Skruv 

eussning 

Eri cka 

DATUM 

Apr i l 1973 

Blad l av 2 

Detaljnummer ... ........ . 
649 893-5 

678 238- 7 

649 909-9 

649 910-7 

950 020-8 

960 138-6 

248 042-4 

248 043-2 

955 141-7 

248 040-8 

960 138-6 

Kåpan, kantlisten oeh stötskyddet kan också levereras som en enhet. Detaljnumret är då 

649880-2 med rött stötskydd och 649881-0 med blått stötskydd . Skruvarna, 950020-8 

och bri ekorna 960 138-6 behövs då e j he Iler bestä Ilas eftersom dessa ingår i den komp let

ta kåpan med stötskydd . 

Skyddskåpans montering tillgår på följande sätt: 

l . 

2 . 

3. 

4. 

5. 

Skruva fast stötskyddet i kåpan och sätt 
fast kantlisten om dessa är levererade som 
separata enheter. 

Sänk förarstolen till sitt nedersta läge. 
(se instruktionsboken) 

Skjut stolen bakåt så långt det går . 

Skruva a v ratten för svankstödet och ta 
bort briekan som si tter därunde r. 

Leta upp hålet unde r klädsel n på vä nster 
sida en I igt bi Id l genom att känna med 
fingrar na . 

Bi Id l . 

VOLVO 
111 987 

6. Stick håli klädseln i ovanstående håls mittpunk t med hjälpavensyleller liknande. 

14 
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7. Tryck fast styrbrickan med den utskjutande 

tappen i det nyss upptagna hålet, dock 

ulan att göra ytterligare hål för skruvarna. 

Bi Id 2. 

8. Placera stötskyddet tätt bakom förarsätets 

ryggstöd. 

9. Sätt nu den andra styrbri ekan (med hål i 

mitten) i motsvarande hål i stötskyddets 

högra sida. 

10. 

11. 

Placera in stötskyddets högra del i rätt lä

ge, dvs. med styrbrickans hål runt axeln 

för svankstödsjusteringen • Bi Id 3. 

Skruva fast ratten för svankstödsjustering-

en. 

12. Placera in stötskyddet i rätt läge också på 

den vänstra sidan. 

13. Sitt in i stolen öt;h fäll ned förarstolens 

ryggstöd mot baksätet så att stötskyddet 

pressas mot förarsto lens ryggstöd. 

14. Sätt en bussning i stötskyddets övre vänstra 

hål. Bild 4. 

Bild 2. 

VOLVO 
)1 \ 98S 

Bi Id 3. 

Bild 4. 
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15. Borra,med ovannä.mnda bussning som mall, 

ett 4 mm hål i ryggstödet. Bild 5. 

16. Skruva fast förarskyddet med en plåtskruv 

i detta hål. Bild 6. 

17. Sätt en bussning i hålet på höger sida och 

borra på samma sätt som i punkt 14. 

18. Skruva fast förarskyddet även i detta hål. 

19. Borra hålen för den högra styrbrickan med 

ett 4 mm borr. Bild 7 . 

20. Skruva fast denna med brickor och skru-

var. 

21. Skjut fram stolen till sitt främsta läge och 

res upp ryggstödet. 

22. Borra hålen för den vänstra styrbrickan och 

skruva fast den. 

23. Justera in stolen i lämpligt läge. 
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Bild 5 
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