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Monteringsonvisning för kylanläggning till Volvo 140 fr.o.m . 1974 års modell 

Sots Nr 282665 

Anvisningen gäller för vänsterstyrda vagnar utrustade med servostyrning, slirfläkt, 

fläktkåpa och värmesystem av typ kombinationsanläggning. Vid montering av kyl

anläggning i vagnar med standardvä rme, måste hela värmeanläggningen bytas. Till 

vagnar med avvikande utrustning finns följande kompletteringssatser: 

Högerstyrda vagnar 

Vagnar utan si irfläkt och fläktkåpa 

Vagnar utan fläktkåpa 

Vagnar utan servostyrning 

sats nr 282588 

sats nr 282589 

sats nr 282596 

sa ts nr 282602 

l . Förångningsaggregat 
2 . Expansionsventil 
3 . Kompressor 
4 . Torkare 
5 . Kondensor 

16 
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1. Demontera batteri, strålkastartorkararmar, 
kylarmaskering och plåt framför kylare. 

2 . Demontera servopumpens rem och spönn
ruile . 

3. Tillverka en oljesticka av exempelvis 
3 mm mässingstråd. Gradera ytteränden 
med lOst 3 mm delstreck. 
På sista sidan visas en sticka i skala 1: 1. 

4. Ställ kompressorn på plant underlag,med 
vevaxelns ki Ispår pekande uppåt. Skruva 
ur oljepluggen och för in mätstickan till 
den når kompressorns botten. Rätt oljen i
vå är 28- 29 mm (0,3 I i t). Vid ev . på
fyllning använd endast kylkompressorolja 
av typ Sun iso 5, BP Energol LP T 100, 
Shell Clavus 33, Texaco Capeiia E 500 
eller motsvarande. 
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5. Montera konsol en på kompressorn, samt 
skrapa bort färgen på de inringade an
I iggn ingsytorna. 

6 . Montera kopplingsmagneten, samt kon
trollera att kompressoraxelns kil ligger 
i spåret . 
OBS! Kabeln vänds uppåt. 

7 . Montera remskivan med den tjocka 
brickan ach självlåsande skruven . Lås 
kopp I ingen genom att ansluta ett batte
ri . Plus till kopplingskabeln och minus 
till gods. Håll emot remskivan med kil
remmen och dra centrumskruven med 
25-30 Nm (2,5-3 kpm) . 

8. Byt ut dämpmotståndet för första cylin
dern, samt skrapa bort färgen på de in
ringade anliggningsytorna . 
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9 . Montera kompressorn på motorn . 

10. Mon tera kilremmen och justera remspän- ~ 
n ingen med servopumpen . 

11. Borra ett 7 mm hå I för torkarkonsol en, en
I igt bildens måttuppgifter . 

A = 40 mm B = 175 mm. 

12. Montera torkaren med konsoler . Rikta 
upp torkaren så alt dess anslutn ingar 
ligger parallellt med skärmkanten, och 
att den I igger fri från bromsrören . Borra 
hål och skruva fast. 
OBS! Märkn ingen "OUT" ska peka bakåt. 
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13. Smörj kondensorns förskruvningar med 
kyloljo,samt mantera slangarna med dess 
gummigenomföringar . 
Åtdragningsmoment: 42 Nm (4,2 kpm). 

14. Montera kansalerna på kondensorn. 

15. Skruva fast kandensarn och trä igenom 
slangarna i framstycket. Mantera gummi
genomföringarna . 
OBS! Strålkastartarkarnas vajrar läggs 
framför slangarna. 

16. Montera magnetventilen. På E-motarer 
skruvas den i tomgångsjusteringens ven
tilhus. Jordkabeln ansluts vid tillsats
luftsliden. 
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17. På vagnar med SU-förgasare manteras 
magnetventilen i den främre förgasaren . 

18. Montering av magnetventil på Zenith
Stromberg förgasare . 

19 . Demontera höger sidopanel , isolerpanel, 
stötskydd samt handskfacksluckan . 

20 . Demontera balk under handskfack samt 
handskfack med belysning . 



I VOLVO I Produkt 

P 

21. Lossa skruvarna för vakuumtanken. 

22. Lossa slangen från vakuumtanken samt 
demontera defrostermunstycke och luft
kanal. 

880 710 

880 771 

23. Slå lätt med en hammare på gaveln så 
att den lossnar efter den streckade I in
jen. Demontera även gummibrickorna 
från mell anbrädan. 

24. Montera termostatens klamma med mutter 
och bricka. 
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25. Trä termostatens känselkropp genom hå
let i färångaren, så att ca 220 mm av 
känselkroppen skjuter utanfär den mot
satta gaveln . 

26. Bocka den utskjutande delen av känsel
kroppen och trä i n ca 65 mm av dess 
yttersta del mellan färångarens flänsar . 

27 . 

28 . 

Ta ur skyddspropparna ur förångare och 
expansionsventil . Smärj förskruvningarna 
med kyl olja, placera den mindre kupade 
brickan i förskruvn ingen och dra fast 
ventilen. Använd två nycklar. 
Åtdragn i ngsmoment : 

Venti I 50 Nm (5kpm) . 
Tryckutjämn ingsrör 20 
Nm (2 kpm) . 

Klamma fast expansionsventilens känsel 
kropp på förångarens uti oppsrör . 
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29. Smörj förskruvningarna med kylolja och 
montera slangarna. I utloppssidans för
skruvning läggs kopparbrickan med ut
vikt krage . Använd tv å nycklar. 
Åtdragningsmoment: 42 Nm (4,2 kpm). 

30. Isolera förångarens rör med de tre mindre 
isolerpl altorna . 

31. Isolera förångarens gavel med en av de 
större isolerplattorna. 

32. Montera den större packningen så att 
den täcker översidan, inre gaveln, och 
20 mm av undersidan. 
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33. Montera den mindre packningen på för
ångarens undre, främre kant. 

34. Placera dräneringsskenan husets bakre 
kant. 

35. Montera förångaren samtidigt som slang
arna trös genom mellanbrädan . Tryck fast 
locket med två klämmor samt tryck fast 
termostaten på nedre kanten . Om för
ångaren går trögt att montera , under
lättas arbetet genom att torpedluckan 
lossas . 

36. Isaiera utlappsslangens ände med en stor 
isolerplatta samt täta med isolermassa 
kring rören och termostatens känselkropp. 
Montera gummigenomföringarna. 
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Koppl ingsschema 

l. Strömbrytare 
2. Sökringspi int 
3. Mellanbräda 
4 . Kompressor 
5 . Kabe lskarv 
6. Magnetventil 
7. Termostat 
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37 . Dra kompressorns eli edn ing genom mel
la nbrödan parallellt med den ordinarie 
ledn ingsmottan. Strömförande I edn ingen 

~~. t ill termostaten dras from till sökrings
pi inten och ansluts till sökring nr 4 en
I igt koppl ingsschemat. 

VOLVO 
880SU 

38. Dra from och anslut ledningarna till ter
mastaten. 

39 . De montera andra töckbrickan från vön
ster på reg logepanel en. 

6 

7 I 
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40. Dra fram elledningarna till strömbrytaren 
och anslut dem. Tryck därefter fast ström
brytaren i panelen. 

41. Smörj torkarens förskruvn ingar med kyl
olja, lägg i de mindre kopparbrickorna 
med inv ikt krage samt anslut slangarna. 
Slangen till förångaren klammas fast i 
servobehå Ilarens bakre skruv v i I ken byts 
ut mot en längre. 
Åtdragn ingsmoment: 30 Nm (3 kpm) . 

42. Smörj förskruvningarna med kylaija, lägg 
i kopparbrickor och montera slangarna. 
Borra ett 7 mm hål i hjulhuset samt kla m
ma fast högtrycksslangen mot hjul hus och 
kompressor. Bocka batterikabelns konsol 
så att slangen ej I igge r emot. 
Åtdragningsmoment för slangar: 42 Nm 
(4,2kpm). 

43 . Montera produktskylten på torkaren. 
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44. Koppla ihop elledningarna från magnet
ventil, kompressor och strömbrytare i 
skarvstycket ,samt klamma fast ledn ingen. 

45. Montera batterikabeln samt fyll köldme
dium enl igt VM P Grupp 92 Nr 5. 

46 . Montera kylarmaskering, strålkastartor
kararmar och plåt framför kylare. 

47 . Montera defrostermunstycke, luftkanol, 
vakuumtank, handskfack, balk med stöt
skydd samt isoler- och sidopanel. 

; I 
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48 . Kontrollera anläggningens och vakuum
reglagens funkt ion samt lögg töndstifts
nyckeln, som finns i satsen, j vagnens 
verktygsvöska . Därefter ifylls garanti
sedeln vilken lömnas till kunden. 
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Oljesticka för komp ressor i skala 1:1. 


