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SPECIFIKATIONER 
STARTMOTOR 

Typ .•.•..............•..... . .•......•............... 
Syntmspiinning .• , ........................••. . ••.•••.... 

Bosch GF 12 V 1 PS 
12 vol t 

33,34 
140. 164 

Stomanslutning ......•......••...•.•• . ••...•.•.... . '" Minuspol 
Rotat ionsriktn ing .....••..........................•...... 
Effekt . .......... • .••... , •.•....•.........•• ~ ..•.... 
Kuggantal på d revet . . ..•...••..••...•..•...•...•..•.... 
Elbornar, antal ...................................•.... 

Provni ngsvä rden 
MEKANISKA : 

Rotorns axialspel ........•......••.. . • , ••...•• , ••...•.... 
Bornfjiderspänmng . . ..........•.......••...•...•........ 
Drevet, !Ivstånd till kvggkransen .....................•......•. 
Rotorbromsens Ir ikt lonsmoment ......•.. .. .. . ....•.. , ....... . 
Drevets frigingsmoment .. , .......•....• • .•....•• . •........ 
Kuggspel . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • • •• . ..••.• 
Drevets modu l . . . . . . . . . . . . .. . ......•.•. 
Kommutatorns minimidiameter ......... . 
elborstarnas minimili09d .............. . 

ELEKTR ISKA: 

Obelastad startmotor : 

12,0 volt och 40- 50 amp. 
8ehlStld startmotor : 
9 VOl l och 185- 220 Imp ........•...• • . . .•.•.........•...... 
LAn startmotor : 
6 volt och 300-350 Imp. 

MANQVERMAGNET 

Inkopplingsspänning 

TÄNDSYSTEM 

Spänning .• . ..•••........• . .... . . • .......•......••. . . . 
Tändföljd 140 

164 
Tändlnstalln lng: 

Tandställning ska utforas vid 10- 13 r/ s (600-BOO rI m) . PS tindlördelare 
med vakuulTW'egulator ske vakuumslangen VaTII loutllgen under imlillnin;. 

SIBA, 97oktROT ..........................•......... 
B lB B, 100 okt ROT . . . . .. . ..........•..•...••.....•.. 
B 18 B, {med avgaskonlrolll. I DOokt ROT vid 14 rIs (8S0 r/ m) ...... . 
B 20 A, 970kt ROT .............................•...•.. 
8208. lOOoktROT .....•..•......................... 
820 0 . E och F ..............................•.... , .•.. 
8WA ...... . .......... . ............•.............. 
830E ................................ ... .... . .... .. 
BWF ......•.....•.•....................... 

Tindstift : 

Medurs 
ca 1 hk 
9 
4 

0.05- 0,3 mm 
11 .S- 13,ON (l.l S- 1,30 kp) 
1,2- 4,4 mm 

0.25 - 0,40 Nm 
0.13- 0,18 Nm 
0,35- 0.60 mm 
2, 11 
3Jmm 
14 mm 

(2,5- 4.0 kpcm) 
(1,3- 1.8 kpcm) 

11S- 135f/5 (6900- 8100varv/mln .) 

17,5- 22,5 r/ s (I 050- 1 350 varv/ min) 

o Vlrv/mln 

Min. 8 volt 

12 volt 
1·3·4·2 
1·5·3·6·2·4 

lJO f.o .d . 
100 f.ö.d. 
3- 50 f.ö .d . 
140 (o.d . 
100 f.o.d . 
HJO I.o .d . 
100 f.o .d . 
HJO f.o .d . 
100 f .ö d . 

B I8Aodl B20 A ....................................... BoschW175T35 

S 18B cellS lOB , O F Slmt B JOA. F .................. ,....... 8o.schW 200 T 35 

B 18 B och B 20E och S 30E ..........••...• . ••...•.•. .... Bosch W 225 MS 
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TÄNDFÖRDELARE 164 
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EF 2122 

GRUPP 33 

STARTMOTOR 
VERKTYG 

1 

EFAL3 EF26" 

Bild 3-1. BOlich speaalverktyg 

EF 2122 
HAL 3 
EF 264911 
EF 2649 

HylU od! do.n lo. mont .. ,"9" Ikr.", 
GI8Udo,n 
GI~t1dom 
Dom Ib. monl .. i"ll IV buunlllg 

BESKRIVNING 

33.34 
140 , 164 

Startmotor, bild 3- 2, 'f monterad II ld W1OOhJuls· 
ki pan ~ motorns v<lnura 5~. Den utgi5res itY en 
fyrpol19 seriemotor. Ingreppet i motorns kuggkrans 
i stadkommes genom au drevet p5 uartmotorns rotor· 
Ixel ar lorskjutbart , 81<Iell riktning. Drevet styrs av 
en manovermagnet. 

I maoovtrmagnelen ar en tillit. komakl Inbvggd, f 01 
lörb,kopplmg ON forkoppllogsmolstlnchn på land

~len. 

• 
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g. 

DEMoNTERING 

BIld 3- 2. Startmotor KOpPI ,llGStttn 
00. """' J\Jc.r (lIsI-lk",v) ... GUtnm.~ltn,"S An!ulr. 

" Jun .. bt,c~o, Sellbtocluo 
'l. .... ,,'. G'."Vn1btt(:1Qo 

" So."""r>g lmdtllng 

". .. ~ I(o"t'~tpl,etr. ". Jun"btoc.\;o. Anst",,,,">! for 

". e1borrthliU .... t.lIftir"''''''1J '. E1born. Fo,bino.rsel.a, '''IIlIIl ". E1borllf"dtt faJ, 
20. Kommut.IOr 

REPARATIONSANVISNINGAA 

\oQ t \lO 
11)1 Ile ". ROto, 

" "","" n Se.tor 
'< F.ItUndtii"ll 

" Or'''''lIItflJtold ,.. RUUkoPOling 

'" S,.'ldr .... ,. 
Anal""'1J ". Usr'r>g 

>:l. BUQn'1lg 

1_ T. bor! Icabe/skoo fr~" baUllllfU negatlY. poj. bul t, 

3-6 

3. Ta borr Sk,u""na $Om hiller $lir/motOr" vrd 
sviJnghjUI$lc~pan OCh Ivft bon U.

rl
ffiOtOrf1 

• 

• 
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2U27 

33.34 
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Bild 3-3. Startmotor, prinClpkt.ss 

ISÄRTAGNING AV STARTMOTOR 

Lossa den IIlIit kApan over främre ,xeländ.n. 

2 . Lyh bort lå$brickan och juuerbrk:korna enligt 
bilderfl3 3- 6 och 3- 1. 

3 Demontera de tvA §\truvarna som hJller kommu · 
t.torlagenkOlden och ta bon denna. 

4 Lyh upp el -boutar~ ur bonthlllarna. 

5 Ta bon botstbryggan frln (ataraxeln. 

0851 Brickorna enligt bild J-9. 

DI bor5tbryggan Iy"s bort följer minus
bornarna med, plusborstarna bli r kvar I 
laltUndnlngen, 

Bild 3-4. Startmotor, monterad 

6 . lon. muttern som hiller fähanslUln ingen vid 
m'f1Överm .... net.n. 

7. Lossa Ikruvlrna $Om hiller maoovermagneten vid 
driY I~erskolden. Lyft bort magneten. 

8 . Lossa dnvlager$kö ld och rOtor frin Halarn. 

9. Demontera gummlbflcken octI pllitbfidlan, blid 
3- 11 . 

Slid 3-5. Stlrtmotorns anslutningar 
I . Fr"'" t.11 ... i 3. nu fi ltlIndn ing 
2. Fr .... til'ldlk 4. Till tiråpOl, 

----
3-7 
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Bild 3- 6. Dernont8f1119 av Ihbr ick. 

-~ -

10. Demontera skruven kmlg vilken kopplingshiv
armen ir lagrad. 

11 L yh ut rotor med drev och hiVltrm ut drivlager· 
skölden, 

12. SI! ullbaka iJnslegw,idlan och UI bort I4sringen 
frAn rator,,,eln. 

13. Ta bort anslagsbrick.n och drag av startmotor· 
drevet. 

INSPEKTION 

Undersök rotorn bet.affande meklnidc. skador. 
SIdan. kan u ni krOkig eller lillen aut, sl rig kom
mutator och skadad lindning. 

Ar en rotor axel krolog eller sliten miste rotorn byt,s, 
Ar kommuntatarn sJrig eller ojämnt ,Illen skall den 

Bild 3-7. Demonteriogav justerbrickor 

3-8 

• 

Bild 3-8. Startmotor med demonterad lagersköld 

svIrvu. Kommulatordllmetern fir ej bli mindre ån 
33 mm. 

Kommutatorn skall indikeras efter warvnirogen Ett 
rad111kan 8" 0 ,08 mm k,n anses tilUltel . hol. ringen 
mellan lamellerna Skall Vld,re fräsas ned 0,4 mm 
under lamell"tan, bilderna 3- 13 ocn 3-14. Arbetet 
utlores med spedell apparat eller om lAdan saknM 

med en avslipat blgllllbl~. 

Undersök rotorn betralfaode kortslutning genom att 
placera den I en narfor av$tdd provappaflt (Growier). 
Sli till $trombt'ytaren ocn nill ett blgfilsbl«l nlgra 
millimeter Irln rotorn. b ild 3- 15. Vibrerar b ladet i 
nAgot läge dl rO lorn vrides runl, kan nlgot av 

Bild 3-9. Startmotor mItd demonterad bortwryggu 

I SlilbrlclY 2. Fiberbr,ck . .. 
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Bild 3-10. Manöver magnet 

följande fel wir. Dnaken : överslag till rO I!)rStOfnmen. 

6versllg j kommutatorn elt8\" melliln lindningilf"n • • 

Kontroller. statorn med 40 volt växelström, bild 
3-16, u~rlÖk Ilger5köld m&d bofnhillar • . Är några 
delar $kadide &ller onormalt SlItna byts dessa. Ett 
spel mellan bel och bussning upp ti ll 0,12 mm kan 
Insel ti lUhet. 

In"" klar, övriga del.r och byt ut 5klana som synes 
VIr' skadade eller tÖnlitn •. LAsringen byts mot ny. 
eft.rsom den vid borttagnll1g8n k .. " ha skadats eller 
förlorat 51n 5panrm'lg. 

KONTROLL AV MANÖVERMAGNET 

Fungerar inte mal'lÖvermagneten kontrolleras törn atl 
batteriet ir i fullgon skick, Är batteriet utan anmärk· 
nlng anslutes en ledning mellan batteriets pluspol och 
m'!'IÖvermagnetens kOntakt for manöver ledningen. 
Kopplar manovermagneten lordarande inte In staft. 

-. -
Bild 3-11 . Oemol1tlring av tiitningsbricka 

Bild 3-12. Aotor med staridrev 

33,34 
140, 164 

dravel och huvudSlrömmen, demonleru den hin 
narlmolorn. Kopplar den däremot till undersökes 
nartlb och ledningar. 

När m'llÖvermagneum demonterats torkas den ren. 
Trydt därehlr in dess ankila upprepade gInger och 
prova I ter genom alt iII1sluta den liII batteriet. 
Funger,r manovlrmagneten ej efter ovanSIIende It
gärder, byn den mot en ny, 

BYTE AV ElBOASTAA 

Vid byte av ,Iborst'r demonteras startmotorn och 
Isartages. Borstarn, värms loss frlln respektrve inlllst_ 
ning i borsthillare och IlIhhndning. Fastlödning av 
nya borstar skall ske snabbt och med ti1tracldig 
varme. Lodtenn Ur inte nnna ner I borst[edmngarna 
dl delta h indrar elborSlarnas rorelse I bof1thlllarnll 
och kan minska borstljadertryctlet. 

Elborstar kortare an 14 mm byts mot nya. 

BIld 3-13. Komrlll./tatorfrlsning 

3--9 
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Bild 3-14. Kommuntator 

A F,tlkllg I,"",ng 8 Fliu utlOtd ' rilnlng 

BYTE AV SJÄLVSMö RJA NDE BUSSNINGAR 

NINGA R 

Självsmörjande bussningar s k compobussningar lör· 
sliu vtd drill mycket obetvdligt om smörjningen iY 

bussningen sköts p.I räu sätt. Försummas smörjningen 
torkar bunningen och följden blir att den skår eller 
förslits h",tigl. 

För utbytesindlmll leverern bUSSningarna bear· 
betade 1111 lämpliga dimensioner Bussningarna bör vid 
monlering ej burbellS in· och ulYiindigt emedan 
IXJrema dl delvis kan täppas till och smOrjförmAgan 

oedsätt.c. 

1. Driv ut den fÖ"htna buunlngen med hjälp av 
lämphglverktyg. 

2. Rengör hllet för bussningen och skir bon 
eventuella grade'. 

3. Pressa In elen nya bussningen med hjä lp aven 
hlirför 8vpass.<! dom. 

OBSI Innan en självsmörjande bussning monteras 
~all den ligga I tunn olla CI 1 timme . 

Blid 3-15. ROlorprollning 

3--'0 

Bild 3- 16. Kontroll av sUlor 

BYTE AV FAL TUNDNING 

-~ .-

L Ar startmotorn ej isärtagen göres detta. Följ 
anviSOlngarna under rubriken "I särtagning" . 

2. Märk pol$kor och polh"$ pi lampligt sätt sa IU 
de kOmlTlC!f i Hmm. läge ... id hopsättningen . 

3. Lägg därefter In sunOrn i den i bild 3- 17 visade 
UPP$llanningsbocken (Bosch EFAW9) eJler 

motsv. och lossa polskruvarnI. 

4. Före montering IV nv. fihspolaf skall deua 
värmas något. Placera därefter pol~Ofn. pi plats 
i fälupoh~rna och skjut i statorn. Drag i pol· 
skorna helt läll. Tryck i lämplig pressdorn. Lägg 

Bild 3- 17. Uppspanningsbock tör demontering BY 

fältlindningar • 



• 
• 

• 
• 

elld 3-18. Stator med fastlödda eloorstar 

upp statorn I uppspinningsbocken och d'iIQ fast 
polskorna. 

5. Trvck ur prendornen med en dornpreu, Kontrol· 
lera den monterade liltlindningen med avseende 
pi avbfott och överllag. 

HOPSÄTTNIN G AV STARTMOTOR 

1. Smörj startmotordelarna enligt bild 3-20. 

i 
• 
O 1- - -

l 

L-2---~ 

, 
~-

12'2 MM 
VOLVO 
101065 

Bild 3-19. Pressdorn för montering itY fittlindnifl93f 

O .. 68.09-86,04 mm L" 85 mm 

Bild 3-20. Smtirjschema för mrtmOtor 

33, 34 
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Anvlnd BoIeh ,morJ".,.dll (.lIer mon""lIodlol enlig! nedan 
Ingiv". bt:la.;kn'n\lllf . 
l. Fl 2 V 3 SIkt 811 lunr fanl8"". 1)1 holerlngsbri(:kor. 

utlindll,ju'''rtwielcor och I_brlcke. 
2. 01 I V 13 Ligg bupni!'li1n I olj. 1 Ilmm. lij,. monterll'li-
3. Fl 2 V 3 51Ju rl~11gI med 'IU I gil'lglln pi ,olo' n och ; 

,~" lor kopphn~"""r .... n . 
• . Fl 2 V 3 Sin ~\ lunt lenl., pi ,OIOf.Ka'n. 
S. 01 I V 13 L.IQg bugni., ,,. l olj. I "mma för. mon

,er1no. 
6. Fl 2 V 3 Smörj kOpplingIN ... ' ...... 1.,;1.,. och "..nOvel . 

111I9nol8nl Jirnkirl'lll lT"IIJd "II lunt..,.. 1111 . 

2. Monter. SllItdfevet pi rotorueln. säll pi "n' 
IJagsbrick. och lisring Drag ansJagsbfick"n pi 
plan 

3. Sätt pi kopplingshä".rmen pi startdrevet. Mon· 
ter" rOtOrn i dri.,lagef~ölden . 

4. Montera ~ru.,en for kopplingmäv,rmen. 

5. Monter" plItbricka och gummibficka i drilllager· 
skölden . 

6. Montera SlilItorn pli rotor och drilllagersköld. 

7. Haka fa51 manåvermagneten i kopplingshiiv. 
armen. 
Skruva fast manö"ermagneten. 

6. Montera brickorna pi rotorueln enligt bild 3-9. 

9. Siin borscbrV09ilIn på plal$. Montea el·borstarn". 

10. Monter" kommuntalorlagerskÖlden. Skurva ihop 
startmotorn med de tvi genomgående skruvarna. 

11 . Satt pi justerbrickor och IAsbrick" pi Ixeländan . 
Kontrollln rotorns axial5pfl1. Vid behov Justera 
Intalet bricKor tills lpelet överensstimmer med 
vardert. I 5pf!Clhk,uiOOln. 

12. Skruva f.st den 1111. kipan Olllf .xelandin. 

MONTERING 

1. Lyft startmotorn pi pl.a och ~nn hu den. 

2. AnSlut el-ledningarna. 

3. Sätt pi k.belskon pi batteriets negat iv. polbult. 

3-11 
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GRUPP 34 

TÄNDSYSTEM 
BESKRIVNING 

Tänchyslemet ar av batterhandtyp, Det bestAr av 
följande huvuddelar : Tåndspole, fördelare. tändied· 
ningar och tand$l ih. 

TÄNDSPOLE 

TaJld'l)Olen ar plaC8,ad på rMlI'lInbrad8n. På 13·Ars 
modell av 140 är tindspole" placerad VId broms
servon . 

164 har eU forkopplingsmolltlnd inkopplat mellan 
tmlk och tandspole, 

FbrkopptlngsmoutAndets Uppgift ar att skydda tänd· 

spol!fl for skadlig upp'Ii'mnlng om tindningsoyckeln 
är tillslagen och motorn ej ir iglIng. För att höja 
tändspanmngen I startögonblicke, sker en förbi· 
koppling IV lörkopphngsmotUAndet nar startmotorn 
är inkopplad, varvid lIndspol," matas d irekt med 
banerispinningen VI' en kontakt pt sIarImOtOrn (se 
kopplinl1'schema) . ResiSIansen i fÖfkopplingsmot. 

s'Andet är 0,9 ohm. 

FÖRDELARE 

8 18 A, B 820A, B, D,EochF. 

Fordelaren är placerad på mOtorns vanslJa Sida och 
drivs frJn kamaxeln Fordelaren, Installn1l'lg I lörhll
lande till motorns varvtal regleras av den under 
brvtarplattan Sittande centrifugalregulatorn. InSlall · 
nlngen i förhill.nde till belastnu·.n regleras av 
.... kuurnregulato'n. (8 18 8 sakn,r v.kuumtegulatorl 

På B 18 A och B 20 A och D motorerna höier v.kuum· 
regulatorn töndnoogen dJ motorns bela$lmng mln~of. 

Pi 8 20. E och F - motorn sänker vakuufTV'egulatorn 
tandningen under grundimtallnll1gen Vid tomgi'ing och 
motorbromsnmg. Tandsiinkningen är ett led i avgas
kontrollen och forhindrar alt motorn avger IOf 

mycket $ktdllga avgaser Vid tomglng och motor· 
b,om.\lIIng 

3- 12 

Bild 3-21 . Tindspole och förkopplingsmomAnd 

Bild 3-22. Tändspole montel'ild sen uti. 

Bild 3-23. Fördelen! B lS A. monterad 

,. Pr lmilTlntlulnln\l 4. 
2. Smo'lkopp 5. 
3. Konden$&to. 

F,nUtln!flllJWUV 
V,kuu"""",*,IOf 

• 



• 
• 

• 
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Bild 3-24. Fördela, •. 820 E, F 

1. 'rlmlrantlu,nl"1l 
2. I(on~k l:l (yck' 'iii Impul,konUktlr 

för brintle insprulning 

B 20 B med automatisk vaxetIId. (tidigare utförande 
fÖl" USA) har In planbehlll.re mkopplad mellan 
10rga5l,na och tindfördelarens v.kuumregulator. 

Plntbllhillar,n5 funktion är att fördröja tindsänk
mngenllltgJng 'ltd ;aspådrag, mild ca 6 sekunder. 

a 20 E OCh F har Impulskontrakter, placerade under 
centrifugalregulatorn, för brämleinsprutningssvste
~t. 

Impulskontakt.rna är monlerade pil en kontaktpl.tt • . 
Vid f" pi impuldlontak terna byu hela kontal<tplal
~n. 

11111111111111111111111\\\\\\\\\\\\' 

Bild 3-25. PlastbehIllare. monterad 

830A 

I 2 J 4 
Bild 3-26. Fördelare, 830 A 

l . Prlrn1r.nlhltnlng nWd kOndlf>lll10. 
2. Sm6rjkopel 
3. F.ntit!nl ...... ktuv 
• • V.kuumrtgUlIotor 

33,34 
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Fördelar.n ir placerad på motorns vännra sida, bild 
3-26, och drivs frln kamaxeln. Fördelatens inställ
ning i förhJUande till motorns I/arvtal regleras all den 
under brytarpiattan sittande centrifugal regulatorn. 

InstalIningen i förhAllande till motorns belastning 
reglera$lll lIakuumrltlilulatorn som ir monterad utanpa 
fördelaren, 4 bild 3-26. 

Vakuumlegulatorn har tyA membran och är konstrue
rad ~ att den I/id motorbromsning eller torTlgAngs
körninQ sinklll tändninoen under grundinställningen. 
Vid motorbromsning eller lomglngp:örning är gas
spjä llen i förgasarna stängda och därför fin ns det inget 
vakuum i anslutningen frAn förgasarna, 5 bild 3-27, 
utan returfjidern, 6 tryckar tillbaka pnmärmem
branet, 7, mot anslagel, 8 . OragnAngen; 2 , som ir fäst 
i primärmembranel, 7, ÖI/erför rörelserniI i membf. 
I1!!t till bryurpllnln. Ar lIIicuumet i Inslutningen 
frln insugnlngsröret , 3, tillräckligt Itort, drar sekun
dirmembfilnet, 4, undiin Inslaget, 8, I/ll1Iid tindningen 
sinkl under grundlOniHningen. 

Vid gaspldrag pll/ericas membranet, 7, av I/akuumet i 
förgasar na och övenlr regter"lngsfunktionen obero
ende av vakuumet i insugningsröret . 

• 

3- 13 
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B30E,F 

Bild 3-27. VakuumuI9ulillor 

1. elCC&fIler fiiJ lull ... I"II'~ 
l'ndslnkninG 

2. DragIlInu 
3. AntIut,,;", "In 'm<l l/nl"11" 

lor~ 

.. SeklM'dllf ..... n"brlln 
5. Al'\tlulnlnll If'" fOt8l'Y"" 
8 Rl'lurfjider för PI"I'I'II'mem-

~" 
7 Pflmir_rTtn" 
8. AMI" 
9 Fm .. I;w. f Of Mkund .... m. 

~." 

Fördelaren är placerad pS motorns vinstra sida och 
ä lvs IV kamaa:eln. Fördel,rens inställning ifÖrhål· 
lande till motorn, varvtal regleras av den under 
brytarpllllttan siuande centrifugalregulatorn. 

Instä llningen I förhAllande till belastningen regleras IV 

vakuumreguhuorn. 

Vakuumregula torn sänker tindningl!f1 ul'lder grundin
stilIningen vid tomg6ng och motorbrom,ning. 

3- 14 

Bild 3- 28. Fördelare, B 30 E och F 

1. P,imirJonlllu lnlng 
2. fllltSilln ' .... krw 
3. Konuktnvcke tllllmoullkonuklllt. 

f O, b.In.I~lnlng 
.t. Vlkuum ft9\Itl ' or 

Tind5änkning ir ett led i ''o'gaskontrollen och fÖrhin· 
dr,r alt motorn .'tIger tör mycket skadlig. ,"gaser "id 
tomglng och motorbromming. Fördeleren har lIT\' 
pulskonta kter, placerMIe under centrifugalregulatorn, 
för bfinslein~rutning$SV5temet . 

Impulskontakt.ma är monterade pA en kontlIktplatta. 
Vid fel pi impulskontakterna byts hela kontaktpin· 

"o. 

• 
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REPARATlDNSANVISNINGAR 

FÖRDELARE B 18 B 20 
Demontering 

1. Knäpp 111 'isbyglarna 'or fordelarlocket och lyft 
av locket. 

2, Demontera primjrledningen från primäranslut
mngen. 

3. Demonter. vakuumsjangen frln v.kuumregu
latarn. (Vid demontering av slang frAn bakelilan· 
slutrul'lg, iakulIg stor försiktighet så au an· 
lIutn,ngen ej bryts 8'1.1 

4. lossa elkenlakt!.'n Irån i mpul~onUlktern. (B 20 
E,F acnB 3OE, Fl. 

5. Lossa fastsittnlngsskruven och drag upp förde
'.ren. 

Isärtagning 

1. Drag liV lordel.r.rmen. 

Tag bort livingen Irån v.kuumregulatoro. 

Demonteq, vakuumregulatorn . {På fördelare med 
vakuurnreglering.l 

2. Märk upp hur lobbyglarna för locket siner samt 
demonte ... t dem. 

Koppla lou kabeln från brytarkontakterna och 
demontera pnmaranslutnlngen. 

Lyft upp brytarpJllttan. (På B la B-förd. mAste 
en tredje ,kruv IOr$1105sa5.) 

3. KoppiI lOSS IJadrarna till cenlnlugalregulalorn 
samt mirk upp hur brylarkammen 5iuer i IOrhil· 
Janda till lordelIraxeln. Spann fUl brytarkam
man I ett skruvstycke med mjuka backlIf. Sil 
fÖrsiKtigt på f6rdelarhu$et med plastklubba, b ild 

... "fl 

Bild 3- 29. Demonter Ing av vakul,lmregl,llator. B 20 B 

Bild 3-30. Demontering av primM8nslut n lng, B 20 B 

4. Lossa $kruvilrna för impol$kontakterrnu hAllare 
O(:h lyft bort denna. (B 20 E, F). 

5. Ta bort Ijäderringen och ma.k upp hlJr medbfing. 
aren si tter I förhAflande till fÖrdelarilllleln . Slå ut 
stiftet, bi ld 3- 32 lyft iN medbringaren och drag 
upp fordel.rueln . 

Kont rollera alt inga brickor kom~ bort. 

6. DemonIera IhfjiJdrarn8 lör cerl1rifugalvlkterna 
och lyft upp vikterna. 

Bild 3-31 . Demontering al IIsring 

3-15 
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Bild 3-3:2. Oemonteril1g av medbringare 

Inspektion 

FÖRDELAAPLATTA 

Konta~terna skalt ",ara slau och Jamn. p3 kontakt· 
ytorna. Fargen pA kontakteff\a ikall vara grå. OMider.· 
de en,r braocla kontakt.r byte,. Elt.r langr. 1Ids 
användnll"lg kan brytarklacken ... Ira lonll!en samtidigt 
som fjlidern har mittaIS, varför kontakterna bOr bytas 

om tordelar'n iV nlgoo anledrllng tageS lur. 

Kontlklplattln Ur el glappa eller vara fors!!ten så att 
grader har uppstall . 

FÖROELARAXEL 

Spelet mellan fördclarpl"en och brvtarkammen bor ej 
ovenllga 0,1 mm. 

Kammarna på brvtarkammen Ur ej vara reptg. eller 
nedsli tna då slutningSVInkeln härigenom ändras. 

Halen I centrlhJijlllrl!91eringsviktema lar ej vara ovala 
eller pA Inrllll lätt deformerade. 

Fjädrarna till vikterna fi l' " var. deformerade eller 
skadade. 

FöRDELARHUS 

Spelet mellan fördelarhuset och axeln bör ej over· 
niga 0,2 mm. Vid för stort spel byts bussnlOgar 
samt, om deua ej är tillriickhgt, aKel. 

Hopsättning 

1. Smoq tordelardelarna enligt anVISrHngarna på 

bild 3- 34. 

2. Mon"ra c.ntnfugahllkterna t.amt 'Asfjadrarna till 
d.m. Montera brvt.rkamm.n pA fördelaraxeln. 
Hak ta på fjadraroa 1111 c.ntrifugalregulatorn. 
Monl~a bricka och IA"lOg för brytarkammen. 
LAsringen uVeks pi plats med famplig hylsa. 
Monl.n. sffiÖrj l iilr,n. 

3-16 

3. Mont,ra fordelaralteln i lordelarhuset samt satt 
pi medbringaren pA forde t"a"efn. Se till att 
fiberbfickorna kommer mot fordelarhuset. Mon· 
t«a stiftet i medbflngaren och kontrollera axial· 
spelet pli fordelara",ln . 

Spelet skall vara 0,1- 0,25 mm 

Eventuell lusterIng sker genom att andra pA 
antalet IUSltrbru:kof pA fordelara)!.ln . 

Monltfil fjldemngan pi medbrlngar,n. 

4. Montera ni!!"en med impulskontakterna. 
Kontrollefll packningen och byt Yld behov {B 20 
E,F1. 

5. Montera bfvtarptanan. Monter. !Asbvg1arna för 
locket. Montera primäransfutnlngen OCh anslut 
kabeln frl n brvtarkontakte",a, 

6. Montara vakuumregulatorn och anslut drag
stlingen till brvtarplanan, 

7. Kontrollera aU brvtatkontakterna hgger rau I 

höjdled samt att de l'!Iger plant. 

Planskränkning sker med skrankverktyg. !t.ex. 
Bosch EFAW 57 Al, endast den fasta kontakten 
flr böjas. 

Tvätta brvtarkontakterna med t"klor.tylen .lIer 
kemiskt ren besin. 

Kör fördelaren I provbink och 51all in den enligt 
specifikationerna. 

Byte av brytarkontakter 

Bvte ay brytarkontakler kan ske I ~agn men bör ,ke 
på lontagen fordel.re . 

I. Demontera IÖrdelararmen. 

2. Demontera e!.ledningen vid primiranslutningen. 

3. Demontara de gamla kontakterna. 

Bild 3-33. Fördelaraxel med cenulfuOilregulator-

viktlf • 
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Bild 3-34, Sl'nÖrjschema för tördel,re 

A.r! .... nd 80reh ,mörj_del 1.11.., mo' ..... ndel ... "g\ ....:iIIn 
.ng,..,.. be'lflC.l<"in9lf. 

fl 1 ,,4 Tkk bry*um .... n m«I tunt t.gt< AmI I. 
I,,. pi "'-klicken, ,. Fil y" SmÖf, VIk' •• ,. I~'''''I. 

3. Fl l ... Tkk bry, .. k. mmtn mIId'\I !UnI 'loge<. 
4 . 01 l y 13 Fyll ImorjkoPQen mId ol}11. Or i nk in .mö.,. 

"'\..,,. 
5. 01 l y fl BUS$nI"9l" ''''11 hggll I 011' min" 112 11m,.... 

lö,. momed"". 
•• Fl 2 y J Flttl in brICkor ..... 
1 FIl v" LJ911 U,. fet! ~ I,'-kl.:"'-,,, •. 

• 01 hl3 01;' in ulln fÖ<. monl.'n.;. 

• 01 , y 13 OIlnk In lmÖr/W,," 

" O, 1 ~ 2 Olj. In bry1 .. .,..n.n. 

" Fl 1 y 26 FW8 ,n dtn . 6d ... kon,.k'.", buunorlQ sa,," 
"PIlI!<! odl kulan 16, YIIkuumr-vute,orn. 

4. Smöri IÖrdela.en enligt anvisningarna pS bild 
3- 34 . 

5. Monter, de nva brytarkontakterna. 

6. Montera .'·Iedningen vid primaranslu,ningen. 

7. Kontroll,,. att bfylarkontllkterna ligger rält 
hOjdled 51mt alt de ligger pl.nt. 

Plan$krinknlng sker med slcr,nkverktyg. ILex . 
Bosch EFAW 57 A), endast den fasti! komakten 
fir bojas. 

33.34 
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Bild 3-35. Urtag fär iustering av brytarkontak ler 

Tvätta brytarkontaklerna ~ trikloretylen eller 
kemIskt ren bensin. 

Kor fordelaren i provbink och uiU in den enligt 
spec If Ikationern,. 

Provning av fördelare i provbänk 

1. Kor fordelaren med ClI 500 r/m I ordinarie 
rotatlonsrlktnmg (moturs) och justera brvtllrkon· 
takternas slutmngsvmkel enligt $pm:, 

2. Justeling sker genom att lossa lite pli skruven fär 
bfvtarkontakterna och dareher satta en skruv· 
mejsel I urtagen, bIld 3- 35 , och Vrida tills 
slutnmgsvinkeln ar korrekt. 

Orig darelter fast skruven for brvtarkontakterna. 

3, Kor fordelaren och still in gradsklv.n pi prov· 
bilnken sJ att markeflngen kommer min for 00 
vid sJ Ilgt varvtal (under 200 förd . r/m) au 
centrifugalregulatorn er tratt i lunktion . Oka 
varvtalet liingsamt och las av värdena vid före· 
sknvna gndtal. Nysmald fördelare skall forst 
köras upp i max. varv några giinger . TillAten 
tolerans for centrifugalregulatorn tir ± l Q • 

4. Kör fordelaren med lAgt varvtal och still in 
gradskto __ an sl an mlll'kerlng erhlllls vid 00. Anslut 
v,kUUmsli!ngen frAn provbanken till v,kuumregu· 
ratorn. 

Öb vakuumet succ:essivt och läs ''v värdena vid 
föreslmvna gradtal. 

BYTE AV IMPULSKONTAKTER, B 20 E-F. 
1. Demontera strÖm'ordelaren. 

2. Lossa skru~arna $Om hiller impulskont,kterna 
OCh t, bort dessa, 

3. Ligg lite fen (Bosch Ft 1 V 4 eller mouvlrlnde) 
pi de nva ,mpulslo:ontakletnaS fiberkllckar. 

4. KonIloIlera att packningen ar het, bvt vid behov. 

5. Montera de nva Impulskorn.akterl'la. 

3-17 
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6. Montera st(omförd,laren och luster, tändinst ill· 
"ingen. 

7. Kontrollera ,mpulskontakterna med testinslru
mentet EFAW 228. 

Montering 

1. Sim förde laren pS plats. 

2. Tryck fördelaren nedit samtidigt som fördelat 
armen vrids. 011 fördelaren 'Iunk.t ner ca 5 mm 
och fö,d.lararmen ej längre gAr an vrida är 
fordel".ns medbrmgare I spåret pi fOrd.I., · 
dreo.oet. 

3. Vrid fordelarhuset ~ det h.r Amma läge som 
innan demonteringen. 

4. Anslut elkontakten till impuls\(ontaktern. (820 

E, Fl. 

S. Anslut primir1edningen. Sätt pi fördelarlocku 

6. Stirla motorn och stall in t l odningen. (Startar ej 
mOlorn vrid fö rde larhuseI tills mOlorn gå, iijAng.' 

TÄNDINSTÄLLNING 

TandtnstiUnlng 
och med 
(Slrobo5Copl : 

sk.1I alltid gdtS! med mOlOrn igling 
hjalp '11 tändinställningsl.rnpa. 

B18A,Boch820A,B 

l . Rengör remskivan sa graderingen syns. bild 
3-36. 

2. Tag bort slangen frAn VIIkuumregul.tom. 

[PA B 20 B bör 5Iangen till insugning$föret 
Slingas av, t .ell . genom att böj. den eller genom 
an tiita den med lämplig plugg. si att motorn ej 
tar " t jlWluft" .) 

3. Anslut tiindmngslampan till ettans tindstih och 
batteriet. 

4. Starta motorn och kör den med varvtal enligt 
spec. (Anvand v.rvraknare.) 

Rikta tindinställningslampan mot graderingen 
på remskivan. Lossa fordel.r.n, 4 blid 3-23. och 
'ffid den tills tindraget overen55ummer med spec. 

Spänn fast fo rdelaren och kontrollera att tänd· 
läge och varvtII ej har andrat sig. 

5. Tag bort tändinst i llningslampan och montera 
slangen pi vakuumregul illorn. 

B20E,F 

1. Rengör remskivan si an graderingen bli r tydlig, se 
bild 3- 36. 

2. An$lut varvraknare och st roboscop. 

3. Ta bort slang.n för luftrenaren vid inwgnings
rÖre!. Ta lou stingen till fördelarens vakuum· 
regulator från insugningsröret . 

3-18 

Bild 3-36. Gradering för tandinstiUning 

[Pi B 20 F m&d avgaslterledning EGR, ska 
vakuumslangen mellan inwgningsrÖI och EGR 
ventilen lossas vid ventiten.) 

4 . san en ting. (SVQ 2901) om slangen mell.n 
Insugningsror och oljefält • . (Gåller tid. Ulf. av 
B 20 El. 

Starta motorn. Montera plastlocket. SVQ 2902 
enligt bild 3-37 och juster. ner varyt.let till 
700- 800 r/m genom all löra plAten över hllet i 
plastlocket. 

Ställ in tändningen titl l 00 f.ö.d . (Vid instållning 
lossas fordelarhuset och vrids i önilkad rik tning) . 

Ta bort plaurock [och ev lAng). 

Mont.r. slangen frin ... akuumregu~torn. Sitt pi 

slangen från luftrenaren. 

lAteranslut, Iförekommand. lal1. v.tkuums langen 
till EGR·ventilenl. 

""",,,"'-. SYO 2901 

SYO 2902 
-~ --

Bild 3-37. Lock för tändinstäHning (tAngen används 
pi B 20 E av tid . utI.) • 



• 
• 

FÖRDELARE B:ro A 

DEMONT ERING 

, . Knäpp av IJsbyglarn. för fördelarlocket ocn lyft 

'v locket. 

2. Demontera primirledningen frln primäran$lut
nll1gen, 1 bild 3- 26. 

Demontera yakuumslangarna fr.,.. vakuumregu
latorn. (Vid demontenng av slangen IrAn b,kelit· 
anslutningen, iakttag stor föuiktigllet sa IInslut
ningen ej bryts IV.) 

3. Lossa $kruven, 3 bild 3- 26, och drag upp 
fördelaren . 

ISÄRTAGNING 

1. Dr&g av fördelararmen. 

Tag bort lAsringen för draguängen Irln vakuum
regulatorn . 

Demontera Yilkuumregulal0ln enligt bild 3-38. 

2. Mark upp hur '.sbyglarna for locket siner saml 
demontera dem. 

Koppla loss kabeln Irin brytarkootakterllll och 
demontera pnmäranslutningen, bild 3- 39. 

Lyft upp brytarplatlan, 

3. Koppla loss fjädrarna til! centrifugalregulatorn 
samt märk upp hur brylarkammen sitter IfÖrhAI· 
lande tiU fördelarIKein . Spänn fau bfytarlc:am
men i ett skrUllstycke med mjuka backar. Sil 
försiktIgt pi fÖtdelarhuset med en plastklubba, 
bild 3-40, tills 'ISlingeo lossnal. 

4. TlIg bon fjädeningen , och märk upp hur med· 
bringaren, silter I förhlllaooe till fördelaraxeh 

513 ut sll'let, bild 3-41, IVh all medbringareo 
och drag upp fÖfde laraxelo . 

Kontrollera all inga brickor kommer bort. 

Bild 3-38. Demooterlng ''01 lIakuumregulalor 

33,34 
140,164 

"'" '" 1033111 

Blid 3- 39. Oemonteflo9 all prim:iranslulolng 

5. Oemoolefa Ibfjädrarna för cerJlrifugalll,lc:lerna 
och Iyll upp lIik terna. 

INSPEKTION 

Fördelatp latta 

l. KOlllakle'lla skall lIara släta och jämna p.l kon· 
taktytorna. Färgen pi konlakterna skall lIara grll . 
Oxiderade eller brända kontakte, bVles. Efter 
lingre tids anlländning kao brYliltklacken lIara 
lörll,ten umtidigt som fjidern har maltalS Ilarför 
komakleroa bör bytas om fördelaren all nIgon 
anledning tages isär. 

2. Kontaktplattan Ur ej glappa eller 'oIara fonliten så 
att grader har uppstJu. 

Bild 3- 40. Demontering a-t Ilsring 

3-19 
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Blid 3-41 , Demontering." medbringare 

F6rdet.,..ul 

1. Spelet mellan tördelarhuset och luln bör Ij 
b6r ej överstiga O,, mm. 

2. Kammarna på brytarkammen fAr ej vara repiga 
eU.r nedslitna dA stutningsvinkeln härigenom 
ändras. 

3. Hllen i cenuifugalregleringsvikterna flr ej vara 
oVII, eller pi annat sätt deformerade. 

4. Fjädrarna till vikterna Ur ej VMI deformerade 
eller skedade. 

Fördalerhu. 

, . Spel.t mellan fördelahuset och axeln bör ej 
överstiga 0,2 mm. Vid för ston spel bytes 
bussningar samt, om detu ej ii' tillriiddigt, Ixeln. 

VOLVO 
lonl' 

Bild 3-42 Fördelar,xll med centrifugal ... ikter 

3--20 

1 

2 - ---
3------
4 
5 

Bild 3--43. Sm3rjschema för fördelar, 
Anvil'ld BOICtI 1m6.jmeöel (eUe. ",omtaretld,J ,nlilt' nedan 
angivne betecknlngllr. 

1. Fl l v" Sill.., Uwn kli<:k fltt vid InHwn1ngllkltek'" 
2..Fll,,26Flltal in 
3.01 1 v 13 Inoljal 
4. Fl I v" Myck'l tUnl I., l8tt 
6.. Fl l v 2iI Ffttao in 
6. Otl v 13 Fylles med ()/~ 

HOPSÄTTNING 

" Smörj fordelardelarna enligt anvllnlngarna pi 
bild 3- 43. 

2. Montera centrifugalvikterna lamt IhllAdr.rna till 
dem. Montere brytarkammen pA fördelarlllCeln. 
Häkta pi fjädrarna tiU centrifugalregulatorn. 
Montera brlclla 001 Ib-ing fOr bryt.,kamiTll!fl. 
LJ" ingen tryck" pi plan med lämplig hylla. 
Montera JmÖrjfilteo. 

3. Montera tördelaraxeln i fö rdelartlus.t t samt län 
pi medbringaren pi fördelar axeln. 5,e ti ll att 
t iberbtickorna li9ger an mOl fÖfdelarhuset . Mon
tera stiftet i medbringaren och kontrollera axia l. 
$p.tet pA fÖrdetaraxetn. Spetet skall vara 
0,1 - 0,26 mm. Eventuell justering sker genom att 
andra pi antalet justerbrickor pA fÖrdelarax.ln . 

Montera tjidel'r ingen pi medbringuen. 

4. Montera brytarpiattan. Montera Ilwygtarna tör 
locket. Montera pn märaOllutnlngen och anslut 
kabeln fr'n brytarkontakterna. 

5 . Mont",a vakuufTl(egulatorn och anslut drag-
stlngen till bryt.rplattan. .. 
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6. Kontrollera att brylarkontakterna ligger ralt I 

hoJdl«! saml att de ligger plant. 

Planskrcmk.nmg sker med skrjnkv\tfktyg, II,e)( , 
Bosch EFAW 57 AL endast din fasta kontakten 
flr böjas Tvitta brvtarkontaklern.a med tn eller 
kemiskt fen barain 

KOl' fördelaren i provbänk och stall In den enligt 
Specif ikiII rOnel f\B 

BYTE AV BRYTARKONTAKTER 

Byte IV brvtarkonlekter kan ske i vagn men bör ske 
pS losstagen lordelar!!. 

l . Demontera fördelararmen . 

2. Demontera el·lednmgen vid prlfMrenslutniogen. 

3. Demontera skruven lor brytarkontakterna ocn 
Iyfl upp de gamla kontakterna. 

4 . Smorj fördelaren enligt anvisningarna p! bild 
3- 43. 

5. Montera de "Vii brytlll"kontakterna. 

6. MOntera el-ledningen vid pnmaranslutrungen. 

7. Kontrollera att brvtarkontakterne ligger tatt 
höldled samt att d. ligger plant. 

Planskränkning llI.er med skrinkvl!I'"ktyg, !t,e)( , 
Bosch FFAW 57 Al. endast den lasta kontakten 
lir böjas. Tvatta brvtarkontakterna med ui eller 
kemiskt ren benlin. 

Kor lordelilf"en I provbank och stall in den enligt 
",Kif ik ationerna. 

Bild 3-44. Urtag för jUliering IV brytlrkontakter 

33.34 
140.164 

Bild 3- 45. Medbringare för c:enlrifugalU!(Iulalor 

PROVNING AV FÖRDELARE I PROVBÄNK 

1. Köt lörde!8fen i ordinarie ro tat ion$l"lk Ining (mol· 
ua) och Junera brvtarkon\akternu slulnings· 
vinkel enligt spec. 

Justering ~klf genom att lossa pi skru~en för 
bl"ylarkontakterl1<l och därefter sätta en skru~
mejsel i urtagen, bild 3- 44 , Och vrida t ills 
slulningsvinkeln ar korrekt . 

Drag däreher fast skruven fOr brytarkontaklernill, 

2. Kör fördelaren och näll in gr~bkivan på prov· 
bänken s.I an en markering kommer min för ()O 

vid sä IAgI varvIai (undIl' 400 lord ri m) au 
cenllifug,alrllllulatorn ei trim i funktion . Öka 
~arvtalet Ilngsamt och lis liV värdena vid löre
skrivna gradtal. Nysmord lördelare skall foot 
köras upp i ma)( varv nlgra ginger. Tilliten 
tolerans lör centrifugalregulatorn. ir :t 1° . 

VOLVO 
103321 

Bild 3- 46. hcenter för justeting .lIV mu tändsänk-
ning • 

3-21 
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Ligger centrifugalreglerlngskurvan tör högt ,II ... 
fÖf lAgt kan detta avhlalpas ~nom att andra pi 
fjider'llinnil"lgen i centrifugalregulatorn. Harvld 
miste fördelaren tagas isär och fördelaraxeln 
lyftes upp tbrYlitrkammen behöver ej demonteras 
frin förde laraxelnL Oärelter lossas skruvarna 
som hiller medbringaren, bild 3- 45. Vrids med
briogaren med rotationsriktningen hOjs kurvan, 
vrids medbrtngaren mot rOl8tionsriklningen 

sänks kUl'\lan. 

OBSI Justedngen av reglering$kurvan lir ej $ke 
genom att medbringarens fjiclerbyglllf böj,,_ 

3. Kör fördel,ren med Ilgt varvtal och ställ in 
g'Mhldv8n d markering erhllles Vid 00 . Anslut 
vakuumslangen till bakelitanslutningen ~ ViI
kuurnregulatorn (primirmembrenet). Oka ve
kuumet successivt och läs av värdena vid föreskriv
na gradtal. Skilln.deo mellan stigande och fallande 
vakuum fAr ej överstiga 1 lno. En viss justering 
.v max. lI ulaget kan erhJ!!a! genom att lossa 
skruvarna föt vakuumregulalorn och flvlta 
denna. 

4. FIVna över vitkuumllangen tIll metallröret pA 

vakuumregulatorn hekund.rmembr.netl och 
kontronera all tindsänkningsmekanismen fun· 
gerar lillfredsställande . Vid för stor eller fÖl liten 
miX. sänkning justeras dettö genom att lossa på 

kontremuttern och vrida pli ellcentern, bild 
3-46. 

MONTERING 

1. Sin fördelaren på pI.tl. 

2. Trvck fördelaren lledSI $8mlidigt som fördelar' 
armen vrides. OS fördelaren sjullker c. 5 mm och 
fördelar armen ej lirogre 95r all vrida iir fö rdel.· 
rlns medbringare i spllret pli fördelllfdrevet , 

3. Vnd 'ördelarhuseI sJ att det lir $8mm. läge som 
innan oemontllrinye". 

4 . Anslut primirledningen. Sin pi fördelarlocket. 

5, Starta motorn och ställ in tindnil194ln. (Startar ej 
molorn vrid fördelarhusat tills motorn ~r IglIng.) 

Bild 3-47. Svängningsdämpilre med \radenng för 
tindinnäUning 

TÄNOINSTÄllNING 

Tändmställning skall alllid göras med motorn ig&ng 
och med hjälp IV tiindinställningslampa (Stroboscop). 

1. Rengör svängr'lingsdämparen sä groderingen sVns, 
bild 3-47, 

2. Tag borl slangarna frln vakuumregulatorn. 

(SLangen liII illwgningsröret bör stängas av, I.IX. 
genom alt böja den eller genom att läla den med 
lämplig plugg, sA.n motorn ej tIIr " ljuvluft".1 

3. Anslut tändningslampan till ettans t.ndstift och 

batteriet. 

4. Starta motorn och kör den med v.rvtaJ enhgt 
SPllC. (Använd varvräknare.) Rikt. tiindin$läll· 
ningslampan mot graderingen pi svängnings· 
dämparen . lossa fördelaren , 3 bild 3- 26, och 
vrid den Im, tändliget överenstammer med spec. 
Spänn lasl fordelaren och kontrollera lit tand· 
lage och varvui ej har indrat sig. 

5 . Tag bort tändinslällningsl.mpan och montera 
$Ia~rna pi vakuumregulatorn. 

• 
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FÖRDELARE. 830 E. F 

8l1d 3-48. Demontering IV kondensator och primär
ledning 

DEMONTERING 

I. Knapp av 11sbygl.rna tdl fordelarlocket och Iylt 
liV locftet 

2. TI bort pr,marledningen frin tandspolen $<Im! 
stickkontakten frAn ,mpulskontakterniil. 

3. Ta bOf! v.kuumslangen Irin vakuumregulatorn. 

4. Lon. 1'$UilUnlngukruvlln Och dra upp fördela. 

"" 
Isärtagning 

1 Lyft liV fDrdetanrmen. 

Ta bort tlsrlngen for dragningen frin vakuum. 
regulllorn. Demontera vakuumregulalorn, se bild 
3-49 . 

Bild 3-49. Demontering av vakuumreguhllor 

33. 34 
140. 164 

----
Bild 3- 50. OemorneflflQ av Impulslcontakter 

2. Mlllk upp hur IAsbyglilrn. för locket $ittllf" umt 
demoniera dem , Koppla loss I(ilbeln frAn bryta,. 
kont.ktelnl och demonter. kOncler15i110rn, se 
blid 3-48. 

3. LvII upp brYlilrpl.ttan. 

4. Demonter. impulskont.kltrna, se bild J-50. 

5. KoppiiI loss fjadrarna 1111 cenlfifugalfegulalorn 
samt ffidrk upp hur brylarklmmen Sliter I for
hAllande 1111 f6rdelat3O:IIn Spann last brytarkam. 
men i ell skruvuycke med mjuk. backat, se bild 
3-51 . 

SIA fö rsiktigt pA fördela rhu§e t mld en plan
klubba til ls !6~ingen lossnar, $f! bild 3- 51 . 

Bild 3-51 , Demontlring av I~Srin~ 

3-23 
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6. Ta bort f.idernngel1 och mark upp hur med
I)(rngalen 51Iter I forhillande till fordetaraKeln. 

Slä ut stiftet , se bild J-52. Lvf t av medb',"g"
fon oCh dra upp ford,I,r'Keln, Kontrollera att 

inga brickor kommer bort. 

7 Demornera I!lsfjadrarna lor cen tnfugalvlkternll 

och Iyl! av vikterna. 

Inspektion 

FÖRDELARPLATTA 

Kontakterna skall vara sleta och jamna p5 kontakt
ytorna Fargen på konlakterna skall var. gri. Oxidera· 
de eller branCa kontakter byu Efter längre tids 
"nvandnlng kan br .... tarklacken vart försliten umtidigt 
som fjlKlern har mattitts, varfo, konUlktern. bor bytas 
om fordelaren av "kon anledning tas ,sar. 

Kon\aktp!att.n får ej gl,ppa ell~ Vii" försliten si at! 
i"der har uppstål[ 

FÖROELARAXEL 

Spelet mellan lordelaraKtln och brytarkammen bor ej 
overstiga 0,1 mm 

K.mm.rna pli b'yta/kammen tir '1 vara repiga eller 
nedSl ltN di slutnll1g$vlnkeln na/lgenom indras 

Hilen t centnfugalreglerH'lgsvlkterna Ur ej vari ovala 
,lIer pi ilnnat s.an deformerade 

Fladrilrna till vlkte.na Ur ej vara deformerade eller 

dcilClilCle. 

Bild 3-52. Demontering av llssuft 

3-24 

Bild 3-53. Fordelaraxel med centflfugatvlkter 

FÖRDELARHUS 

Spelet mellan lordelarhuset och .xeln bor ej ovemlga 
0,2 mm. Vid for $lon spel byts buunlogar Slmt, om 
detta ej al tilhackligt. axel. 

Hopsättning 

smdrj lordel'ldela,na enligt anvlsnlngalna pi bild 
3- 54 

Hopsauning ske, i omvand ordningsloljd mot 11.CI11ag· 

ning 

Byte DY bry tar kontakter 

Byte liV brytarkontakter kan ske i vagn men bör helst 
ske pi lont.gen fördelare. 

1. Lyft av IOrdele.arm och $kyddslocl<. 

2. Lossa et·ledningen vid primarilnslu tnmgen. 

3. Demontera de gamla kontakterna. 

4. Montera de nya kontakterna samt satt last 
el·lednlngen vid primaranslutningen, 

5. KontrOllera att brytarkontakterna ligger rätt I 

h6jdled samt au de ligger plant . Planskränk n ingen 
sker med skränkverklY9. (t.ex. Bosch 
EFAW 57 A). Endast den las ta kon takten får 
bOjas. 

6. Tvittti bl'yurkontakterna med trikloretylen eller 
kemisk t fen bensin. 

7. Kor fardelaren I provbank Och stalt in den enhgt 
spec,likatlonerna 

8 . Montera skvddslock och lordelararm • 
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Bild 3- 55. Urtag f Of luue"ng a" brytarkontakler 

2. JuSte ring sker genom all lossa lite pi skruven for 
bryt8,konl,kterna och darefter Solna en skruv· 

melsel I urtilgen, bild J - 55. och Vilda IlIIs 
slulmngsvlnkeln ar korrekt . 

Bild J- 54. SmörjKhema för fordelOIre Dr, därefter fast skru~en f Of brytarkontakterna. 

Fl l v" Tiek brVlarllammen .... ed .11 lunt I~, lIml 
ht. pi l,befklKk..,. 

2. Fl 2 v 1 SmOrI .... klen .. 'a..samt 
3 1'11 v" Tiek brVT'rka ......... n .... ed III lunllllllll . 
• Oliv 13 Fvll unorjkoDOll" med ol ja. Dr~nk In smor! . 

' ,11In. ,. 01 l v 13 Bu...,;.,,.. ,kall IIW- I 01;' .... 'nn 1121 1mrN 
fÖ'" monlerino 

•• 1'12 y 3 Fena in broc"or,... , FIl ,, " Ligg IiI' feu pi I,ook l.:". ,... 

•• 01 ," 13 Olil in.l(e1n IO'I! montt, lno 
9. 01 l v 13 DIII.,k In smö,I' IIIt .. 
10. 01 I y 2 Ol~ in brYt.'pll!!ln 

" 1'11" 26 Fet tt in den rorl. ko"' l klens bunnlog Mml 
lOppen och kUlin Iö, villtuum"goulllorn. 

Provkörning av fördelare i provbänk 

I. Kör fördelaren med ca 8J r/ s (500 r/ mI I ordinarie 
rOUhonsriktnlng (moturs) och juSter. brytarkon· 
tak telnas slu tningsvinkel enligt spec. 

3 Kör fordelIren och stall ,n g r~sklllan pi prov· 
banken sJ all en markering kommer mill för 00 

II ld så ligt varvtal lunder 200 ford . r/ m) all 
centrifugalregulatorn ej lJall r funktion . Oka 
varvtal långsamt och las av valdena vid föreSkriv · 
na ", radial. Nyunord fordelare skal l forst koras 
upp I mall . VBIV nlgra g~nger . T i ll~ten to lerans 
for centflfugalregu latorn af .i ,0. 

4. Kor lordelaren med lAgt "ar" ta l och ua!! In 
gradskilIan $I markeriflQ erhäUs Vid 00 Anslut 
vakuumslangen hin p rovbanken 1111 vakuumr~u· 

latorn 

Oka vakuumet SUCcesSIVt och las av varden" vid 
förskrivna gradtal. 

Montering 

Montering sker i om"and ordnlngsloljd mOl demonte· 
ring. 

Starta motorn och stall In tandningen, se sid . 22. 
jStartar ej motorn Vild fördelarhutet Irlls motorn gAr 
rgAng. ) 

• 
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