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Luftfilter med termostatreglerad förvärmningsanordning (SU-förgasare). 

Vi har tagit fram ett nytt luftfilter med termostatreglerad förvörmningsanordning för 

- ".." B 18 med SU-förgasare. Vid start och körning med kall motor sugs luft in genom en 

varmluftkanal , som tar vörme från avgasröret. 

A 'lo rd ni ngen består av deta I jer enl igt nedunstöe nde ma teria I lista och monteri ng sker 

./ på nedanstående sätt: 

Förvärmningsplåten (14) monteras mellan förgasarna och insugningsröret , (med pack

ning på båda sidor). Filtrets underdel (1) skruvas fast vid förgasarna med packning 

mellan samt brickorna (5) inuti filtret mellan underdel och skruvar (6) och fjäder

brickor (7). 

Slangen (9) träs på stosen på filtrets överdel och dras fast med slangklammer (10). 

S langen (13) träs på stosen på förvärmningsplåten (använd =.is la ng klammer) . Spjä 11-

huset (11) monteras vid de båda slangarna (13 och 9) ach dras fast med slangklam

mer (10). På spjällhuset monteras luftintag (12)som dras fast med slang klammer (10). 

Lägg i filterinsatsen (8) med gummipackningen nedåt och sätt dit filterhusets över

del (2). Montera ventilationsslangen mellan oljepåfyllningshuv och filter. Träd den 

igenom gummibandet tillsammans med bränsleslangen . 

Pappersinsatsen byts var 40 000 km (25 000 miles) eller vid extremt dammiga för

höllanden vid behov. 
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1. Underdel 8. Insats 

2. Överdel 9. Slong 

3. Clips 10. Slangklammor 

4. Packning 11. Spjä IIhus 

5. Bricka 12. Luftintag 

6. Skruv 13. Slang 

7. Fjäderbricka 14. Förvärmningsplåt 
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