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Varmstartventil för dubbelförgasarmotorerna B20B och B30A. 

Både förgasare Stromberg och SU är försedda med flottörhusventilation, som ansluter 

till luftrenaren. På Stromberg finns en kanal i förgasaren som mynnar ut i luftrena

ren och på SU finns en T -gummislang mellan flottörhusen och till luftrenaren. 

Vid varm väderlek kan varm motor vara svårstartad beroende på att alltför mycket 

bränsleånga tränger upp i luftrenaren genom ventilationen och åstadkommer ett 

ogynnsamt bränsleblandningsförhållande genom förgasare. 

För att åtgärda detta har framtagits en s.k. varmstartventil (bild l och bild 4). Den

na kopplas in på förbindelsen mellan flottörhus och luftrenare och stänger denna för

bindelse då gasreglaget befinner sig i tomgångsläge. 

Bild l. Varmstartventil på SU-förgasare 

l • S lang för flottörhusventilation 
(till luftrenare) 

2. S langar för flottörhusventilation 
(ti II flottörhus) 
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Bild 2. Varmstartventil sedd uppifrån 

l. Flottörhus, bakre förgasare 
2. Flottörhus, främre förgasare 
3. Skruv för flottörhuslock 
4. Ventilreglage med konsol 

• 

3. Ventilreglage med konsol 
4. Varmstartventil 

5. Slang mellan flottörhus och vormstart
ventil 

5. Hävarm för mellanaxel 
6. Länkstång 
7. Hävarm 

6. Bränsleslong 
7. S lang mellan varmstartventil och luft

renare 
8. Slang mellan flottörhus och varmstart

ventil 
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a A. Tomgångsläge m ... 3 B. Drift 

Bild 3. Funktionsbilder 

Kontramutter 
Mutter 
Bricka 
Ventilreglage med konsol 
S langonslutni ng (från flottärhus) 
S langanslutni ng (till luftrenare) 
Nit 
Utlopp ti II atmosfären 

9. Ventilhus 
10. Kolv 
11. Gummiringar 
12. Fjäder 
13. Gummitätning 
14. Reglerstång 
15. Hävarm för mellanaxe l (gasspjäll) 
16. Hävarm fär varmstartve ntil 

Funktionen är följande : Då gaspedalen är helt släppt dvs gasreglaget står i tom

gångsläge, är kolven (10 bild 3 A) lyft till sitt övre läge genom reglerstången 

(14), som i sin tur lyfts av gasreglagets hävarm (15) via hävarmen (16). Därvid 

stänges fö rbindelsen mellan flattörhus ach luftrenare av kolven (10) och flottör

husen ventileras direkt ut i atmosfären genom utloppet (8). 

Då motorn startat och gaspedolen tryckes ned (bild 3 B), släpper gasreglagets 

hävarm (15), kontakten med hävarmen (16) och kolven (10) tryckes till sitt 

nedre läge av fjädern (11). Förbindelsen mellan flottörhus och luftrenare äråter 

öppen och utloppet (8) t i ll atmosfären är stängd av kalven (10). 
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Bild 4. Varmstartventil på Zenith
Stram berg ftsrgasare 

l • Förgasa re 
2. Låsmutter 
3. Reglerstång 
4. Luftrenarens underdel 
5. Gummitätning 
6. Varmstartventil 
7. Nit 
8. S la ng (ftsre kommer e ndas t på vag nar 

med bensinavdunstningskontroll) 
9. Htsvarm f tsr gasspiäll 

10. Ventilreglage 
Il. Skruv f tsr ventilreglage 

Bild 5. Slanganslutningar för Stromberg-ftsrgasare 

l . 
2. 
3. 
4. 
5. 

Varmstartventi I 
Bricka 
Nit 
Slanganslutning 
Slang till bakre förgasarens 
flottörhus 

6. Slang till främre förgasarens 
flottörhus 

7. Slanganslutning 

8. 
9. 

10. 
Il. 
12. 
13. 

Bricka för luftrenarens underdel 
Slanganslutning 
Bricka (=8) 
Luftrenarens underdel 
Packning 
Ftsrgasarhus 



Varmstartventilen tir införd på dubbelförgcisarmatarerna B2P~ och B30A enligt följande 

chassinummerförteckning • 

Vagntyp 

12El 

142 

144 

145 

164 

1800 V (5 tromberg-förg . ) 

1800 H (SU-förgasare) 

ChalS i nummer 

329128 

87816 

119213 

21083 

5041 

29265 

29258 

I de fall påtagliga varmstartsvårigheter förekommer på vagnar nied motorer B20B och 

B30A och med lägre chassinummer tln ovanst6ende, kon varmstartventil monteras. 

Satser har tagits fram för SU- resp. Stromber.g-förgasare. 

För vagn med SU-förgasare satsnummer , 273183 

I satsen ingår följande detaljer: 

460071 

.419905 

419865 

419867 

192034 

955778 

955890 

16947 

Varmstartventi I 

Gummirotning 

Slanganslutning 

Venti Ireglage 

Slang (0,05 + 0,05 + 0,08 m) 

Mutter M 3-2,4 

Bricka 3,2 x 6 

AL-nit 1/8" 

Antal 

3 

0,18 m 

2 

l 

2 
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För vagn med Zenith-Stromberg förgasare salsnummer , 273182. 

I satsen ingår följande detaljer: 

~':!9.D!'~~_~=!:._ 

460071 

.419905 

419871 

419872 

460104 

192292 

683718 

419864 

419865 

192034 

955778 

955890 

16947 

~~~~~!'.!~-

Varmstartventil 

Gummitötning 

Distansbricka 

Skruv 

Ventilreglage 

Bricka 

Bricka för luftrenare 

Slanganslutning 

Slanganslutning 

Slang (0,235 + 0,065 m) 

Mutter 

Bricka 

AL-nit 

M 3 x 2,4 

3,2 x 6 

1/8" 

o 
VO LVO 
1\0765 

Bild 6. Slanganslutningarnas placering (5U) 

Monteringsanvisning, SU-förgasare 

Varmstartventilen monteras mellan de båda förgasarna. 

1 ~; 1::Od 

Antal ------

'l 

2 

3 

2 

0,3 m 

2 

2 

l. Placera de tre slanganslutningarna (5,6 bild 3) i hålen i venti Ireg laget (4). De tre 

slanganslutningarna skall placeras med 45
0 

vinkel i förhållande till varandra, se 

bild 6. Nita samman varmsrortventilen och ventilreglaget med lämplig 1/8" nit. 

2. Träd gummitötn ingen (1 3) samt hävarmen (16) på reglerstången (14). Träd på brickan 

3 I 5 



(3) och skruva på muttrarna (2) och (l). Drag upp reglerstången så långt det går 

dvs så långt att gummiringarna (11) på reglerstången glider i och igenom hålet i 

kolven(lO). Träd på en 80 mm lång slang på anslutningen i mitten och en 50 mm 

lång slang på vardera av de båda andra anslutningarna. 

3. Tag bort T -slangen för flottörhusventilationen samt en skruv i vardera flottörhus

locket. Montera ventilreglaget med varmstartventilen i de två skruvarna, se 3 

bild 2. Anslut den långa slangen till luftfiltret och de båda övriga till resp. 

förgasares flottörhus • 

4. Kontrollera tomgångsvarvet och justera vid behov. Hävarmen (16) skall ligga 

mot mellanaxe Ins hävarm (15) såsom bi Id 3 A visar. 

Skruva in muttern (2) så långt att kolven (10) trycks mot sitt övre läge enligt 

bild 3 A. Tomgångsvarvet får ej öka. Lås muttern (2) med kontramuttern (l). 

Smörj hävarmens (16) kontaktyta mot hävarmen (15) med "Molykote". Kontrolle

ra att hävarmen (16) ej hindrar motorn att återgå till tomgångsvarv, genom att 

göra korta upprusningar av molorvarvet • 

A --

/~ Bild 7. Hålning av luftrenarens underdel 

A = 

B = 

+ 
30 - l mm för vagn 1800 och 

28 ~ l mm för övriga vagnar 

\2l 6,5 mm 

c = Qj 3,5 mm 

Monteringsanvisning , Stromberg-förgasare 

Varmstartventilen monteras vid bakre förgasaren och på sidan av luftrenarens under-

del. 

l. Demontera luftrenarens underdel från förgasarna. Borra tre hål med 6,5 mm 

borr och två hål med 3,5 mm borr i sidan på underdelen enligt bild 7. 

(OBS! för vagn 1800 är måttet A = 30 mm). 

Om flera monteringar skall utföras, är det lämpligtatt tillverka en mall för hål

ningen enligt bilderna 10 och 11, sid 5. 
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Bild 9. Montering av ventilreglage 
(Stromberg) 

1 • Förgasarhus 
2. Konsol för kallstartreglage 
3. Distansbricka 
4. Ventilreglage 
5. Bricka 
6. Skruv 

Bild 8. A . Bricka 955890 
B. AL-nit 16947 

VOLVO 
110767 

2. Placera de tre raka slanganslutningarna (4 bild 5) i hålen i underdelen ach nita fast 

varmstartventilen i denna med lämplig 1/8" nit. Använd bricka 955890 (se bild 8). 

OBS! Ventilen måste nitas fastoch ej skruvas då risk i sådant fall föreligger att nå

gan del lossnar och kan komma in i motorn. 

3. Montera ventilreglaget (10 bild 4) på den bakre förgasaren med distansbricka (3 

bild 9), bricka (5) och skruv (6). 

4 . Placera de två slanganslutningarna (J och 9 bi Id 5) i brickorna (8) för luftrenarens 

underdel. Montera slangarna (0,065 m och 0,235 m) på resp. anslutningar i varm

startventil och för flottörhuskanaler • 

Anslutningarna i mitten på varmstartventilen skall mynna fritt in i luftrenaren. 

5 . Montera luftrenarens underdel med brickorna på förgasarna. 

6 . Träd gummitötningen (5 bild 4) på reglerstången och skruva på muttern (2). Skruva 

därefter reglerstången, i gängan, på ventilreglaget. 

Drag upp reglerstången så långt det går dvs så långt att gummiringarna (11 bild 3) 

på reglerstången glider i och igenom hålet i kolven (10). 

7. Kontrollera tomgångsvarvet och justera vid behov. 

Skruva reglerstången tills ko lven (10) trycks mot sitt övre läge såsom bild 3 Avisar . 

VentilreglagetOO bild 4) skall ligga an mot förgasarspjällets hävarm (9) . Tomgångs

varvet får därvid e j öka. 

8 . Lås reglerstången i läge med muttern (2). Smörj hävarmens (9 bild 4) kontaktyta mot 

ventilreglaget (10) med "Molykote" . Kontrollera att ventilreglaget ej hindrar mo

torn att återgå till tomgångsvarv genom att göra korta upprusningar av motorvarvet. 

Montera luftrenarens övriga de lar. 
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Bild 10. Mall för hålning av luftrenarens 
underdel för samtliga vagnar utom 1800. 
(Bilden ör i skala 1:1) 
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_ Bild 11. Mall för vagn 1800 

VOLVO 
110812 


