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Saginaws nya st yr-
servopump till motor 1-_38 __ 
B 200 och B 230 

Makulera tidigare SM P avd 6 grupp 61+ nr 38 av december 1981+. 
Ändringen är markerad med ett streck i marginalen. 
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Sida l av 2 

Byte av styrservopump, fabrikat Saginaw Te, på 21J0 med motor B 200 och B 230 

Denna pump levereras som reservdel utan remskiva varför den gamla måste flyttas över. 

Lossa på rem justeringen och ta bort remmen 

Lägg några trasor under pumpen. 

Ta bort slangarna frän pumpen 

Sätt först dit låsbara slangtänger på · slangarna 
från oljebehållaren. 

Ta bort pumpen frän motorn 

T a bort remskivan 

Använd avdragare 5259 tillsammans med en 
skruv 3/8" x 2 3/1+" UNe, detaljnr. 955 51+0-0. 
Dra i skruven i pumpaxeln. 

Flytta över fästkonsolerna till den nya pumpen 
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5096 Sätt dit remskivan. Smörj in pumpaxeln med I 
olja 

Använd: 

- tidigare skruv 3/8" x 2 3/4" UNe 
- verktyg 5096 (ramlagerhållare till B 28 mo-

torn) 
- planbricka detaljnr 960 148-5. 

Pressa ner remskivan så att dess kant kommer 
i samma nivå som pumpaxeln. Efterhand som 
remskivan pressas ner, lossa skruven och lägg 
dit fler brickor. Detta för att skruven inte ska 
bottna i pumpaxeln. 

Obs! Om muttermaskin används: 
Var noga med att inte pressa med full kraft på 
maskinen eftersom skador då kan uppstå på 
pumpens inre detaljer. 

Sätt dit pumpen till motorn 

Sätt dit slangarna. 
T a bort de båda låsbara slangtängerna. 
Sätt dit remmen och justera in den. 
Ta bort trasorna under pumpen. 

Fyll på olja 

Vrid ratten mellan vänster och höger ändläge. 
Detta för att lufta ur systemet. 
Starta sedan motorn, vrid åter ratten mellan 
båda ändlägena. 
Kontrollera oljenivån i servobehållaren. Fyll 
på vid behov. Stäng av motorn. 

Olja: ATF 


