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Innerskärm av plast
240, 260

6
DATUM

Okt.
78
Sida I av 3
Innerskär m av plast

För att ytterligare förbättra rostskyddet, har
innerskärm av plast. Innerskärmen är fastsatt
modeller. Den kan även med fördel sättas fast på
I samband med detta bör också tätningsplåtar för
- 51 - 05 Okt. 78.

på de nordiska marknaderna införts en
på insidan av framskärmen på 78- års
1975-77 års modeller av 240, 260.
framhjulsbromsar sättas dit. Se SM P 5

Erforderligt materiel för 1975-1977 års modeller
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Inre hjulhus vänster
Inre hjulhus höger
Skruv
Rostskyddsvätska, sprayburk

Det.nr.
I 254 747-7
I 254 748-5
949 485-7
282 767-3

Antal
I
I
6
I

Sida 2

Ditsättning av innerskärm
Öppna huven.
För ledningsmattorna åt sidorna på fjädertornen för
resp. sida.
Tejpa fast ledningsmattorna.
Lossa hjulmuttrarna.
Palla upp och avlasta framvagnen.
Ta bort hjulen.

Anvisning för en sida
Lossa stänkskyddet och låt det hänga kvar i den
yttre skruven.
Rengör hjulhuset
svamp/borste.

noga

med

vattenslang

och

Bättra skadat underredsskydd med tixotrop rostskyddsvätska. Detta är speciellt viktigt i skärmens
fram- , över- och bakkant (se pilar).

Märk upp och borra ett hål i hjulhuset för främre
fästet med (/J 4,5 mm.

För bilar med stänkskyddet fastsatt med tre skruvar (tid. utf.) gäller:
Klipp två extra jack i innerskär men som bilden
visar, dessa för inpassningen vid stänkskyddsfästet.
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Grupp-

Nr.

Sida

3

Okt. 78
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Placera innerskär men på plats.
Bakändans yttre jack, vilande på yttre stänkskyddsskruven.
Placera den så den hamnar mellan stänkskyddet
och fäst järnet.

Se till att skär m kanten på plåtskärmen kommer
in ordentligt i hållarna på innerskärmen.
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Sätt fast främre fästskruven.
Borra två hål för övre fästet i hjulhuset rt> 4,5
mm. Använd innerskärmen som mall.
Sätt dit skruvarna.

Sätt tillbaka stänkskyddet.
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Gör om hela arbetsgången för den andra innerskärmen.
Dra fast hjulen.
Pa lla ner bilen, ta bort tejpen på ledningsmattorna och för tillbaka dem.
Efterdra hjulmuttrarna.

