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Blad 1 av 2
Op nr 82602
Bakskärm häger sida, byte
Följande temPo ingår: 1-35.

Op nr 82606
Bakskärm vänster sida, byte
Följande tempo ingår:

1-5, 6-31, 32-35.

Arbetsbes kr ivn i ng

Verktyg

1.

Palla upp vagnens bakporti •

2.

Demontera navkapsel, hjul och stänkskydd

Mutterdragare

3.

Demontera låsbleck för sidodörr från skärm

Krysspårme jse I

4.

Demontera tröskelplåt och kantskyddslist från
sidodörrsöppning .

Krysspårme jse I

5.

Demontera främre sidopaneloch täckplåt från dörr-

Krysspårmej se I

stolpe
6.

Demontera bränslepåfyllningsrör från höger skörm

Krysspårn~e jse I

7.

Smält bort tenn från nedre skarv på bakstolpe

Gasstöll

8.

Grovmejsla bart takskärmsskrot

Mejselmaskin

9.

Slipa punktsvetsar och mejsla bart bakskärmsrester
från förstärkningsplåt för mutterplatta, dörrstolpe,

10.

bottensvällare , sidofönste röppning, venti lations-

Slipmaskin 20000 r/min

fönsteröppning, bakstolpe, bakstycke, reservh ju Is-

Slipskiva \2150

balja och hjulhus.

Mejselmaskin

Rikta och renslipa anliggningsytorna på förstörk-

~

ningsplåt för mutterplatta, dörrstolpe, bottensväl-

11 •

lare , sidofönsteröppning , ventilationsfönsteröpp-

Riktverktyg

ning, bakstolpe, reservhjulsbalja och hjulhus

Rondellslipmaskin

Avemballera ny skärm, justera och kantslipa denna

Riktverktyg
Ronde Ilslipmaskin

12.

13.

14.

15.

16.

Renslipa nu förstärkningsba Ik för skärm och kapa

Rondellslipmaskin

denna till rätt längd

Bägfi I

Borra 2 hål för karosseriskruv iförstärkningsbalken
avpassade efter 2 av hålen för prydnadslisten på

Borrmaskin

skärmen

Borr \21 2,5

Blanda och applicera lim på förstärkningsbalken
(VMP 80-11), fixera balken med 2 karosseriskruv

Spackelspade

vid skärmen

Krysspårmejsel

Inpassa skärmen, märk av skarvar på bakstolpe

Svetstänger

och dörrstolpe, tag ned skärmen

Ritspik

Iordningställ skarvarna på bakstolpe och dörrstolpe

Bågfil, Mejselmaskin
Rondellslipmaskin

17.

Inpassa och fixera skärmen

Svetstänger

18.

Justera spel mellan bakstolpe och lucka

Hydraulisk tryckcyl.

19.

Stumsvetsa skarvarna på bakstolpen och dörrstolpen

TI G-aggregat

I

VOLVO

20.
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av

Stumsvetsa vid fönsterstolpen, fram och bakkant
hjulhus och bottensvällare

21.

Nr

TIG-aggregat

Punktsvetsa fast skärmen vid dörrstalpe, bottensvö Ilare, sidofönsteröppni ng, venti lationsfönsteröppning, bakstolpe, bakstycke, reservhjulsbalja

22.

23.

och hjulhus

TI G-aggregat

Montera låsbleck för sidodörr och punktsvetsa fast

Krysspårme jse I

förstärkningsplåten fär mutterplattan i skärmen

TIG-aggregat

Slipa stumsvetsarna på bakstolpen och dörrstolpen

Rondellslipmaskin
Slipmaskin 20000 r/min

24.

Tennspackla vid skarvarna på bakstolpen och dörrstolpen

25.

Justerrikta ev skärmen

26.

Plastkitta vid bakstolpe, bakstycke, reservhjulsbalja och hjulhu s

27.

Klistra våffelpapp på skärmen

Sax

28.

Montera hju I, navkapsel och stänkskydd

Mutterdragare

29.

Palla ned vagnen

30.

Borra i skärm för tröskelplåt , montera kantskydds-

Borrmaskin, Borr

list och tröskelplåt i sidodörrsöppning

Kryssp6rme jse I

31.

Montera främre sidopaneloch täckplåt på därrstolpe

Kryssp6rmejsel

32.

Montera bränslepåfyllningsrär i häger skärm

Kryssp6rmejsel

33.

Demontera fi xeringsskruv från skärm och förstärkningsbalk

34. · Montera hållare för prydnadslist på skärm
35.

Rengör inne i vagn .

Kryssp6rmejsel
Hammare
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