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SVENSKA 

GRUPP NR 

8 83 

DATUM 

Jan 1993 

BETA. 

Taklucka, vattenläckage 

200 

Sida 1 av 3 

Detta servicemeddelande kompletterar servicehandbok Avd. 8 Felsökning vattenläck
age TP31250/1 . 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Vattenläckage taklucka 

Vid läckage taklucka se också följande litteratur; 
- Servicehandbok Avd 8 Felsökning vatten läckage 

240 1975-19 .. 
- Servicemeddelande 83-201 Taklucka 
- Servicemeddelande 83-202 Tätningslist taklucka 

Om filtdistansen i vänster och höger bakkant på takluckan ligger för nära luckans 
plåtkant fungerar den som läskpapper och drar till sig vattendroppar. När filten är mättad 
rinner vattnet vidare på styrskenan och in i kupan. 

Åtgärd: 
Ta bort en bit av filten så ett avstånd av min 5mm erhålles till luckans plåtkant. 

8300150S 

203 

Servicepersonal: Cirkulera, läs och signera 

Service Reservdels- Verkstads- Verkstads- Servicetekniker 
chef chef chef förman 



200-8-83-203 Sida 2 

8300151 S 

8300152S 

Ta bort eventuellt visir 

Öppna luckan till hälften 

Ta bort eventuell vindavvisare 

Sitter med fyra skruvar. 

Kroka loss takluckans klädsel i framkanten 

Klädseln sitter fast med klammor. 

Skjut klädseln bakåt så luckans fastsätt
ningsanordning friläggs 

Lossa takluckan 
- Stäng luckan 

- Vik undan bladijädrarna (1 ) 

- Ta bort skruvarna för takluckans främre och bakre fäs-
ten (fyra skruvar på va~e sida). 

OBSI Lägg noga märke till hur förstärkningsblecken (2) 
för bakre fästena sitter, detta är viktigt vid ditsättningen. 

Lyft bort takluckan och lägg den på ett under
lag som ej skadar lacken 
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VST Operationsnummer 
83628-2 
83906-5 

Datum 
Jan 93 200 

8300150S 

Beskrivning 
T aklucka, de-mo 

Avd. Grupp Nr. Sida 3 
8 83 203 av 3 

Skär bort en bit av filtdistansen 

Avståndet mellan luckans plåtkant och filtdistansen ska 
vara min 5 mm. Obsl Skär dock ej bort så mycket av 
filtdistansen att denna lossnar. 

SäH tillbaka takluckan och återställ vagnen i 
ursprungligt skick 

Kontrollera aH inget läckage förekommer 

Orsakskod 

Taklucka, filtdistans modifiering 24 




