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BETR. NR . 

Nytt bakluckelås 37 
5-dörrars 

240 Jan. 

Sida l av 3 

Nytt bakluckelås på 240 j-dörrars 

F ör att ge bakluckan en bättre uppstyrning och därmed minskad risk för 
skrammel har ett nytt utförande av lås införts i produktionen omkring 
vecka 49 1985. 
De två sidostyrningarna på dörrens kortsidor utgår eftersom låsbygeln 
nu fungerar som styrning. Det nya låset har ett låsläge och ett 
säkerhetsläge, inbyggd barnspärr samt krockskydd. 

Det nya låset kan även användas på äldre bilar och kommer därför att 
ersätta det gamla som reservdel. 

Delar till det nya utförandet 

Benämning 

Lås 
Krockskydd 
Låsbygel 
Styrbygel 
Skruv till krockskydd (M6 x 14) 
Skruv till ytterhandtag (M6 x 20) 
Primer 
Transparent rostskyddsmedel 

Detaljnummer 

l 315 916- 5 
l 315 914 - 0 
l 315 917-3 
l 315 918- 1 

945 414 - 1 
946 .934 - 7 

l 277 362- 8 (1 liter) 
l 161 038-3 

Byte av bakluckelås 

Ta bort: 

Antal 

l 
l 
l 
l 
2 
2 

plasthandtaget på den invändiga dörröpp
naren 
skyddskåpan runt den invändiga dörröpp
naren 
dörrklädseln 

Ta bott dragstången t iU nyckeUåset 

Tappa inte bort låsfjädern. 

141 7G7 

86 



P-8-83-37 Sida 2 

1/18 

39 

27 27 141 770 

Ta bort barnspärren samt ytterhandtaget. 

T a bort låset 

F ör ut det åt vänster (bakif rån se tt). 

Märk ut och borra två hål enl bild 

Använd borr (/) 8 mm. 
(Bilden visar öppen lucka sedd bakifrån.) 

Fila ut l mm för barnspärren en! bild 

Rostskydda: 
Stryk först på primer, detaljnr 1 227 362- 8. 
Stryk därefter på transparent rostskyddsmedel. 
detaljnr 1 161 038-3. 

För in krockskyddet från vänster 

Skruva fast ytterhandtaget helt när krock
skyddet är på plats 

Använd två nya skruvar; M6 x 20 
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Avd Grupp Nr Sida 

2'+0 8 83 37 av 

För in låset på plats genom att böja ner 
innerdörren försiktigt. 

Skruva fast låset. 

Sätt tillbaka dragstången 

Ta bort de gamla sidostyrningarna på luckans 
kortsidor 

Sätt dit den nya låsbygeln på tröskeln 

Justera luckans läge i djupled 

Justera med låsbygeln på tröskeln . 

Vid behov: justera luckans läge i sidled 

Justera med gångjärnen. Lossa innertaket 
längst bak, lossa sedan ena gångjärnets skru
var helt och andra gångjärnets skruvar till 
glidpasssning. Tryck dörren sidledes så att 
rätt spel erhålles, dra åt. 

Sätt dit styrbygeln löst åtdragen 

(G lidpassning) 

Stäng luckan så att styrbygeln ställer in sig 
efter låsbygeln 

Öppna dörren försiktigt och dra fast styrby
geln helt 

Kontrollera: 

att dörren kan stängas i två I.ägen; låsl.ä
get och säkerhets läget (samma som på 
sidodörrarna) 
att I.uckan går att låsa med nycke l och ev. 
centrallås. 

Sätt dit: 

dörrklädseln 
skyddskåpan runt den invändiga dörröpp
naren 
plasthandtaget på den invändiga dörröpp
naren 
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