8

87
NR.

Ombyggnad, drivremmar för kylanläggn ing
240 , 4-cyl
Sida I av 4

Ombyggnad från enremsdrift till tvårernsdrift
(Gäller bilar med kylanläggning och servostyrning)
För ombyggnaden behövs en sats med detaljnr 1129736- 3

Gör så här
Ta bort:
- ena batteri kabeln
- skyddsplåten under motorn
Klipp av drivremmen mellan vevaxel-kompressor-servopump.

Ta bort vevaxelremskivan

Ta bort muttrarna från pinn skruvarna.

(l nt .ref.
B-67932)
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DATUM

Sept.

82

Sida 2

Ta bort:
- tänd kabeln mellan fördelaren - tändspolen
- slangen luftrenaren mängdmätareIförgasare
(Juftmassmätare på LH-Jetronic)
- luftfiltret och locket
- spolarbehållare (endast bilar med turbo)
Frigör servopumpen och bind upp den med ett snöre
eller dylikt.

1360 63

Ta bort:
- skruven och mutter-pinnskruv som håller kompressorn i konsolen
- muttrarna på pinnskruvarna som håller konsolen
mot motorn

Ta loss konsolen med kompressorn från motorn
Ta bort frän konsolen baksida:
- pinnskruvarna
- skruven
Ta bort konsolen från kompressorn

Sätt dit den nya konsolen
Sätt dit på konsolens baksida:
- skruven som håller kompressorn
- pinnskruvarna, den korta överst
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Sätt dit skruven och pinnskruven på andra sidan
konsolen
Trä på konsolen med kompressorn på motorn.
Sätt stomledningen på den översta pinnskruven.
Sätt dit muttrarna och dra åt. Trä klamman för
AC-slangen på den lediga pinnskruven och sätt
dit muttern .
Dra åt muttrarna.

1 J 60;;S

Sätt tillbaka servopumpen. och lägg på drivremmen. Spänn inte remmen.
Sätt dit:
- luftrenaren och locket
- slangen (luftmassmätare på LH-Jetronic)
- tänd kabeln
- spolarbehållare (endast bilar med turbo)
Under bilen:
Sätt dit och dra fast muttrarna på pinnskruvarna.
1360 6 8

Sätt dit:

2

I-pinnskruvarna mitt emot varandra
2-inre remskiva
3-fem justerbrickor
4-kompressorns drivrem och yttre remskiva
5-en justerbricka
6-skruvar och muttrar.

l~~ ,

Obs! När remskivan skruvas fast måste vevaxeln
vridas runt successivt. Vrid därefter vevaxeln 23 varv så att remmen kommer i rätt läge.
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Kontrollera remspänningen, 3-10 mm intryckning
vid 80-100 N (8-10 kp).
Vid felaktig remspänning
Lägg dit briCka/or mellan remskivehalvorna när
remmen ska slackas. Ta bort när remmen ska
spännas.
En bricka ändrar remspänningen ca 5 mm.
13188 1

Sätt dit skyddsplåten under motorn .

3
4

Sida 4

Spänn remmen mellan servopump och kompressorn.
Rätt spänd ska remmen inte kunna tryckas ned mer
än 5-10 mm på mitten.

1)';072

Anslut batterikabeln och kontrollera funktionen på
kylanläggningen och servostyrningen .

