
Bränsleavdunstningssystem för 

övriga marknadel) 

x) Iv'arknader utom USA, Canada, 
Japan och Australien. På bi lar 
för dessa marknader är urluft
ningsslangen ansluten ti II ett 
urluftningsfilter, filtret är place
rat i motorrummet • 
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Bensindriven 
extrovärmare 
240, 260 

På bilar med CI-motor har införts ett bränsleav-

dunstningssystem med en utjämningsventil. Detta 

medför att det finns ett övertryck i bränsletanken 

(se SM P 2 grupp 24 nr 4, April 76) . 

På grund av brandrisk får bensindriven extravärma

re inte monteras i dessa bilar utan att avdunstnings

systemet modifieras. Om bensindriven extravärma

re redan monterots, måste avdunstningssystemet mo

difieras nästa gång bi len kommer in på verkstad. 

Obs! På grund av lagkrov ä r bi lar avsedda för 

USA, Canada, Japan och Austrolien försedda med 

ett slutet bränsleavdunstningssystem som inte får 

modifieras. För dessa bilar rekommenderar Volvo 

inte montering av bensindriven extravärmare • 

Modifiering av bränsleavdunstningssystem i samband med montering 
av bensindriven extravärmare 

Volvo 242,244,262,264 ------------------------
Erforderligt material: l st tätningshylsa detaljnum
mer 687245-1 • 

l. Vik undan bagagerumsmattan och ta bort hö

ger sidopanel. 

2. Demontera skyddsplåten Över påfyllningsröret 

och luckan Över tankarmaturen • 
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3. Ta loss slangama (3 st) från utjl:lmningsventilen. 

Demontera utjömningsventil med konsol . 

4 . Ta loss slangarna (2 st) från bundyröret • Ta loss 

röret från" clipset och, lyft fram röret. 
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5 . Bocka om bundyröret , se bi Id. Obs! På baksi

dan av blad 2 finns en skiss av ombockat bundy

rör i naturl ig storlek . 

6. Korta vent i lationsslangen 80 mm (slangen som 

ör ansluten t i ll påfyllningsröret) • 

Anslut slangar (2 st) till bundyröret och tryck 

fast röret i el ipset. 

7. Ta bort vent i lat ionsslangen som går från tankar

maturen • Montera ttitn ingshylsa 687245-1 med 

klamma. 

8 . Montera skyddsplåten för påfyllningsröret och 

luckan öve r tankarmaturen . 

9 . Montera sidopanelen och vik tillbaka bagage" 

rumsmattan • 
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Erforderligt materia I: l st T-rör detal jnummer 

281336-8. 

l . Ta bort locket över höger reservhjulsbal ja och 

höger sidopane I. 

2. Ta bort föstskruven för utjömningsventi lens kon

sol . Ta loss bundyröret från clipset och vik fram 

röret. 

3. Demontera venti I med konsol. 

4. Montera T-rör 281336-8. 

5 . Vik in bundyröret och slangarna och tryck fast 

röret i clipset. 

6. Sätt dit sidopanelen och locket över reservh juls

baljan . 
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' O.mbockat bundyrär i naturlig storlek. 

A = vinklas ca 75
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