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16 BRANSLEr ANK OCR LEDNING AR 

Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sidan 16 0/3 

16 11 030 Demontering och montering av brans1etank 16-11/1 

031 Byte av brans1etank . . . . . . . . • 16-11/3 
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BRANSLEl'ANK OCH LEDNINGAR 	 TEKNISKA DAT A 

Typ 	 1602 1802 2002 2002A 2002TI 2002tii 

Rymd, liter 	 461/ 

Brans Ie 	 Pr('lIliumbensin 

Branslefilter 	 Sil i branslepumpen och 2/ 
vid tankutloppet 

1/ 	52 liter pa Touring-lIlOdellerna. 

2/ 	Branslehuvudfilter - utbytbart engangselelllent . Dessutom finns en sil i insugningsanordningen och en i vardera tilloppsledningen 
Ior branslematarpumpen och insprutningspumpen. 
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16 11 030 	 DEMONrERING OCH MONrERING AV 
BRANSLEI' ANK 

a . BMW 1600 2/2002 

Tag bort jordkabe1n fran batteriet . 

Tappa ur brans1et . 

Demontera bottenp1attan. 

Lossa 1edningen 1 fran ans1utningen 2 pa ben
sinmataren. Drag av jord1edningen 3. 

+ 

Tryck av brans1es1angen 4 fran tankut10ppet 5. 

+ 

Lossa k1ammern nedti11 pa pafyllningsroret och 
skjut upp gummimuffen. 

+ 

Lossa tankens fastbultar och tag bort tanken 
uppat . 

+ 
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b. BMW 1602(1802(2002 samt Touring 

Tag bort jordkabeln fran batteriet . 

Tappa ur branslet • 

Demontera bottenplattan. 

Lossa ledningen 1-3 och bransleslangen fran 
branslemiitaren. 

+ 

Endast tii 

Drag av framledningen 2 och returledningen 3 
fran insugningsanordningen. 

+ 

Endast Touring 

Tag bort fickan fran bagagerummet rare demonte 
ring av bottenpl attan. Lossa rar detta andamal 
de bada rastskruvarna. 

+ 

Lossa klammern vid pafyllningsroret . 


Tag vid behov bort sidobekladnaden 1 . 


+ 
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Lossa fastbultarna, lyft bransletankens 
vanstra del och drag ut den fran pafyllnings
raret. 

+ 

16 11 031 BYTE AV BRANSLETANK 

r 
Demontering och montering av bransletank 
enligt 16 11 030. 

Skruva ut tankgivaren at vanster med tva 
korslagda skruvrnejslar. 

+ 

OBS: Rundgummiringen (1) svaller vid 
kontakt med brans let och ger darmed absolut 
tathet. Smorj alltid ringen med vaselin 

~ vid monteringen. Rengor silen (2). 

Monteringsanvisning: Byt rundgummipackningen 
efter varje demontering. 

+ 

Galler endast tii: 

Skruva loss insugningsanordningn med tva 
korslagda skruvrnejslar. 

+ 
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