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') ) TEKNISKA DATA ) )BRu...... .-IR 

,..,, 
", 
Q. 

ID 

Typ 1602 

Tv~kretsbromsar, 
fr am 

8.k 

Hlndbroms 

Pedal tryck, cirka kp 

Storsh. pedalspel 

Provtrvck enli~t ATE 

Utjamningsbehallare 

Brornsvatska 

Broms fors !ark are 

Dubbel huvudcylinder, diam. mm 

Spel mellan huvudcylinder
kalv och tryckstang, mm 

Kolvdi &meter i fdimre oket, mm 

Kolvdiameter i hjulcylinder bak l mm 17,46 

Bromsskiv .., diameter, om 

Storsh sidoslag hos monterad 
bromssk iva, mm 

Storsta sidoslag hos demonterad 
b romssk i v., mm 

Storsta tjockleksv.riati on 
hos bromsskiv. inom broms -
yhn, om 

Minst. tJocklek pK bromsskiv.~ mm 

Max. obalans hos bromsskiv., gem 

Bromsbela.gg. fram 

Minsta tJocklek pa bromskloss , mm 

Minsta tjocklek pa skivbroms
belagg, mm 

I USA-utfor.nde, Dubbel behall are med varnings ano rdnil'l g 
2 Anvand alltld belagg av s amma hbrlkat 

1802 2002 2002 A 2002 TI I 2002 t i i 

ATE fyrkolvs skivb r oms ar me d bromsok och automatisk justering 

Trumbrornsar rned s j alvcentrerande S i mp1ex-backar 

Mek ani sk, verkar p£ bakhjulen 

40 

1/4 - 1/2 av hell. rorelsen v id 80 %bralllskraft, fullsatt bil 

100 - 20 ato, f£r sjunka hogst 10 %pa en minut 

QeAomsynlig behallare1 i motorrummet 

ATE S" eller Castral-Girling Brake Fluid Gree n Ttpe B 4453 

T 51/703 T 51/407 

20, 64 23,81 

0, 5 

34 (L 4- 34) 40 (2 M 4-40 K) 

15,87 17,46 

240 + 0,2 256 + 0,2 

0,2 

0,05 

0~0 2 

~ " O 1l.7 

50 

Necto 248 GG v i t-gran-v i t med spK/ 
To.tar T 260 FF gu1-g~n':'9u1eller 

Ene r g it 382 FG blK-4:l1K-.vi t med spar2 
med spar • 4 

7,0 

2,0 

~ 3 BrolDsvatska maste bytas en gang om ~ re t (t r ots att de bada br omsva t skorn a ar obegransat blandbar•• rekOllVTlenderI.r vi att hell. syste.metsolJ6I1Iangd byte om 

b s .torre lAangder - mer an halften .v behKUarrymden - benover fyllas pa. 


::;;- 4 Vid eventuellt bromsgnlssel anvands bromsbelagg JURID 218 FF gron-t>la-gran med spKr. 




"! BROMSAR TEKNI SKA DATA 

b-.. 

Typ 1602 

Brollst runvnans di ueter, om 200 

forstl oMsv arvn ingsste g, mm 200 + 0, 5 

andra ornsv arvningsste g, mm 200 + 1, 0 

Sto rsh s lag hos t rulMlan 
i forhlllande till and
ytorna, min 

Storsh slag mellan yttre 
andyta och inre anl iggn ings -
yh pa bromstrumma, mm 

Max. obalans hos bromstrumm a, gcm 

Br omsband bak 
Ener~ i t 3~5 Hf el
le r re ms l t 5 20 
GGl 

Bro~sbandsbredd, mm 

Br(unsb andstj ocklek, mm 4, 0 - 0, 3 

MI nsta bromsbandstjocklek, '" 

IB02 2002 2002 A 

230 

230 + 0, 5 

230 + 1, 0 

0, 05 

0,05 

150 

Enorgit 335 HG1 onor 
Bre ms It 5620 GG1 

40 .+. 0, 5 

5, 0 - 0. 3 

3,0 

2002 TI 2002 ti i 

1 "nvind aU t ld band av SUlma fab ri kat genomgaende 
~ TDRAGNI NGSMOMENT, kpm 

Broms ok pl sp tndel hall are 
Bromssklva pa naY 
BrOMssl ang pa b romsok 
Overhll sm utte r pa bromsledni ng 
Bromsforstark arehaU are pa hjulhus 
Hhl are pa bromsforsta rkare 
Br ollsskold pa svingarm (med Loct i t e ) 
BromsUnkarm pa lage rbock 

B, O + 1, 5 
6, 0 + 0, 7 
1, 3 + 0, 3 
1, 3 + 0, 3 
2, 2 + 0... 2 
2, 2 + 0,2 
6, 0 + 0, 7 
4,~ + 0, 5 

Lasmutter f or broms lrmsshg 
Fastmutte r huvudcylinde r / 
bromsforstarkare 

Bromsokshalvo r 
Brornsakshaillor . 
Kronmuth r tor trurrmlns medb rl ngar
flans 
Stallmutter M6 fo r handb romsk abel 
Lasmutte r M6 for handbromsk abel 

2 BMW 1600-2/1602/1B02/2002/2002A, touri n9 1602/1B02/2002/2002A 

3 BMW 200 2T1 /2002 t ii, t ouri ng 2002 t i i 

1.4 + 0,3 
1,3 + 0,2 

.. 0,1 
~7 - 0,42 

4,, 2 - 0.53 

,30 • 7.. 5 
0,1 6 • 0,02 

0, 6 + 0,1 

) 
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TEKNISKA DATA~ BROMSAR 
• 

>0 

~ 
.il 

Typ 1602 1802 

Enkre tsh roms ..,-1 ATE sk ivbr oms ar me 
feom bromsok och automa 

tisk justering 

bak Trumbroms ar 
med 

Simplex baQkar 

Handbroms Mekan ism, 
verkar pa 
bakhjul en 

Pedal tryck" c i rka kp 40 

Storsh tillatn. pedalspel 
~/4 - 1(2 av 
hell. pedal 
rQre lse n 

60 a to far sjunk a 
Provtryck enli gt ATE max. 10 %pa 10 

minuter 

B roms f3 rs ta rk are T 50/29/10 

Kolvdi lJlIeter, huvudcyl i nder, mm 19, 05 (3/4 ,,) 

Kolvdi s.neter, fdimre bromsok, mm 4S(M48K) 

Kolvvridnl ng 20° 

Kolvdi ameter, bakre hjul -
17,46 (1l/16" )cylinder, mm 

Bromsskiv a, diameter, mm 240 + 0, 2 

Stors h t i llatna sl ag hos 
demonterld bromssklvl, om 0, 05 

Sto rsh. tillatna slag hos 
monterad bromssklva, mm 0., 2 

1 Enkre tsb roms for BMW 1600 2/2002 (bortfaller fo r Touring..omodell&r na) 
2 feam till chassinumm" 1 601 873 T 50/29/10 

3 f eam till chass i nummer 1 601 87319, 05 mm (3N' ) 
4 15,87 vid t ru mdi ameter 230 mm 

2002 2002 A 2002 TI 2002 tii 

ATE sk ivbro ms ar med 
bromsok och automa
tisk justeri n9 

Tr umb r oms ar 
med 

S imfilex backar 

Mekanism, 
verkar pa 
bakhjulen 

40 

1/4 - 1/2 av 
hel a ped&!
r o relsen 

60 ato fa r sjunk a 
max. 10 %pa 10 
minute r 

T 51/7032 

20, 643 

4S(M48K) 

20° 

17, 464 (1l/16 ") 

240 .! 0, 2 

0,05 

0, 2 

~ 
~ 

b-
'" 



TEKNISKA DATA':. BR OMSAR 

.b 

"' 
 Typ 

Sta rst. till ! t na. tjockleks
variation hos broms skivan 
i nom bromsyt an, 

Minsta ski vt joeklek, 

Mt.x. obalans hos bromsskl v a, 

Bromsbela99 fram 

Minsta bromsklosstjoeklek, 

Minsta tjoeklek p! ski vb ro m5 
belagg , 

Bromstrumma, diameter, 

forsta omsvarvni ngs s te g, 
andra omsvarvningsste g, 

Storsh slag hos tru mm a i 
forh!llande till and
ytorna, 

Storsta slag mellan yttre 
andyta oeh inre anli gg ning5 -
yh p! bromstrumma, 

Max. ob allns hos broms t rumm a, 

Bromsband, bak 

Bromsb andsbredd, 

BrOlllSb .nds tj ocklek, 

Minsta tJoeklek hos bromsbaAd, 

"'" 
'" 
oem 

mm 

mm 

mm 

.m 
mm 

mm 

IlII11 

gem 

mm 

"'" .. 

1602 1802 2002 200 2 A 200 2 TI 

0,02 0, 02 

9, 0 9. 0 

'i0 ')0 ,_ 

Nee to 248 GG1 Necto 248 GG1 

~ i t -gro n-vi t) (v i t-g ron-v j t ) 
eller ell er 

Energ i t 382 Fol Ene rg i t 382 FG1 

(b1a - v i t -ll1 a) (b1a-ll1 a-vit ) 

7,0 7,0 

2, 0 2,0 

20 0 2302 

200 + 0, 5 230 + 0, 5 
200 ... l,O 230 + I,D 

0,05 0, 05 

0,05 0, 05 

150 150 

Bremsit 5620 Gtt- Bremsit ~2 0 GG1 

eller el er 1 
Energ i t 335 Gtf Energ it 335 GH 

40 40 

4 - 0.3 
,

5 - 0, 33 

3, 0 3, 0 

1 Belaggen skall alltld vara av 6UUl'l a hbrlka t . 2 BMW 200 2 t.o.m. ohass ll'l\UlWller 1 603 427, bromslrUlMla 200 IItm dlenreter 

2002 t i i 

3 BMW 2002 t.o.m. ohasslnummer 1 603 427, tJocklek p! bromsbela9g 4 - 0, 3 nun 
XTORAGN I NGSMo,IENT, k 

Bromsok pl spindelhlllare 8,0 + 1, 5 Overfallsmulter p! bremsledn i ng 1, 3 + 0, 3 L!6mutter Mb f'o r handhromskab-e.l 0,6 ... 0,1 

Brollsskivl p£ hjulnav 6,0 + 0,7 H£llare p! bromsfor s tarkare 1,7 + 0, 3 F"is tmutter f or huvudcyl1 nder p! bromsf'drstlrka" 1,,3 ... 0.2 
- 0,1 

BrollSslaAg p£ bromsok 1, 3 + 0.3 H! ll are p! hj ul hus 2, 0 + 0, 35 Bromsoks halvor 3,4 - G" 

F'ortrycksvent 11 1,9 Stiillmutter M 6 f or handbroms kabel 0,16+ 0,02 Kronmu tte r f'd r broms tru"..n pl fla ns 3G,0 + 7,5 

) 




34 00 019 	KONTROLL AV FOTBROMS - HOGTRYCKS-, 
LAGTRYCKS- OCH FORTRYCKSPROVNING 

HOGTRYCKSKONTROLL AV TATHETEN 


Demontering och montering av framhjul enligt 

36 10 300 . 


Genomfor kontrollen pa bada bromskretsarna. 


Skruva bort luftningsskruven for bromskrets 

1 (A) . 

Anslut tryckprovaren. 

Bromskrets 2 (B). 

+ 

Tryck ned bromspedalen for att fa ett tryck 
av cirka 60 ato i bromssystemet och las pe
dalen i detta lage med pedalstotta. 

Efter tio minuter far trycket ha sjunkit 
max . 10 %. 

Prova bromskrets 2 pa samma satt. 

+ 

LAGTRYCKSKONTROLL 

Denna kontroll skall goras pa bada broms
kretsarna . 

For tillbaka pedalspannaren sa att trycket 
i systemet bIrr 2 - 5 ato. 

Bade bilen och instrumenten maste sta stilla, 
eftersom rorelser medfor att resultatet blir 
felaktigt. 

Trycket maste halla sig konstant under fern 
minuter. 

vid stort tryckfall kontrolleras alIa gummi
delar. 

+ 

FORTRYCKSPROVNING 


Demontering och montering av bakhjul enligt 

36 10 320. 


Anslut t ryckprovaren till trumbromssystemet. 


Tryck ned bromspedalen upprepade ganger och 

slapp den sedan. 


Trycket skall sjunka till 0,5 - 1,2 ato . 


Under fern minuters provtid far fortrycket 

inte sjunka under 0,5 ato. 

+ 
34-00/1 



34 00 046 LUFTNING AV BROMSAR 

Bromsvatskan maste bytas en gang om aret . 
Bromsvatskan ar hygroskopisk och tar dar

fer upp fuktighet ur luften genom lufthalet 

i utjamningsbehallaren. Harigenom sanks 

vatskans kokpunkt fran 2400 C till 160 
1800 c . 

OBS: Lat aldrig bromsvatskan komma i kon

takt med bilens lackering. 

Vatskan ferster lackeringen. 

Anslut luftningsaggregatet till utjamnings

behallaren. 

OBS: Trycket far inte everstiga 2 ate. 


+ 

Demontering och montering av framhjul enligt 

36 10 300. 

Satt pa luftningsslangen med uppsamlingsbe

hallaren pa luftningsskruven. 

Oppna luftningsskruven. 

Stang luftningsskruven nar det inte langre 

kommer nagra luftbubblor. 

OBS: Lufta vid alla tre luftningsskruvarna 

A, B och C, eftersom det annars kan finnas 

luft kvar i bromsbyglarna. 

De bada undre kolvarna skall alltid luftas 

i ordningen B - c. 
+ 

34-0012 



3410014 INSTALLNING AV HANDBROMS 

Ha ndb r omse n maste j uste r- as na r sp ake n ga r a tt dra t i ll 

me r an fe rn lagen ( r esp e 4 liige n i bilar _d den t idi gare " 

gr oYre sparri ndeln i nge n) . 


Lyft b i lens bakr e del oen stiill unde r pallbockar. 

Loss a handbr omsen helt . 

Drag med speci alnyckel BMW 6038 unde r samt i dig 

kont i nue r lig v r idning av hj u1en t i ll insHillnings 

excentrarna, den vanst r .. mot urs oen den hog r a medu r s , 

t i lls hJ ulet blocke r- as . Loss & s eda n excentrarna lIe 

v arv, sa ..tt hjulet ga r f r i tt i gen. Fr an oen med 197 4 

a r s modelle rl automa t i sk j uste ri ng av b r omsback ar na. 


+ 

Skjut ue p gummikap.&n (1) pa handbr omssp aken. 
Loss " lasmutte r n (2) . 
BBr j a f r an f r ilaget oen drag till handbr omsen fern steg 
(fyra steg i det t idigare utfar.ndet). Som kont r ollmatt 
galler att avst&ndet mellan mitten av handtaget och 
kardantunneln skall vara ll5 :!: 5 mm nar br omsen a r 
&tdragen till det angivna laget . 

Drag stiillmuttern (3) tills hJulet blockeras o 
Dr ag sed an ater lasmuttern (2) . 

Monte r ings anv i sning : Xtd ragningsmoment l • 

Kontrolle ra sedan att bakhjulen r ull ar fri tt na r 
handbromsen a r lossad . 
Att b&d a kabl arn a ar lika installda. kan kontrolle r as 
genom vridni ng av bakhjulen med ha.ndbromsen n&got 
atdrage no 

+ 

Se Teknisk a da ta 

34-10/ 1 Andr i ng 

1 



34 11 000 DEMONTERING OCR MONTERING AV 

r-	 BROMSBEUGG 


Demontering och montering av framhju1, 
36 10 300. 

Driv ut faststiften, tag bort fjadern (1). 

+ 

Drag ut bromsbe1aggen med utdragarhaken 
(ATE 	 nr 3.914 - 1400.2). 

OBS: 	 Mark ut 1aget for slitna be1agg. Om 
r 	 de ar ensidigt slitna far de inte forvax1as 

med varandra. 

+ 

Driv ut fastsittande bromsbelagg med 
utdragare BMW 7029. 

OBS: Mark ut 1aget for slitna be1agg. Om 
de ar ensidigt slitna far de inte forvax1as 
med varandra. 

+ 

34 11 001 BYTE AV BROMSBEUGG 

Demontering och montering av bromsbe1agg, 

34 11 000. 


OBS: Byte av bromsbe1agg maste all tid 

goras samtidigt i bada bromsoken pa samma 

axel. 


Tank pa minimitjock1ek (A)l, fargmarkning 

(B)l och fabrikat 1 . 


+ 

r-' 	 1 Se Tekniska data 

Andring 
34-': 11 / 1 



Rengor styrytor och cylindervaggar med en 
cylinderborste. Anvand aldrig mineralolje
haltiga losningsmedel. 

Nya bromsklossar maste vara lattrorliga i 
oketo 

+ 

Sug bort bromsvatskan fran utjamningsbehallaren 
med en havert, som endast far anvandas ~ 
tillsammans med bromsvatska. 

+ 

Tryck in kotvarna 53. l£ngt de g£r i eken med kolv£te r f6 ri ngs 

t£nge n. 

Monteringsanvisning: Tank p£ bromsvatsken iv £n i utj amnings 

be h£ll are noo 

Tr yck ned bromspedalen fle ra gange r, sa att klossarna ri ktar 

i n s i g efter bromsskivorna. 

oos : Nya br omsbeHi99 skall koras i n unde r 600 km . Undvik 

nodbromsningar fran hoga hastighete r .. Om deHa inte iakHas, 

forsamras beUiggens hallfasthet och friktionsegenskaper. 


+ 

34 11 020 DEMONTERING OCR MONTERING AV BROMSOK 

Demontering och montering av framhjul enligt 
36 10 300. 

Sug bort bromsvatskan fran utjamningsbehallaren 
med en havert, som endast far anvandas 
tillsammans med bromsvatska. 

+ 

34- 11 /2 



l
Lossa fastskruvarna • 

+ 

Lossa bromsledningarna. 

Monteringsanvisningar: Lufta bromsarna 
enligt 34 00 046 . 

+ 

34 11 072 RENOVERING AV BROMSOK 

- med anvandning av repara
tionssats -

Demontering och montering av bromsbelagg 
enligt 34 11 000 . 

Demontering och montering av bromsok en
ligt 34 11 020. 

Tag av gummiskyddskaporna utan att skada 
kolvarna. 

+ 

Hall fast en kolv med kolvaterforings
tangen . Lagg en cirka 8 mm tjock platta 
av lampligt material (hart tra , hard filt 
etc.) som skydd over kolven i cylindern. 

Pressa ut kolven med tryckluft genom an
slutningshalet. 

DBS: Var forsiktig . Tryckluft med 10 
ate tryck ger en kraft av cirka 250 kp. 

+ 

1 Se Tekniska data 
34-1113 



34-11 /4 

Satt for den frilagda cylindern med en 
tackplatta och tryck ut den andra kol
ven fran bygeln. Lagg harvid skyddsplat
tan i okets skivspar. 

Anvand eventuellt ett verktyg av egen 
tillverkning enligt anvisningar fran 
ATE (tatningsplatta med lasring). 

Tag bort tredje och fjarde kolven pa 
samma 5att. 

+ 

Tag bort tatningsringen forsiktigt med 
en plastspets. Rengor cylinderloppen och 
delarna med sprit och bIas dem torra med 
tryckluft. Kontrollera cylinderlopp. kol
var och flansytor noga med avseende pa 
skador. Nagon materialavskiljande bear
betning av cylindrar och kolvar ar inte 
tillaten. 

Monteringsanvisning: Smorj alIa delar 
med 
och 

ett tunt lager ATE 
montera demo 

bromscylinderpasta 

OBS: 
gar 

Var forsiktig. 
in snett. 

sa att inte kolvarna 

+ 

ISARTAGNING AV BROMSOK 

OBS: Bromsoket bor endast tas isar i nodfall. 
.. b I ILossa spann u tarna 

Monteringsanvisning: Spannbultarna skall by

tas efter varje isartagning. 


Drag bultarna i ordningen I - 4. 


+ 


Byt tatningsringarna. 

Rengor halvorna med sprit. 

+ 

I Se Tekniska data 



Monteringsanvisning: Se vid rnontering av 
bromsok alltid till att inte det vanstra 
bromsoket forvaxlas med det hogra. 

Luftningsventilerna maste vara riktade 
uppiit . 

+ 

34 11 200 	DEMONTERING OCH MONTERING AV 
BROMSSKIVA 

Demontering och montering av nav enligt 
31 21 100. 

. k 1Lossa lnsexs ruvarna och demontera broms
skivan fran navet. 

+ 

OBS: Om bromsskivan ar fastrostad vid navet, 
ar det lampligt att skruva fast detta pa fal 
gen. Vrid sedan bromsskivan fram och tillba
ka och drag samtidigt kraftigt . 

Monteringsanvisning: Kontrollera fettfyll 
ningen i navet och fyll pa vid behov1 . 

+ 

34 11 250 	DEMONTERING OCH MONTERING AV 
SKYDDSPLJ\.T 

Demontering och montering av nav enligt 
31 21 100. 

Skruva bort skyddsplaten . 

Monteringsanvisning: Om den ovre bulten 1 
ar en sexkantbult M 6 x 10 med fjaderbricka, 
skall den bytas mot en M 6 x 12 DIN 933-8 , 8 
PHR SW samt tandbricka A 6,4 DIN 6797 . 

+ 
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34 11 589 	 KONTROLL AV BROMSSKIVANS SLAG OCH 
TJOCKLEKSVARIATION 

Demontering och montering av bromsbelagg en
ligt 34 11 000. 

Montera indikatorhallaren ATE 3 9314 13002 
och kontrollera bromsskivans slag i sidled l • 

+ 

Demontering och montering av bromsskiva en
1ig t 34 11 200. 

lMat tjockleksvariationerna pa ungefar atta 
punkter inorn bromsytan med en rnikrometer. 

+ 

34 11 657 	 PLANSLIPNING AV BROMSSKIVA 

Demontering och rnontering av bromsskiva en
ligt 34 11 200. 

Bilden visar slipning med en Hunger-utrust
ning. 

lObservera 	den minsta tillatna tjockleken

+ 
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" 34 21000 OEMONTERING OCH MONTER I NG AV BROMsmUMMA 

Demont eri ng och monteri ng av bakhjul e nl ist 3610320. 

Om br omst rumm an ar kraftigt 51 i ten" s kall e xce nt rarna 

dras t i llbak a med BMW 6038 och handbr omsk abe ln loss as _ 

Tag a.... br omst ru mma n. 

Monter ings anv isn i ng : Kont r oll era br omstrumman med 

avsee nde pa ov al it e t 1, re po r och sp ri ckor - kla ngp r ov . 

Omsv arvning ar t i ll~te n , me n i sa f all maste bad. 

t rummo r na sv arv as om s am t idi gt . 

Tank pa omsv arvningsmatt e nl och sto r s ta t i llatn a oV ali t e tl . 

Dra g de n vanst ra e xce ntern moturs och de n hog ra medurs 

under standi g v r id n i ng av hjul e t tills de tt a blockeras. 

Loss .. s edan e xce nt rar na t i lls hjulEt just bo rjar ga fri tt 

i ge n. 

Stall i n handbr omse n e nl i gt 34 10 014. 


+ 

34 21 03~ MONTERING AV NYA BAKRE BROMSBANO 

Demonte ri n9 och mante ri 09 all b r omsback ar na e nl i gt 
34 21 040 . 
Kont r oll era mi nsta t i ll~tna br omsb andst j ockle kenl . 
Avlagsna br omsbandsn i t arna. 
Monteri ngs anvisning : Anvand re para t i onss ats . Ba nde n 
maste l i gg aanorde ntl i ~t mot backar na och f~ r i nte 
sk jut a utanfo r de ss a pa s i do r na. Satt i ni tarna i 
or dninge n (1 - 5) . Alla fy ra b ande n sk all &llt i d byt as 
s am t idi gt . 
Samtl i g a b and sk all vara av s am ma fab ri ka t l • 
Stall i n handbr omse n e nligt 34 10 01 4. 

+ 

34 21 040 OEMONTERI NG OCH MONTERI NG AV BROMSBACKAR 

Demonteri ng och monteri ng av br omst rumm a e nl i gt 34 21 000 . 

Loss a de n undre re t urfja dern. 

Monteri n~s anv i ~n i ng : Re tu r f j a der n maste la gg as bakom 

hhl arplate n( l). 


+ 

Drag bort backarna fran hjulcylindern. 

+ 
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Lossa handbromskabe1n. 

+ 

Monteringsanvisning: Haka fast den 1Anga ~ 
fjaderanden me11an handbromsarmen och broms
backen. 

+ 

34 21 070 	 DEMONTERING OCH MONTERING AV HJUL
CYLINDER 

Demontering och montering av bromstrumma en1igt 
34 21 000. 

Lossa hju1cy1inderns broms1edning, 1uftningss¥ ~v 
och fas tbu1 tar. 

1Monteringsanvisning: Atdragningsmoment • 

+ 

Vrid ut bromsbackarna he1t med specia1nycke1n 
BMW 6038. 

+ 

34-21 / 2 	 1 Se Tekniska data 



Tryek hju1ey1indern at hoger oeh drag ut 
den frarnat. 

Monteringsanvisning: Lufta brornsarna 
en1igt 34 00 046. 

+ 

34 21 102 RENOVERI NG AV HJULCYLi NOER 

(liS : Anvand re parat i onss ats . 

Oemonte ri ng och monte ri ng ltV hjulcylinde r enligt 


r ,4 21 070 . 
Tag i sa r hjulcylinde rn. Tviitta samtliga delar me d sprite 
Hjulcylinder (1) ~ t ryckf/"a:de r (2) , manschetter (3) , 
kolvar ( 4)J skyddsk£por 5) , luftningsventil (6) , 
dam mskydd \7) . 
Monte ri ngsanv i sn i ng: Byt alltid ut mllnschette rna . 

Fo r underlattande av monte ri nge n och som skydd mot 

korrosion sk al l cyl i nde rloppe t , kolvyto rna och 

manschetterna smo rjas in med e tt tunt l ager ATE -cylinder

pasta. 


+ 

4 

OBS: Sparen rnaste vara fria fran rost 
r- oeh skador. 

+ 

34 21 171 BYTE AV BAKRE BROMSSKOLD 

Tag bort kronrnutterns saxpinne oeh 
lossa rnuttern . 

1
Monteringsanvisning: Atdragningsrnornent • 

+ 
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Demontering och montering av bromstrumma 
en1igt 34 21 000. 

Drag av medbringarf1ansen med Kukko-avdragare. 

+ 

Demonte ri ng och monte ri ng av br omsback ar na enl igt 34 21 040 . 

Oemonte ri ng och monte ri ng av hjulcylinde r enligt 3 4 21 070 . ~ 

Skr uva loss bromsskolden . 

Mon teri ngs anv i sn ing: Satt i n skruv ar na med Loctite . 

hdragni ngsmoment1 • 

Luft a br oms ar na enligt 34 00 046 . 

stall in handbromsen enligt 34 00 014. 


+ 
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3431 000 	CEMONTERi NG OCH MONTERING AV DUBBEL BROMS 
HU VUD CYLI NDER 

FUNKTI OP1':;UESKrll '/i.1 rIc. 

Vi ~ nedlrycknl n9 av brOf1llspedalen fors kol\'en 1 fr~l1 lt. 

P ri~arpacknin~ en 2 91r forbi utjamningsh~l&t 3. Harwld 

sti ger trycket i kuunarcn .~ , och d~tta tryek p!.... erka r 

kolv cn 4. 

Primarpackningen 5 glr forbi utJamnings hllet 6. 

S amm~ tryc k kommer harvlQ ~tt rada i kamrarna A och 3 . 

Kammare A af" forbund en med framhjulsbromsarna. 

!(ilOlim", r e e ar forbunden flie d fril lll '" aell bakhjuhbro llt:!>arna. 

Vi d hI p! en broll~krcts kOlnmer brom~ped!.l~n a tt fa en 

be lydli Bt lan gre ror~lse. 


'lid fel p£ den a ndra brom skl"eh en kO/MIer kolven 1 aU 

Vil tryckc t i kalltmare A fora kolven 4 i den l ryckl osa 

kammarcn B mo~ huvudcylinderhuset, var-vio den f o r~ ta 


krehen :oHh i funHion. 

Vid fel pI den framre bro~ skret ~en kom~cr kolven 1 i 

den lrycklo sa ka mmdren A atl lryckas mot fjaderk!pan

7- varvid den andra kret sen bllr full i v e rksa~ over 

ka gll'ta r4.l n '3 . 


• 

Sug bort bromsvatskan fran utjamningsbe
ha11aren med en havert. 

Demontering och montering av insugnings
1uftrenaren en1igt 13 71 000 om sa er
fordras. 

+ 

Drag av slangarna fran den dubb1a broms
huvudcy1indern och for upp demo 

OBS: Rorvinke1n far inte vickas ut. r rag 
i sta11et forsiktigt rakt uppat. Vid fe1
aktig hantering kan r orvinke1n brytas i 
bojningen. 

+ 

Lossa broms1edningarna: 

1 Vanster fram Bromskrets 2
2 Hoger fram 
3 Vanster fram 
4 Hoger fram Bromskrets 1
5 Bakhju1sbromsar 

Lossa den dubb1a huvudcy1indern fr an servo
enheten. 

Monteringsanvisning: Kontro11era att tat
ningspropparna sitter ratt i huvudcy1in
dern. 

+ 
34--3111 



Monteringsanvisning: Kontrollera gummi
ringen 1. Om inte denna ar i gott skick, 
gar det inte att bygga upp nagot under
tryck. 

Endast vid byte av huvudcylinder: 

Kontrollera spelet mellan huvudcylinder
kolven och tryckstangen med plastmassa 
och stall vid behov in det med mellanlagg 
2 bakom tappen till 0,5 mm. 

Lufta bromsarna enligt 34 00 046. 

+ 

13 


34 31 012 	RENOVERING AV DUBBEL BROMSHUVUD
CYLINDER 

OBS: Anvand reparationssats. 


Demontering och montering av dubbel huvud

cylinder enligt 34 31 000. 

Satt kolven 1 under latt tryck. Lossa an

slagsskruven 2. 

Monteringsanvisning: Satt kolven 1 under 

latL tryck vid isattning av anslagsskru

yen 2. Byt kopparpackningen under anslags

skruven. 
Lyft bort lasringen 3 och drag ut kolven 1. 
Tag bort anslagsbrickan 4, sekundarpackning
en 5, mellanringen 6, sekundarpackningen 7 
och anslagsbrickan 8. 

Monteringsanvisning: Stryk kiselfett pa 
kolvstangen. 

+ 

Lossa specialskruven 9 for byte av primar
packningen 8. 

Tag bort fjaderkapan 10, fjadern 11, fja
derbrickan 12, tryckbrickan 13 och mel lan
lagget 14. 

+ 

Monteringsanvisning: Montera sekundarpack
ningarna 5 och 7 i samma riktning. 

Stryk kiselfett pa utrymmet mellan sekundar
packningen och mellanringen. 

+ 



Pressa forsiktigt ut ko1ven 15 rned tryck1uft. 

Drag av fjadern 16, fjaderbrickan 17, tryck
brickan 1B, prirnarpackningen 19 och rne11an
1agget 20. 

Tag bort sekundarpackningen 21 och prirnar
packningen 22. 

+ 

Rengor sarnt1iga de1ar rned sprit. 

Huvudcy1inder rned ytskador i cylinderloppen 
far inte rnonteras pa nytt. Srnorj al1a de1ar 
rned ett tunt lager ATE cy1inderpasta vid rnon
teringen. Satt fast huvudcy1indern lodratt i 
ett skruvstycke sa att inte tryckbrickan kan 
glida ur vid hopsattningen. 

Montera ko1ven rned hy1sa BMW 6063 sa att 1n
te packningarna skadas. 

+ 

DBS: Monterings1aget for ko1ven 4 och an
slagsskruven B. 

+ 

34 31 III BYTE AV BRDMSLJUSKDNTAKT 


Drag av 1edningarna fran brorns1juskontakten. 


1 gron-rod 


2 = svart-gron 


Lossa lasrnuttern och skruva bort brornsljus

kontakten. 


Monteringsanvisning: Montera brorns1juskontak

ten sa att 6 - 7 rom av kontaktknappen A syns. 


+ 

17 19 
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34 31 181 	 BYTE AV PArYLLNINGSBEHALLARE 

Demontera 	och montera insugningsluftrenaren 
enligt 13 	 71 000 nar sa erfordras. 
Sug bort bromsvatskan fran pafyllningsbehal 

laren. 

Skruva loss pafyllningsbehallaren och drag 

av slangarna. 
OBS: Vicka inte ut rorvinkeln - drag forsik
tigt bort den rakt uppat. Vid felaktig han
tering kan vinkeln brytas i kroken . 
Monteringsanvisning: Fyll pa bromsvatska . 
Lufta bromssystemet enligt 34 00 046 . 

+ 

+ 

USA- UTFORANDE: 

Nar bromsvatskan i en behallare sjunkit till 
rniniminivan, kornmer den andrade flottornivan 
att sluta 	stromkretsen for varningslampan . 
Harvid tands varningslampan pa instrumentpane~ 
len. Stromstallaren anvands for kontroll av 
varningslampans funktion . Kammare A paverkar 
frambromsarna. Kammare B paverkar fram- och 
bakbromsarna. 

Drag av ledningsanslutningarna. 

Sug upp bromsvatskan fran pafyllningsbehallaren . 

Se till att nalen gar in som den skall i styr
ningen i locket. 

+ 

34 31 191 	 BYTE AV FORBINDELSESLANG MELLAN 
pAFYLLNINGSBEHALLARE OCH DUBBEL 
BROMSHUVUDCYLINDER 

Demontering och rnontering av insugnings l uft
renare enligt 13 71 000 dar sa erfordras . 

Sug upp bromsvatskan fran pafyllningsbehalla
ren o 

Drag av forbindelseslangen . 

OBS: Vicka inte ut rorvinkeln - drag i stallet 
forsiktigt ut den rakt uppat. vid felaktig 
hantering kan rorvinkeln brytas i kroken. 

Monteringsanvisning: Fyll pa bromsvatska. 

Lufta bromsarna enligt 34 00 046 . 

+ 
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34 32 381 BYTE AV FRAMRE BROMSSLANG 


Lossa bromss1angen. 


Monteringsanvisning: Bromss1angen far a1drig 

vridas vid monteringen. 

Lufta bromsarna en1igt 34 00 046. 

+ 

34 32 451 BYTE AV BAKRE BROMSSLANG 


Lossa bromss1angen. 


Monteringsanvisning: Bromss1angen far a1drig 

vridas vid monteringen. 

Lufta bromsarna en1igt 34 00 046 . 

+ 
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34 33 000 OEMONTERI tlG OCH MONTERItI G AV SERVOENHET ~ ED 
DUBBEL f ROMSHUVUOCYLI NOER 

funktionsprovnln9t Sta nna 1110 torn och tryck cir-ka 10 91n9~r 

pl bro.spedalen. 

H!ll bromspedalen under tryek och starta ~otorn . 


OM broMspedalen sjunker, ar systelllet 1 gott skick. OM pe

dalen inte sjunker, kan det vara fel pI baekYentilen, under

trycksslangen, gUQ~irin9cn mellan huvudcylindern och serVo~ 

enheten eller fil ter insatsenl vilken kan vara Igensatt . 

Sug bort bro~syatskan fran pafylln ingsbehl11aren med en 

hived. 

DClllonler ing oell mon t erlr:g av insugningduftrenare enlist 

13 17 000, O~ 51 erfordras. 


• 

Drag av forbindelseslangarna till den dubbla 
huvudcylindern och lagg upp dem. 

OBS: Rorvinkeln far inte vickas loss - drag 
den i stallet forsiktigt rakt uppat. Vid 
felaktig hantering kan rorvinkeln brytas av 
i kroken. 

+ 

Lossa bromsledningarna. 

l. Vanster fram 
) bromskrets 2 

2. Hoger fram 	 ) 

3. 	Vanster fram ) 
)

4. Hoger fram bromskrets 1
) 

5. 	Bakhjulsbroms ) 

+ 

Demontera undertrycksslangen fran back
ventilen. 

+ 
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Tag bort bulten 1 fran kolvstangen. 

Skruva loss servoenheten fran hallaren och 
drag bort den framat. 

+ 

Monteringsanvisning: Bromsljuskontakten 
skall monteras sa att 5 - 6 mm av knappen 
syns (A). 

+ 

4 32 1 

\ 

Om filterinsatsen i servoenheten ar srnutsig, 
demonteras skyddskapan 1, hallaren 2, ljud
damparen 3 och filtret 4. 

Monteringsanvisning: Rengor ljuddamparen 3 
och filtret 4. Forskjut slitsarna pa ljud
damparen 3 och filtret 4 1800 i forhallan
de till varandra. 

+ 

34 33 001 BYTE AV SERVOENHET 

Demontering och montering av servoenhet rned 
dubbel huvudcylinder enligt 34 33 000. 

Demontera huvudcylindern fran servoenheten. 

+ 
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Monteringsanvisning: Kontrollera spelet mel

Ian huvudeylinderkolven oeh tryekstangen 

Cl med plastmassa oeh justera det vid behov 

med mellanlagg bakom tryektappen. 


+ 

34 33 051 	 ~YTE AV BACKVENTIL FOR SERVO
ENHET 

Demontera 	baekventilen. 

+ 

Monteringslage: Pilen, respektive den svarta 
sidan, skall vandas mot insugningsgrenroret. 

+ 

Tidigare utforande. 

+ 
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3441 000 OEMONTERING CX:H MONTERING AV HANOBRCl.ISSPAK 

Drag IlV gummiskyddet ( 1). 

Dem onte ra handbrom skabel n (2). 

Tag bart l as ri ngen (3) oeh t ryck ut bulten ( 4) med 

monh ri ngsbult e n BMW b13 _ 

hlonterings anvisning: Still i n handbromsen enligt 

34 10 014 . 

+ 

34 41 Oll BYTE AV SPAARSE Il< ENT 

Demonte ring oeh montering av handbromssp ak enli gt 34 41 000. 

Kont rollerl spa rrsegmente t eeh byt ut det vid behov e 

00$: Tank pa mante r i ogsUge t fo r spa rrs e gme nt , sparrkl i nk a 

och tryckstang _ 

Sparrsegmentet A tv det oya utfo ra nde t ( mindre steg) fa r e nd ast 

ske tills&mm ans med sparrklinka B IlV del "ya utforandet. 


+ 

3441100 DEMONTERING CX:H MONTERING AV HANOBRCl.ISKABEL 

Drag av gurrmiskydde t f ran handb romsspaken. 

Loss . lasmuttern (1) och mutte r n (2) f ran handb r oms 
k. beln (3)· 1 
Monte r ings anv isning: ltd ragningsmoment • 

+ 
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Lossa handbromskabeln fran svingarmen. 

+ 

Demontering och montering av bromstrumma enligt 
34 21 000. "........ 

Lossa den nedre returfjadern. 

Monteringsanvisning: Returfjadern maste ligga 
bakom fastplaten (1). 

+ 

Lossa handbromskabeln. 

+ 

Drag bort handbromskabeln fran mothallet. 

Monteringsanvisning: Se till att bada mothallen 
for kabeln finns i skyddsroret och bromsskolden. 

Stall in handbromsen enligt 34 10 014. 

+ 
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Monteringsanvisning: Haka fast returfja
dern och montera bromsbackarna. 

+ 

Haka loss bromskabe1n och tag bort den. 

Monteringsanvisning: Stall 1n handbrom
sen en1igt 34 10 014. 

+ 
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Fe! 

Bro~sarna drar It en sida 

Br oll'lsa rna blir kraftist uppvarmda 
un de r korning 

01liS brom sverkan t r ots hog t pedal 
tryck 
Pedal r or else: Normal 

kort 
Hng 

Br olllspedalen kinns mjuk oeh f jadrande 

Bromsarna ar lu f t ade oeh justcrade, 
men br omspedalrorelsen ar and! for 
stor 

Oja~n t slitage pI belaggen 

S n ed~l itna br oasbelag9 

Fasts ittande br omsbelagg 

Orsak 

a . 	Fel luft tryck I dacken 
b. 	Ojimnt sl itna dack 
c. 	Olj a pI bro~sbelagg 
d. 	Fel typ aV cro/JIsbeU99 
e. 	Smuts i bromsbygelns $p~r for sk i van 
f. ~akaxel install n ingen stammer Jn te 
9- Korrosion i hjulcylindrarna 
h. 	 Stotdampare utan verkan 
i. Br omsbe.ndets ytterkant sliipar mot br omst rurnmans 

i nnerhorn 
k. 	Dal ig anli S9ning hos bromsbanden se nae att bro~s

backarna st!r f el 
1. 	Slag hos br omstr ummo r r.a 
m. 	 e r omsbackarna l i gge r inte an mo t br omsskolden 

a . 	 I sensatt utjamni ngshU i nuvudc)'l i ndern 
b. 	I nget spel mellan t ryckstang oen huv~dcylinder

kolv 
c. 	Gumm i de taljerna h8r svallt darfor att tel broms

vatska anvants 
d. 	I gensil H lufthh i utjamningsbeh&lla r cns lock 

Olji sa cller br anda br oll'lsbeli9S . Fel typ av beliigs 
Servcen heten f unger ar inte 
Fel pI en bro~skrets I form av laekag e Eller 
skador 

a . 	 Luft i br~ms$ystemet 
b. 	For litet bromsvatsk4 i utjamn i ngsbehallaren 
e . 	ijverhettad bromsvrhka - !ngbllsb i Idni ng pI 

grund av fer hog vattenhalt i broftlsviitskan 
el l er overbel astn ing av broMsarna 

Skadad pri marpackn in g I huvudcyl inde rn 

a. 	Fel typ av bel&gg 
b . 	Smuts i b ro",~bygel n s splr for bromsskivan 
e . 	 Ko rro s i on t hjuleylindrarna 
d. 	 Svil l d g u~m iring for kolvjustering 

a . 	 Korsfjadern tr)eker f or dH i s t 
b. 	For sto rt hjul l agerspel 
c. 	Bromssk i van It&ger snett i forhlilande till 

bygelfastet 

a. 	Smuts i bromsbygelns spar for bromssk lvan 
b. 	 Ko r sf j adern t ry eker fo r d£l i st 
c. 	Korrosion 1 hjulcyl lndrarna 
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Fe! 


Bromsarna skriker eller Yibrer~r 


Sro.sarna vlsar tendenser att lasa 
och vi !::rera 

For stort broMspedalspel 

Ki rvande kolvar brolllsok 

Pul ~e rande verkan hos br omspedalen 

Ohi S handbro,uoverkan 

Orsak 

a. 	Fel typ ~v bromsbeli9g 
b. 	SMuts 1 bromsbygelns $p~r for bromsskivan 
c. 	Korsfjidern trycker in te tillrack l igt 
d. 	For stort hjullagerspel 
e . 	 Bromssklvan sitter snett I forhallande till 

bro,.sbygeln 
f. Slag hos broMSskivan 
9- For stora tjockleksvariationer hos sklven 
h. 	Ov~la bromstrummor 
I. 	Slag has brollstruolll& 
k. 	Smuts och damm 1 bromstruQDOr 
1. 	Belasgens indar in ~e tillrackl1 st avfasade 
m. 	 Losa nitar t belassen 

a. 	BroMsbeliSgen ej avf~5ade 
b. 	Utskjutande bandnitar 
c. 	Slag hos bromstrumma 
d. 	For svag returfjidcr 

a. 	Fel brolllsbeHi99 
b. 	For stort hjullagerspel 
c. 	Bromssklvan sitter snett forhal1ande till 

brolll sbygeln 
d. 	Slag has bromsskiva 
e. 	For stora tjoeklcksvQri~tioner hos bro~sskiv& 
f. 	Sl iten gu~ciring for kolvjustering 
g. 	 Uie~ande brom~syshm 
h. 	 Luft 1 bromssyslemet 
i. 	Bromsbael-"arna ej rit t i njustere.de 

a. 	Smuts I b ro~sbysel 
b. 	Bromssklvan sitter snett i forhallande till 

brom!>bY9 ein 
e. 	Korrosion pI kolvar Iller i hjuleyllndrar 
d. 	Svul ld gUQmlring for kolvjustering 

a. 	For stort hjulIa gerspel 
b. 	Bromssklvan 51 thr snott I f orh&llande till 

brolllsbygeln 
e. 	Slag hos broll'lsski van 
d. 	For stcr<::. tjoekleksvari dioner hos brollsskiva 

a. 	Olja pa bromsbanden 
b. 	For stort spel mel Ian brornsbaekar oen ~roms

trum".a 
c. 	For stor~ spel i kablarna 
d. 	Kablarna felaktigt installda 
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