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41 KAROSS 
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RANKONTROLLMliTT FOR BMW 1602 - 2002 tii OCH 
SAMTLIGA TOURING- MOD ELLER 

A. Framaxe1fastpunkter 

B. Bakaxelfastpunkter 
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::; KAROSS TEKN I SKA OAT A 
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~. 
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Typ 1602 1802 

Lingd, mm 

Bredd, mm 

Hojd, cbel astad, mm 

Frig£ngshojd, behstad, mm 

Framre overhang, mm 

Bakre ove rhang, mm 

Tomvikt, ko rklar, 
970

8 
(10301 )full tank, kg 

TIIIaten tot alvikt , kg 1370~ (14501) 

Tluaten f ram&xelbelastni "SI kg 67010 (7 001 ) 

T1Ulten bakaxelbehstn ins , kg 740
11 

(7801 ) 

TIIlAten slapv agnsv i kt, ob roms ad, kg 

bromsad, kg 12002 (10001 ) 

Taklast, max_ kg 

Kultryck frIn slap , kg 
-- - -- - - ---- - -  -- --- - - 

2002 2002 A 2002 TI 2002 ti i 

4230 ( 4110
1

) 

15~0 

14106 (13801 ) 

160 

720 

1010 (8501 ) 

~~07 , 8 (10301) ~40 101012 ( 1030
1

) 

1 3~0~ (1450 
1 

) 1350 141013 (14501 ) 

70010 (7001 ) 65 0 70014 ( 7001) 

78011 Jl801) 720 78015 (7801 ) 

500 

8005 12002 (1000
1

) 

75 3, 4 

504 

1 Avvlkelser for BMW touring-modeller. Se uppg l fterna Inom pare ntes 
2500 kg for BMW""'Aodellern a 1600 cabriolet, 2002 cabriolet, 2002 cabriolet med stodbage . 

Den till!tn a bromsade sUipv agnsv lk ten ke n okas till maX. 750 kg . 

3 Gi ller ej for BMW c abrlolet-modellerna 
4 Tlllltet kultryck oc h takl ast flr inte med fd ra att de maximalt tlUltna axelbelast 

ningarna overskrids . 
5 0111 vaxell!dan ar . nslut.n till oljekylare kan de n tillatna broms ade sUpvagnsvlkten 

ok u till max. 1200 kg for BMW 2002 A resp. 1000 kg fo r BMW touring 2002 A 
b 1360 lUI fo r BMW c . bri oletlllodeller 

7 ~~o kg fo r BMW cabri oletmode11er 

8 Tidig are ~40 kg 

~ Tid i g are 1340 kg 
10 Tidig &re 650 kg 

11 Tidi g are 720 kg 
1 2 Tidig &re ~~O kg 
13 Tid ig&... 1 3~0 kg 
14 Tidi g& ... 670 kg 

15 Tidi g&re 750 kg 

• 
b 
~ 
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41 35 	 001 BYTE AV FRAMSKARM 

Tag bart bultarna fran ovre delen av hjul

huset 	och fran huvstodet. 

+ 

r 	 Lassa framskiirmen bak. 

Flytta over anslagsplaten. 

Manteringsanvisning: Barra hal for 
skruven. 

+ 

Lassa 	friimre ach bakre delen av fram
skarrnen. 

+ 

Tag bart tennet. 


Hugg av hiiftsvetsarna. 


Tag bart framskiirmen. 


Manteringsanvisning: Tennspackla fagen. 


+ 

. 

.. -~ 

41 - 35/1 



Lagg pa Terostat-bandet. 

Passa in framskarmen. 

+ 

, 

Bocka runt platkanten efter att ha fast 
framskarmen. 

+ 

41 35 101 BYTE AV BAKSKARM 

Demontera bagagerumsluckan enligt 41 62 000 . 

Kapa sidovaggen och takstolpen vid framkan
ten samt sidfonsterkanten 10 cm CA) over 
hornet. 

+ 

Skar takstolpen langs den pressade kant en 
och over ventilationsoppningen fram till 
urtaget for bagagerumsluckan . 

+ 

41-35/2 



Skar dorrstolpen pa hojden B = 5 em 
fram till slutbleeket oeh vid punkt
svetskanten fram till troskeln. 

Monteringsanvisning: Flytta over dorr
klacken och satt in den gangade plat
tan. 

+ 

OBS: Sidodelen tacker platen over tros
keln. Lossa sidodelen forsiktigt utan 
att skada platen over troskeln . 

+ 

Lossa sidodelen vid punktsvetskanten 
fram till hjulhuset. 

+ 

Skar bort bakskarmen langs hogsta kan
ten runt hjuloppningen. 

+ 

41-35/3 



Lossa bakskarmen fran bakre karossplaten 
samt vid punktsvetsfogen fran bagagerums
golvet . 

Sedan bakskarmen tagits bort skall de kvar
varande platremsorna avlagsnas helt. 

+ 

Avlagsna tennet fran fogen mellan bakskar
men och bakre karossens plat. Skilj de ba
da platarna at i den frilagda fogen . 

+ 

Lossa stodet fran hjulhuset. 

+ 

41 - 35/4 



r-' 41 51 034 INPASSNING AV DORR 

Demonter ing och montering av dorrbeklad
nad enligt 51 41 000. 

Tag bort Acellafolien i den utstrackning 
sam erfordras . 

Oppna fonstret i dorren till half ten och 
lossa de ovre gangjarnsfastbultarna 1 - 3. 

+ 

Lossa de undre gangjarnsfastbultarna 1 
3 och rikta in dorren framat eller bakat. 

+ 

Lossa fastbultarna 1 - 4 och rikta ,n 
dorrkilen pa motsvarande satt. 

+ 

OBS: Vid ratt injustering skall dorren 
flukta exakt med sidodelen . 

Stall vid behov in fonsterrutan enligt 
51 32 154 . 

+ 



41 51 080 DEMONTERING OCH MONTERING AV DORR ~ 

Demontering och montering av dorrbek1ad
nad en1igt 51 41 ODD. 

Tag bort Ace11a-fo1ien i den utstrackning 
som erfordras. 

Driv ut niten for dorrstoppen. 

+ 

Oppna fonsterrutan i dorren till half ten. 

Ritsa pa gangjarnens 1agen och lossa dor
ren fran ovre gangjarnet. 

+ 

Ritsa pa gangjarnets 1age och lossa fast
bu1tarna for det undre gangjarne~. 

Monteringsanvisning: Passa in darren en
1igt 41 51 034. 

+ 



41 61 000 DEMONTERING OCH MONTERING AV 

MOTORHUV 

Ritsa pa gangjarnens lagen . 

Tag bort de undre bultarna pa vanster 
och hoger sida. 

Lossa den tredje bulten pa vardera 
sidan . 

+ 

Demontera vanster och hoger stodarm . 


Lossa de ovre gangjarnsbultarna . 


Tag bort motorhuven . 


+ 

41 61 014 INPASSNING AV MOTORHUV 

Lossa fastbultarna for de bada gangjarnen . 

Forskjut motorhuven i sidled med muttrarna 
och framat eller bakat i slitsarna for 
gangjarnen . 

+ 

Demontera frontgallrets sidodel enligt 
51 13 040. 

Lossa gangjarnsfastbultarna 1 3 pa vans
ter och hoger sida. 

Gor en grundinstallning genom att fora in 
dornen i halet A och fixera motorhuvens lage. 

Stang motorhuven och titta pa bredden pa 
springan B framtill. 

Stall in bredden pa springan genom att for 
skjuta gangjarnen . 

+ 



Stall in springorna B pa sidorna sa att 
listerna pa motorhuven kommer att ligga 
i linje med listerna pa dorrarna. 

+ 

Installning av springorna sker genom for
skjutning av lasvinklarna pa vanster och 
hoger sida. 

Monteringsanvisning: Stall 1n motorhuvs
laset enligt 51 23 004 . 

+ 

Vibrationer hos motorhuven forhindras genom 
installning av gummibufferten 1 , som baktill 
skal~ ligga an mot anliggningsvinkeln 2. 

+ 

Framtill uppnas god anliggning av mo t or 
huven med hjalp av gummibufferten , vilken 
kan vridas for hogre eller lagre install
ning. 

+ 



41 62 000 	DEMONTERING OCH MONTERING AV 
BAGAGERUMSLUCKA 

Lossa fastmuttrarna pa hager och vanster 
sida fran luckans stad. Drag av staden 
fran ledbultarna. 

Monteringsanvisning: Lagg marke till 
placeringen av distansbrickorna. 

+ 

Tag bort stadet fran torsionsfjadern. 

+ 

Lagg under trasor pa hager och vanster 
sida vid gangjarnen far att undvika lack
skador. Ritsa pa gangjarnens lagen. 

Lossa fastbultarna fran vanster och ha
ger gangj arn. 

Tag bort bagagerumsluckan. 

Monteringsanvisning: Passa in bagage
rumsluckan enligt 41 62 014. 

+ 

Pa Touring-modeller: 

Tag bort lasningen far gastrycksfjadern 

pa hager och vanster sida. 

Drag av gastrycksfjadrarna fran lagerbul

tarna. 
Ritsa pa gangjarnens lagen. 

Lossa gangjarnsfastskruvarna 1 fran luckan. 

Tag bort bagagerumsluckan. 

Monteringsanvisning: Om skallarna pa de 

kullerfarsankta skruvarna 1 skrapar mot 

platen skall de ersattas med farsankta 

skruvar AM 8 x 20 DIN 7987 - 8.8 ZN. 

Passa in bagagerumsluckan enligt 

41 62 014. 


+ 

/ 

41-6211 



41 62 014 INPASSNING AV BAGAGERUMSLUCKA 

Lossa gangjarnen pa hager och vanster 

sida av karossen. 

+ 

Forskjut bagagerumsluckan sa att springan 

A blir lika stor pa vanster och hager si 

da och sa att Qvergangen fran sidodelen 
till luckan blir plan. 

Drag fast gangjarnen. 

+ 

Lossa fastbultarna pa bagagerumsluckan. 

+ 

Passa in luckan sa i hojdled, att overkant 
pa sidodelen kommer i plan med luckan. 
Justera vid behov springan mellan bakfons
terramen och bakluckan . 

Stall in laset for bagagerumsluckan . 

+ 

41 -6212 



Touring- modeller: 


Demontera ovre delen av laset for bagage

rumsluckan . 


Observera monteringslaget. 


+ 

Tack yttertaket med papp for att undvika 
lackskador . 

Lossa gastrycksfjadrarna . 

Lossa fastskruvarna 1 for gangjarnen. 

+ 

Passa in bagagerumsluckan sa att den kom
mer i plan med sidostolparna och sidovag
garna . 

Fast gastrycksfjadrarna. 

+ 

41-6213 
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Lossa gangjarnen fran karossen. 

Rikta in luckan mitt i oppningen. 

+ 

Grundinstallning av las for bagagerums
lucka: 

Vrid in anslagsbufferten sa langt i luc
kan att det uppstar ett spel mellan buf
fer ten och kaross ens bakvagg. 

+ 

Stall in lasets overdel sa att avstandet 
mellan luckan och oppningen blir lika 
stort pa hager och vanster sida. 

+ 

Stall in lasets underdel sa att luckan 
kommer att ligga cirka 2 mm under sid
partierna. 

Skruva ut bada anslagsbuffertarna sa myc
ket att luckan kommer att ligga i plan 
med sidopartierna pa bada sidorna. 

+ 

41--62/4 



51 KAROSSUTRUSTNING 


Tekniska data ..•.•.••••.••.•.......•.•.•..•.••....•.....•.•.... Sida 51- 0/3 

51 11 000 Demontering och montering av komplett framre stotfangare ...• 11/1 

011 Byte av framre stotfangarens mittparti ...••....•.....••....• 11/1 
121 Byte av sidodel till framre stotfangare .........•....•.•...• 11/3 
201 Byte av stotfangarhorn ...•....•.................•.........•. 11/2 

51 12 000 Demontering och montering av komplett bakre stotfangare ..... 12/1 
011 Byte av bakre stotfangarens mittparti ...•...•.•..........••. 12/1 
201 Byte av sidodel till bakre stotfangare ........•....•...•.••. 12/2 
301 Byte av tackplat for bakre stotfangare ....••.............•.. 12/2 

51 13 000 Frontgaller - demontering och montering av mittparti ........ 13/1 
040 Frontgaller - demontering och montering av sidoparti ..•....• 13/1 

51 16 000 Demontering och montering av backspegel pa dorr ..........••. 16/1 
060 Demontering och montering av inre backspegel .....•.......... 16/1 
200 Demontering och montering av forvaringsfack ..•.....••...•.•• 16/1 
360 Demontering och montering av handskfack ...•.••....••..•.•..• 16/3 

51 21 001 Byte av dorrnasa .•..•..•.•.........•...•...••...•....••.•.•. 21/1 
090 Demontering och montering av dorrlas ...••...•..••.•..••..•.. 21/1 
120 Demontering och montering av inre dorrhandtaglankar ..•...••• 21/2 
170 Demontering och montering av yttre dorrhandtag •...•.•..•..•• 21/3 
230 Demontering och montering av inre dorrhandtag ....•..•..•.••. 21/3 
280 Demontering och montering av dorrstopp .•...•.•......•....••• 21/4 
300 Demontering och montering av yttre tacklist for fonster

schakt i dorr •..•......•....•..............................• 21/4 
371 Byte av kontaktbuffert for innerbelysning .•..•.....•.••.•.•• 21/4 

51 23 200 Demontering av spak med bock for motorhuvslas ...•.•......... 23/1 
210 Demontering och montering av wire for motorhuvslas ......... . 23/1 

51 24 050 Demontering och montering av las for bagagerumslucka ....•.•. 24/1 
100 Demontering och montering av lascylinder for bagagerumslucka 24/2 
130 Demontering och montering av lasbygel for bagagerumslucka •.. 24/2 
301 Byte av gastrycksfj lider ...•..•..........•.••.••..•..•.••...• 24/2 
341 Byte av torsionsfjlider for bagagerumslucka .•........•....••• 24/3 

51 31 000 Demontering och montering av komplett vindruta .....••••.•..• 31/1 
001 Byte av vindruta ....•..•.••.•.••............•...••......•..• 31/3 
200 Demontering och montering av bakruta .....................••. 31/3 

51 32 000 Demontering och montering av fonsterhissvev ................ . 32/1 
020 Demontering och montering av fonsterhiss ................... . 32/1 
040 Demontering och montering av hallare for fonsterlyftskena .. . 32/1 
154 Insta11ning av dorrfonsterruta .............•..•.....•....•.• 32/1 
170 Demontering och montering av dorrfonsterruta ............... . 32/3 
230 Demontering och rnontering av ratt for ventilationsfonster .. . 32/3 
250 Demontering och montering av ventilationsruta .............. . 32/4 
300 Dernontering och montering av snackvaxel for ventilationsruta 32/5 
350 Dernontering och montering av komplett fonsterram med venti

lationsruta ....•......................•..•.••.••.•..•..•..•. 32/5 
51 41 000 Demontering och montering av dorrbekladnad •.•.......•...•... 41/1 

060 Demontering och montering av armstod ....................... . 41/1 
51 45 050 Bekladnad pa instrument panel - demontering och montering av 

overdelen .••.•..•..............•........•.....•...•.•......• 45/1 
100 Bekladnad pa instrument panel - demontering och montering av 

forvaringsfack .......•.•....•.••.•..•....................... 45/3 

51-0/1 
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51 11 000 DEMONTERING OCH MONTERING AV 
KOMPLETT FRAMRE STOTFANGARE 

Lossa fastmuttrarna pa vanster och hager 
sida . 

Monteringsanvisning: Glom inte distans
brickorna mellan stotfangaren och karos
sen. 

+ 

Lossa bulten loch muttern 2 pa bada si 
dorna. 

Tag bort stotfangaren och dess horn. 

Monteringsanvisning: Glom inte distans
stycket 3. 

+ 

51 11 all 	BYTE AV FRAMRE STOTFANGARENS 
MITTDEL 

- Stotfangarhorn demonterade -

Lossa bulten loch muttrarna 2 ocl! 3 01 
vanster och hoger sida och t 2 g bort mitt 
delen. 

Monteringsanvisning: Glom inte dis tans
stycket 4. 

+ 

51 11 121 	 BYTE AV FRAMRE STOTFANGARENS 
SIDODEL 

- Stotflngarhorn demonterade -

Lossa fastmuttern hjulhuset. 

+ 

51-1111 



Lossa muttrarna loch 2. 


Tag bort stotfangarens sidodel. 


Monteringsanvisning: Glom inte dis tans

stycket 3 . 


+ 

SIll 201 BYTE AV STOTFANGARHORN 

Lossa muttern 1. 

Tag av horne t. 

+ 

Monteringsanvisning: Glom inte distans
s tycket. 

+ 

1 

4 

Lossa muttrarna loch 2 och tag bort gum
mibufferten . 

Monteringsanvisning: Se till att kederlis
terna 3 och 4 kommer i ratta lagen. 

+ 

51-11 /2 



r-' 51 12 000 DEMONTERING OCR MONTERING AV 
KOMPLETT BAKRE STOTFANGARE 


Tag bort golvbek1adnaden fran bagagerummet. 


Lossa fastbu1tarna 1 - 3 pa vanster och 

hager sida. 


Demontera och montera nummerp1atsbe1ysning

en en1igt 63 26 000. 

+ 

Monteringsanvisning: Glom inte distansgurnrni
biten 1 me11an statfangaren och karossen. 

+ 

Monteringsanvisning: Tata fastbu1tarna med 
tatningsmassa me11an kaross och under1aggs
brickor. 

+ 

51 12 011 	 BYTE AV BAKRE STOTFANGARENS 
MITTDEL 

- Tackp1atarna demonterade 

3 1 
Demontering och montering av komp1ett bakre 
statfangare en1igt 51 12 000. 

Lossa muttrarna loch 2 pa vanster och ha
ger sida. 

Monteringsanvisning: Observera rnonterings
riktningen far fjaderbyge1n 3. 

+ 
51-12n 



51 12 201 BYTE AV BAKRE STOTFANGARENS SIDOD~ 

- Tackplat demonterad 

1 


Demontering och montering av komplett bakre 
stotfangare enligt 51 12 000. 

Lossa muttrarna loch 2. 

Honteringsanvisning: Observera monterings
riktningen for fjaderbygeln 3. 

+ 

51 12 301 	 BYTE AV TACKPLAT FOR BAKRE STOT
FANGARE 

Demontering och montering av komplett bak
re stotfangare en1igt 51 12 000. 

Lossa muttern. 

+ 

Monteringsanvisning: Se till att keder1is
terna kornmer i ratta lagen. 

+ 

51-1212 



51 13 000 DEMONTERING OCH MONTERING AV FRONT

GRILL ENS MITTPARTI 


Demontering och montering av frontgri11ens 
sidoparti 	en1igt 51 13 040 . 

Lossa fastmuttrarna mitt pa insidan (pi1ar
na) och tag bort gri11en. 

+ 

51 13 040 	DEMONTERING OCH MONTERING AV FRONT
GRILLENS SIDOPARTI 

Tag bort spannbandet loch kapan 2. 

+ 

Lossa den 	1attrade muttern . 

+ 

Skruva bort p1atskruvarna med krysspar och 
tag bort gri11en . 

+ 



~ Sl 16 000 	DEMONTERING OCR MONTERING AV 
BACKSPEGEL pA DORR 

A. Tidigare utforande: 


Vrid armen . 


Lossa skruvarna. 

+ 

B. Nyvarande utforande: 

Boj undan gummiskyddet, lassa skruven ach 

tag bart spegeln . 


Manteringsanvisning: Se till att gummiunder

lagget 	kammer i ratt lage. 

+ 

Sl 16 060 	DEMONTERING OCR MONTERING AV 
INRE BACKSPEGEL 

Drag bart 	backspegeln bakat. 

+ 

Sl 16 200 	DEMONTERING OCR MONTERING AV 
FORVARINGSFACK 

Lassa skruvarna ach drag bart forvarings
facket bakh. 

+ 

51-1611 



51-16n 

Touring och modell 71: 


Skruva av vaxelspaksknoppen. 


Tag bort gummimanschetten. 


Lossa skruven 1. 


+ 


Tag bort skruvarna pa vanster och hoger 
sida. 

+ 

Tag bort forvaringsfackets golv. 

Lyft bort tackplaten. 

Lossa skruven . 

+ 

Lossa skruven for hallarplaten. 


Drag forvaringsfacket bakat. 


Drag av anslutningen fran varningsblinker 

omkopplaren. 


Tag bort forvaringsfacket at sidan . 


+ 




51 16 360 DEMONTERING OCH MONTERING AV 

HA~DSFACK 

Lossa skruvarna och tag bort bekladnaden 
langst ut till hoger. 

+ 

Lossa gangjarnens fastskruvar . 

Tag bort handskfacket nedat. 

+ 



51 21 001 	 BYTE AV DORRSTYRNING 

Tag bort baksatet. 

Lossa sidokladseln fran klammerna och 
tag bort den uppat. 

+ 

Lossa skruvarna. 

OBS: Hall fast den gangade plattan med 
hand en. 

Monteringsanvisning: Stall in dorrstyr
nlngen. 

+ 

51 21 090 	DEMONTERING OCH MONTERING AV 
DORRLAs 

Demontering och montering av dorrkladsel 
enligt 51 41 000. 

Tag bort Acella-folien i erforderlig ut
strackning. 

Lossa fastskruvarna for fjarrmanovrering
en av laset. 

OBS: Dorrlaset skall alltid vara last 
innerhandtaget framat - vid demontering . 

+ 

Lossa forbindelsestangen for fjarrmanovre
ringen fran laset. 

Monteringsanvisning: Fjarrmanovreringen 
skall stallas in sa att det finns 3 - 5 mm 
spel vid innerhandtaget . 

+ 



Tag bort bulten. 

+ 

Tag bart skruvarna som haller laset vid 
dorrandytan. 

Monteringsanvisning: Satt in distansrul
len i styrbufferten. 

+ 

+ 

51 - 21 /2 

51 21 120 DEMONTERING OCH MONTERING AV 
LAsETS FJARRMANOVRERING 

Demontering och montering av dorrkladseln 
enligt 51 41 000. 

Tag bort Acella-folien i erforderlig ut
strackning. 

Lossa fastskruvarna for fjarrrnanovrering
en av laset . 

+ 



Lossa forbinde1sestangen for fjarr
manovreringen. 

+ 

51 21 170 	DEMONTERING OCH MONTERING AV 
YTTRE DORRHANDTAG 

Demontering och montering av dorrk1ad
se1n en1igt 51 41 000. 

Lossa fastbu1ten fran dorrens insida. 

+ 

Lossa skruven med krysspar och tag bort 
dorrens ytterhandtag. 

Monteringsanvisning: Glom inte gummiun
der1agget. 

+ 

51 21 230 	DEMONTERING OCH MONTERING AV 
INRE DORRHANDTAG 

Tryck loss tackp1attan bakti11 och tag 
bort den framat. 

Lossa skruven och drag av innerhandtaget. 

Monteringsanvisning: Glom inte tackbric
kan me11an innerhandtaget och dorrk1adse1n . 

+ 
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51 21 280 	DEMONTERING OCH MONTERING AV 
DORRMLLARE 

Demontering och montering av dorrk1adse1 
en1igt 51 41 000 . 

Tag bort Ace11a-fo1ien i erforder1ig ut 
strackning. 

Driv ut niten . 

Lossa skruvarna. 

Tag bort dorrha11aren inat . 

+ 

51 21 300 	DEMONTERING OCH MONTERING AV 
YTTRE TATNINGSLIST FOR FONSTER
SCHAKT I DORR 

Lossa tatnings1isten genom latta slag med 
en ki1 av hart tra - borja bakifran 
och tag bort den. 

+ 

51 21 371 	 BYTE AV KNAPP FOR DORRSTROM
STALLARE 

Drag bort 	knappen utat . 

+ 

51-21 /4 



51 23 004 	 INSIALLNING AV MOTORHUVSLAs 

For spaken for motorhuvslaset mot framre 
anslaget. 

+ 

Lossa klamskruven loch stall in wiren sa, 
att lasbygeln kommer att sta vagratt framat. 

+ 

51 23 200 	DEMONTERING OCH MONTERING AV SPAK 
MED BOCK FOR MOTORHUVSLAs 

Lossa skruvarna och tag bort bekladnaden 
langst ut till vanster. 

+ 

Lossa Wlren fran skivan. 

Monteringsanvisning: Stall 1n motorhuvs
laset enligt 51 23 004. 

+ 

51-2Yl 



Tag bort skruvarna loch 2, 10ssa Wlren 
3 och tag bort bocken med spaken. 

+ 

51 23 210 	 DEMONTERING OCH MONTERING AV WIRE 
FOR MOTORHUVSLAs 

Lossa skruvarna och tag bort bek1adnaden 
1angst ute pa vanster sida. 

+ 

Lossa Wlren fran skivan. 

+ 

Haka loss 	wiren. 

Monteringsanvisning: Stall in motorhuvs 
1aset en1igt 51 23 004. 

+ 

51-23/2 



,-- 51 24 050 	DEMONTERING OCH MONTERING AV 
BAGAGERUMSLUCKANS LAs 

Lossa bultarna. 

+ 

Skruva av den gangade ringen och tag bort 
lascylindern . 

Tag bort bagagerumsluckans las . 

+ 

Pa Touring: 


Drag av ledningen fran kontakten. 


Demont era lasets undre del . 


Monteringsanvisning: Stall in bagagerums

luckans las enligt 41 62 014 . 


+ 

Demontera lasets overdel. 

Monteringsanvisning: Stall in bagagerums
luckans las enligt 41 62 014. 

+ 

51-24 1 
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51 24 100 	DEMONTERING OCH MONTERING AV LAs- ~ 
CYLINDER TILL BAGAGERUMSLUCKAN 

Demontering och montering av bagagerums 
luckans las , 51 24 050. 

Monteringsanvisning : Tank pa monteringslage t . 
--::--~~::...- f. ' ~ - ---.... -----.--

+ 
--~ 
. ...::.:..... 	 - -

Touring: 


Demontera lasets underdel enligt 51 24 050 . 


Skruva av den gangade ringen med nyckel 6079 . ~ 


Tag bort lascylindern. 


Nonteringsanvisning : Observera monterings
laget. Laset skall vara last och sli t sen 
vand nedat. 

+ 

51 24 130 	DEMONTERING OCH MONTERING AV LAs 
BYGEL FOR BAGAGERUMSLUCKANS LAs 

Lossa skruvarna. 

Stall in lasbyge1n . 

+ 

51 24 301 BYTE AV GASTRYCKSFJADER 


Stall ett stad under bagagerumsluckan . 


Tag bort lasningen. 


+ 


51-2412 



Lossa skruvarna . 

Tag bort gastrycksfjadern med lagerbocken. 

Tag bort lasningen. Tag bort lagerbocken. 

+ 

51 24 341 	 BYTE AV TORSIONSFJADER FOR 
BAGAGERUMSLUCKA 

Lossa fastmuttern 1 far stadet 2 pa vans
ter och hager sida. 

+ 

Lossa skruvarna pa vanster och hoger 
sida . 

+ 

Monteringsanvisning: Se till att torsions
fjadern monteras i ratt lage. 

+ 

51-24/3 



51 31 000 	DEMONTERING OCH MONTERING AV 
KOMPLETT VINDRUTA 

Drag av vindrutetorkararmarna. 

Tag bort fy11nads1isten oeh drag forsik
tigt bort gummi1isten fran karossen med 
det darfor avsedda verktyget. 

+ 

Tryek ut vindrutan med handerna, e11er 
eventue11t med fotterna. Borja vid ett 
av de Qvre hornen. 

+ 

Monteringsanvisning: Byt den ev. porosa 
gummi1isten. 

OBS: Lagg rutan pa mjukt under1ag, sa att 
den inte repas. Satt pa gummi1isten. 

+ 

Lagg in fy11nads1isten i gummi1isten. 

+ 

... 


51-3111 



Lagg in ett snore eller en ledning med 
cirka 3 mm diameter i gurnmilisten. 
Andarna skall ga forbi varandra eirka 
30 ern vid nederkanten. 

+ 

. . f . I.Fyll gurnrnlllstens kant med Ogkltt Jamnt 
fordelat runt hela rutan. 

+ 

Lagg den formonterade rutan over fonster

oppningen oeh hall fast den, sa att den 

inte kan glida i sidled. Drag med det in

lagda snoret upp gurnrnikanten over kaross
flansen. ~ 


+ 

For rutan till ratt lage under monteringen 
genom att sla med en sandpase eller med 
handflatan pa den. 

+ 

I Se Tekniska data 



r-- 51 31 001 BYTE AV VINDRUTA 


Demontering och montering av vindrutan 
enligt 51 31 000. 

Undersok om gummilisten kan anvandas pa 
nytt. Byt ut den vid behov. 

Om rutan krossats maste alIt glassplitter 
avlagsnas fran defrostermunstyckena och 
innerutrymmet. Satt in den nya rutan i 
oppningen med nagra gummiprofilbitar. 
Avstandet A mellan rutan och karossen 
maste vara 6,5 - 7 mm runt hela kanten. 

+ 

51 31 200 	DEMONTERING OCH MONTERING AV 
BAKRUTA 

Tag bort fyllningslisten och lossa for
siktigt gummilisten fran karossen med 
det darfor avsedda verktyget. 

+ 

Tryck med handerna eller fotterna ut 
glasrutan och listen fran oppningen. 
Borja vid ett av de ovre hornen. 

+ 

Monteringsanvisning: Byt ut den ev. poro	 -
sa gummilisten. 

OBS: Anvand ett mjukt underlagg, sa att 
inte rutan repas. 

Lagg pa gummilisten. 

+ 

51 - 31 /3 



Satt in fyllnadslis t en i gummilisten. 

+ 

Lagg in ett snore eller en ledning med 
eirka 3 mm diameter i gummilisten . 
Andarna skall ga forbi varandra ei r ka 
30 ern vid nedre kanten. 

+ 

51~1 ~ 

lFyll gummilistens kant med fogkitt
jamnt fordelat runt hela rutan . 

+ 

Lagg den formonterade rutan pa fonster
oppningen oeh hall fast den , sa a tt den 
inte kan glida at sidan. Drag gummilis 
tens kant over karossflansen med de t i n
lagda snoret. 

For rutan till ratt lage under monter i ng
en genom att sla med en sandpase el l er 
handflatan mot den. 

+ 

I Se Tekniska data 



Touring: 

Drag av ledningen for den uppvarmbara 
bakrutan . 

Tag bort fyllnadslisten och lossa gummi
packningen forsiktigt fran kaross en med 
ett specialverktyg. 

+ 

51~1~ 

Borja i ett av de nedre hornen och tryck 
bort bakrutan med gummilisten. 

+ 

OBS: Lagg ned rutan pa mjukt underlag, 
sa att den inte repas. 

Lagg pa en ny gummipackning. 

Lagg in ett snore med cirka 3 mm diameter 
i gummilisten . Snoret skall ligga med an
darna forbi varandra cirka 30 cm. 

Lagg rutan med gummipackningen pa fonster
oppningen och hall fast den, sa att den in
te kan glida at sidan. Borja nedifran och 
drag med det inlagda snoret kanten pa gum
rnilisten over karossplaten. For under mon
teringen rutan till ratt lage genom att 
sla pa den med kuddar eller med handflatan. 

+ 

Lagg in fyllnadslisten i gummipackningen. 

Tata rutan med Teroson tatningsmassa 
2322 . 

+ 



51 32 000 	DEMONTERING OCH MONTERING AV FOI:S
TERHISSVEV 

Tryck pa tackplattan och tag bort den. 

Los sa skruven Deh tag bort fonsterve:ven 
och tryckbrickan . 

Monteringsanvisning: Nar fonstret ar stangt 
skall knappen pa fonsterveven peka nedat . 

+ 

51 32 020 	DEMONTERING OCH MONTERING AV 
FONSTERHlSS 

Demontering Deh montering av dorrfonster
ruta enligt 51 32 170. 

Lossa skruvarna Deh tag bort fonsterhissen. 

+ 

51 32 040 	DEMONTERING OCH MONTERING AV 
IIALLARE FOR FONSTERLYFTSKENA 

Demontering och montering av dorrkladsel, 

51 41 000. 


Demontera hallaren fran lyftskenan. 


Monteringsanvisning: Tryck hallaren uppat. 


De bada styrrullarna mas te ligga an mot 

styrskenan. 


+ 

51 32 154 	 INSTALLNING AV DORRFONSTERRUTA 

Demontering och montering av dorrkladsel 

enligt 51 41 000. 


Lossa skivhallaren fran lyftskenan. 


Monteringsanvisning: Tr yck hallaren uppat. 


De bada styrrullarna maste ligga an mot 

styrskenan. 


+ 

51-3211 



Installningsmojlighet nedtill 1 sid- och hojd
led . 

+ 

Installningsmojlighet upptill i sidled . 

OBS: Installningen skall alltid goras med 
fonstret stangt . 

+ 

Stall in de bada anslagen sa att de ligger 
an mot de pasvetsacle vinklarna nar fons tre t 
ar stangt . 

+ 

Nar rutan ar ratt installd skall den l i gga 
an helt mot gurnrni listen upptill . 

+ 

51-3212 



;--' 51 32 170 	DEMONTERING OCH MONTERING AV DORR
FONSTERRUTA 

Demontering och montering av den yttre tack
listen for dorrens fonstersehakt enligt 
51 21 300. 

Demontering oeh montering av hallare for 
fonsterlyftskena enligt 51 32 040. 

Lossa skruvarna. 

+ 

( 
Oppna fonstret eirka 15 em, tippa rutan 
framat oeh lossa lyftarmen fran lyftske
nan. 

+ 

Monteringsanvisning: Lyftskenan skall ga 
mel Ian de bada plastbriekorna 1 oeh 2. 
Den stora brickan maste harvid plaeeras 

~ mel Ian lyftarmen och lyftskenan. 

+ 

51 32 230 DEMONTERING OCH MONTERING AV 
RATT FOR VENTlLATIONSRUTA 

Tryck bort taekplattan A med en trad fran 
baksidan genom halet B. 

+ 

51-323 



Tag bort skruven oeh drag av ra t ten . 

+ 

51 32 250 	 DEMONTERING OCH MONTERING AV 
VENTILATIONSRUTA 

Demontering oeh montering av dorrk1adse1 
en1igt 51 41 000 . 

Tag bort Aee11a- fo1ien i erforder1ig ut 
straekning . 

Monteringsanvisning: Fast fo1ien med spe 
eia1k1ister 1 . 

Lossa snaekvaxe1ns fastskruv . 

+ 

Oppna venti1ationsfonstret (A cirka 4 em) . 

+ 

1 Se Tekniska da t a 
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Tryck ned venti1ationsfonstret kraftigt 
sa att det lossnar fran gangjarnet och 
drag ut det uppat. 

+ 

51 32 300 	DEMONTERING OCH MONTERING AV 
SNACKVAxEL FOR VENTILATIONS
FONSTER 

Demontering och montering av ventila
tionsfonster en1igt 51 32 250. 

Lossa fastskruvarna. 

Monteringsanvisning: Tryck vid monte
ringen snackvaxe1n kraftigt uppat . 

+ 

51 32 350 	DEMONTERING OCH MONTERING AV 
KOMPLETT FONSTERRAM MED VEN
TILATIONSFONSTER 

Demontering och montering av den yttre 
tatnings1isten for dorrens fonsterschakt 
en1igt 51 21 300. 

Demontering och montering av dorrk1adse1 
en1igt 51 41 000. 

Tag bort Ace11o-fo1ien i erforder1ig ut
strackning. 

Monteringsanvisning: K1istra fo1ien med 
specia1k1ister1 . 

+ 

Lossa skruvarna 1 - 4. 

+ 

1 Se Tekniska data 
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Tag bert den undre skruven. 

+ 

Monteringsanvisning: Stall in ventila
tionsfonstrets ram sa att den ligger an 
ordentligt mot dorruttaget. 

+ 

• 


51~6 



51 41 000 DEMONTERING OCH MONTERING AV 

DORRKLADSEL 


Demontering och montering av dorrens in
nerhandtag en1igt 51 21 230. 
Dernontering och montering av fonsterhiss
vev en1igt 51 32 000. 
Demontering och montering av ratt for ven
ti1ationsfonster en1igt 51 32 230. 
Demontering och montering av armstod, 
51 41 060. 

Lossa dorrk1adse1n fran k1ammerna och 

tag bort den uppat. 


+ 

Tag bort fjadrarna for fonsterhissveven 
och ratten. 

Monteringsanvisning: Montera fjadern for 
fonsterhissveven rned den stora diametern 
mot ace11a-fo1ien . 

+ 

Kontro11era Ace11a-fo1ien och byt ut 
den vid behov . 

1K1istra fast den med specia1k1ister

+ 

51 41 060 	DEMONTERING OCH MONTERING AV 
ARMSTOD 

Lossa skruven med korsspar. 

+ 

1 .Se Tekn1ska data 



Tag bert tackplattan. 


Skruva bert skruvarna med krysspar . 


+ 


Lossa skruvarna pa undersidan . 

+ 



51 45 050 	 INSTRUMENTPANELENS BEKLADNAD 
DEMONTERING OCH MONTERING AV 
OVERDELEN 

Demontering av vindrutan enligt 51 31 000. 

Demontering av instrumenthallare enligt 

62 21 000. 

Skruva av knoppen fran belysningsomkoppla

ren. 
Tag av plat tan fran knoppen pa varmeflakts

stromstallaren. Lossa muttern och tag av 

knoppen. 

Lossa tackbrickorna. Drag bort stromstallar

na bakh . 

Ledningarna behover inte tas loss. 


+ 

Skruva av knoppen fran vindrutetorkar

stromstallaren . 

Tag loss tackbrickan och drag bort strom

stallaren bakat. 

Ledningarna behover inte lossas. 

Drag bort ledningen fran cigarrettandaren. 

Monteringsanvisning: Ledning rod/gul plus 

Ledning brun jord 

+ 

Demontera 	den nedre , vanstra delen av 
instrumentpanelens bekladnad . 

+ 

L05sa klammern fran vanstra defroster
munstycket . 

+ 

51--4511 



Demontera den nedre, hogra delen av instru
mentpanelens bekladnad. 

+ 

Lassa klammern fran hogra defrastermun
stycket . 

+ 

Lassa muttrarna fran pinnbultarna 1 ach 2. 

Skruva bart skruvarna 3 ach 4. 


Tag bart bekladnaden fran instrumentpane

lens overdel . 


+ 

Monteringsanvisning: Fastklammerna maste 
ga in i hallaren. 

+ 

ff~f:~~!-
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51 45 100 	 INSTRUMENTPANELENS BEKLADNAD 
DEMONTERING OCH MONTERING AV 
FORVARINGSFACK 

Demontering av bek1adnadens overde1 en
1igt 51 45 050. 


Demontera bek1adnadens underde1 en1igt 

32 31 020. Chokewiren behover inte 10s

sas. Demontera forvaringsfacket en1igt 

51 16 200. 

Tag av knoppen for varmereg1aget. 


+ 

Lossa fastskruvarna loch 2. 

+ 

Tag bort skruvarna 3 - 8. 

+ 

Lossa fastskruvarna 9 - 12. 

Tag bort forvaringsfacket fran instrument
pane1en. 

+ 

51-45/3 



52 SATEN 


52 10 000 Demontering och montering av framstol .............. Sida 52-10/1 

100 Demontering och montering av yttre satesskena for 

framstol ................................................ 10/1 

110 Demontering och montering av inre satesskena for 

framstol ................................................ 10/2 


180 Demontering och montering av sparr for framstol ......... 10/2 


261 Byte av ratt for ryggstodsinstallning pa framstol ........ 10/2 


424 Ins ta 11ning av kabel for ryggstodssparr ................. 10/3 


52 20 000 Demontering och montering av bakre sittdyna och ryggstod 20/1 


100 Demontering och montering av baksate .................... 20/1 


Andring 52-0/1 



52 10 000 	DEMONTERING OCH MONTERING AV 

FRAMSTOL 

Tag bort skruven. 

+ 

Lossa skruvarna. 

+ 

Tag bort skruvarna loch 2 och tag av 


skyddskapan 3. 


Tag bort den kompletta stolen. 


+ 

52 10 100 	DEMONTERING OCH MONTERING AV 
YTTRE STOLSKENA pA FRAMSTOL 

Demontering och montering av framstol 
enligt 52 10 000. 

Lossa skruvarna. 

Monteringsanvisning: Tank pa skyddska
pan 1. 

+ 

52- 1011 



S2 10 110 	DEMONTERING OCR MONTERING AV INRE 
STOLSKENA pA FRAMSTOL 

Demontering och montering av framstol en
ligt S2 10 000. 

Tag bort skruvarna . 

+ 

S2 10 180 	DEMONTERING OCR MONTERING AV SPARR 
FOR FRAMSTOL 

Demontering och montering av framstol enligt 
S2 10 000 . 

Tryck av knappen. 

+ 

Tag bort skruvarna och tag bort sparren . 

+ 

S2 10 261 	 BYTE AV RATT FOR INSTALLNING AV 
FRAMRE RYGGSTOD 

Driv ut spannhylsan 1. 

+ 

52- 1012 



52 10 424 INSTALLNING AV KABEL FOR 

RYGGSTODSSPARR 

Lossa bakstyckets skruvar fran ryggstodet. 

Skjut ned bakstycket och fall undan det. 

+ 

Fall tillbaka ryggstodet. Lossa klam
skruven for kabeln fran sparren. 

Spann kabeln (1) for inre sparren och 
kabeln (2) for den yttre sparren. 

Fast bada kablarna i detta lage. 

+ 

Tillagg 52-10/3 



52 20 000 	DEMONTERING OCH MONTERING AV 
BAKRE SITTDYNA OCH RYGGSTOD 

Lyft sittdynans framre kant oeh tag bort 
den . 

+ 

Lossa platskruvarna . Drag ryggstodet 
uppat oeh tag bort det. 

+ 

52 20 100 	DEMONTERING OCH MONTERING AV 
BAKSATE 

- Touring 	-

Frigor ryggstodet oeh fall fram det. 

Lossa fjadern 1 for luekan. 

Tag bort gummidelen 2. 

Monteringsanvisning: Stryk fett pa gummi

delen 2 for att underlatta monteringen . 


+ 

Tag bort lasningen . 


Observera briekornas monteringslagen . 


+ 

52-20 '\ 



52-20n 

Tryck ryggstodet sa langt utat att lager
tappen i mitten kan lyftas ut. 

Drag bert ryggstodet fran den yttre lag
ringen ech tag bert det. 

Monteringsanvisning: Tank pa monterings
laget for distansstycket 1. 

+ 

Menteringsanvisning: Stall in ryggstodslas
ningen sa att fastbulten i mitten gar in i 
laset. 

Drag ut gummibufferten sa langt. att den lig
ger an nar ryggstodet gatt in i sparrlaget . 

+ 

Lessa fjadern. 


Tag av muttern fran ledbulten . 


Tag bert ledbulten . 


+ 

Drag upp satet vid bakkanten ech drag 

bert det fran sidefastet. 


Tag bert satet. 


+ 
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54 TAKLUCKA AV STAL 


54 12004 Installning av taklucka .......•.......••..••.••...• Sida 54-12/1 

100 Demontering och montering av ytterplat till taklucka ..•..•. 12/2 

140 Byte av bada styrningarna 

640 Demontering och montering av innertaksram for taklucka ..••• 12/3 

54-0/1 




54 12 004 INSTALLNING AV TAKLUCKA 

Oppna t akluekan eirka 20 em. 


Tryek med ett falsben loss innertaksramens 

framre del. 


Skjut innertaksramen bakat . 


Demontera taekbriekan under veven . 


+ 

Vrid den demonterade taekbriekan medurs 
till anslaget oeh vrid sedan tillbaka 
den eirka 2 vary. 

Tryek takluekan likformigt mot den framre 
takkanten , sa att styrningarna riktas in . 
Montera taekbriekan oeh stang takluekan 
upprepade ganger. Demontera taekbriekan 
med takluekan stangd, vrid den till hog
ra andlaget, montera den oeh fast veven 
i mittlage i forhallande till urtaget 
for vevhandtaget. 

+ 

Den idealiska installningen av takluekan 
ar framtill 1 mm lagre oeh baktill 1 mm 
hogre an takets utsida. 

For installning av bakre delen lossas 
skruven 1 . 

Styrningen ar rafflad . 

+ 

For grundinstallning av framre delen skall 
styrningen med den raka gaffelanden sattas 
pa styrskenan. Fininstallningen sker med 
de lattrade muttrarna 2. 

Orn den bojda gaffelanden plaeeras pa styr
skenan kommer framre delen av takluekan 
att ligga lagre . 

+ 
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54 12 100 DEMONTERING OCR MONTERING AV 

YTTERPLAT TILL TAKLUCKA 

Oppna takluekan eirka 20 em. 


Lossa innertaksramens framre del med ett 

falsben. 


+ 


Stang takluekan. 


Skjut innerbekladnaden bakat. 


For undan fastfjadrarna. 


Lassa styrningarna. 

+ 

Drag ut lasplaten fran styrningen. 

+ 

Lossa lasplatar oeh styrningar. 


OBS: Markera monteringslaget for styrning

arna fore demonteringen. 

Tag bort takluekans ytterplat framat. 

+ 

54-1212 



54 12 140 BYTE AV BADA STYRNINGARNA 

Demontera tak1uckan en1igt 54 12 100. 

Demontera 	vevens tackbricka. 

Lossa hornstycken, tacklister oeh styr
skenor pa sidorna och framtill. 

Drag bort styrningarna fran styrskenor
na. 

Monteringsanvisning: Smorj styrningarna 
med Amblygon-fett vid monteringen. 

Fast styrningarna vid takluekan oeh 
stall in takluekan enligt 54 12 004. 

+ 

54 12 640 	DEMONTERING OCH MONTERING AV 
INNERTAKSRAM FOR TAKLUCKA 

Oppna takluekan eirka 20 em. 


Lossa innertaksramens framre del med 

ett falsben. 


Demontera takluekan enligt 54 12 100. 


+ 

Lossa hornstyeket 1, taeklisten 2 oeh 
styrskenan 3 pa en sida. 

+ 

5~lV3 

Lyft styrskenan nagot oeh drag bort 
innertaksramen framat. 

+ 


