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11 33 020 DEMONrERING OCH HONrERING AV 
VIPPARNSAXEL 

r-' _ Kamaxe1n demonterad -

Skjut undan tryckbrickan och vipparmen. 

Tag bart 1asringen 1 . 
+ 

Demontera forde1arf1ansen . 

Monteringsanvisning : Kom L~ag tatntngsbrickan 
l. 

Anvand endast Cobrito1-packning(2) . 

+ 

Driv ut vipparmsaxe1n med dorn 6012 . 

Monteringsanvisnin17 : Iyt axe1n, om den fir 
sliten. 

+ 

Monteringsl.iig?r. for deta1.jerna : 


Fjader 3, bricka ~ , vipparm 5, tryckbricka 6. 


+ 

11-331 



2 

OBS ! Vipparmsaxeln pa insugningssidan ar oppen 
bakat . Vipparmsaxeln pa avgassidan maste vara 
sluten, alltsa igensatt med proppar. 

+ 

Monteringsarrvisning : Rikta in vipparmsaxeln 
sa att cylinderlocksbultarna passar i urtagen. 

Satt i fixeringsstiften. 

+ 

Vipparmar 	med losa tryckstycken maste bytas . 

LOsa tryckstycken ger sig till kanna med ett 
kraftigt miss ljud fran ventilmekanismen. 

+ 

OBS ! Vipparmar och vipparmsaxlar av andrat 
ntf"cirande . 

Tidigare: 	Vipparm utan bussning 
Tryckstyckets bredd A = 12 mm 
Olj eh8.1 ned8.t i vipparms axeln. 

Andrat till : Vipparm med bussning 1 
Tryckstyckets bredd A = 11 mm 
Tva vagrata oljeh8.1 i vipparms 
axeln 2. 

+ 
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11 34 004 	 INSTALLNING AV VENl'ILSPEL 

Demontera ventilkapan enligt 11 12 000 . 

Drag runt motorn med v9rktyg 7008-1 for 
att kunna stalla in ventilspelen . 

+ 

Installningsfoljdenl ) motsvarar tandfoljden 
1-3- 4- 2 i ovre dodlaget efter kompressions 
slaget . 

~ 	 Stall in ventilspel etl ) efter att ha lossat 
muttern (1) mellan ventilen och excentern. 

OBS ! Ventil spelet far inte under nagra om
standigheter matas och stal las in mellan 
tryckstycket och kammen. 

+ 

11 34 550 	 DEMONl'ERING OCH MONl'ERING AV 
VENl'ILER 
- Vipparmsaxlarna demonterade -

Satt upp cylinderlocket i arbetsstativ 
6025-1. 

Demontera ventilknastren. 

+ 

Tag bart fjaderbricka och fjader . 

Monter ingsanvisning : Monter a endast med 
gr on rarg markta fjadrar . 

Mat den fria.langden AI ). 

+ 
1) Se Tekniska data 
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For undvikande av skador pa ventilspindel
tatningar och ventilstyrningar skall ven
tilspindeln befrias fran grader . Skadade 
tatningar (A) skall bytas ut , eftersom 
annars oljeforbrukningen okar. 

Monteringsanvisning : Fore monteringen av 
ventilspindeltatningen skall sparen i spin
deln lindas om med tape . 

+ 
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11 4l 000 	 DEMONl'ERING OCR MONl'ERING AV 
OLJEPUMP 

Demontera o1jetraget enligt 11 13 000 . 


Lossa kedjehjulet . 


Bocka undan 1asp1atarna. 


Demontera o1jepumpen fran ha11aren. 


+ 

Tag bart oljepumpen. 

OBS ! Lagg marke till monterings1aget for 
O- ringen i huset och overtrycks1edningen. 

+ 

Monteringsanvisning : Kedjespanningen ska11 
med me11anlagg (1) sta11as in sa, att ked
jan kan tryckas in med ett 1att tryck av 
tummen. 

OBS ! Lagg marke till monterings1aget for 
me11anlagg (1) med oljeha1. 

+ 

Monteringsanvisning : 

Lossa Iastp1aten pa oljepumpen, rikta in 
den och drag fast den i spanningsfritt 
1age . 

+ 

11-4111 



~5 
Montering i efterhand av rotoroljepump . 

Demontera kugghjulsoljepump , lagerbult (1) , 
bricka (2) och propp (3) . 

Monteringsanvisning : Lagg Dl tatnings _ 
ringen (4) . 

Fast rorledningen (5) med den nya lager 
bulten (6) och vagbrickan (7) . 

+ 

Montera rotoroljepumpen med tillhorande 
kedjehjul (8) och kedja med 46 lankar . 

Monteringsanvisning : Kedjan skall vara sa 
spand, att den kan tryckas in med ett 
latt tryck av tummen. 

Tva olika kedjor star till Iorfogande for 
detta andamal : 

Fargmarkning 	 rod - standardlangd 
gran - Or er langd 

Om det inte gar att fa ratt kedjespanning 
med nagon av dessa kedjor , skall mellan
lagg (9) med lamplig tjocklek laggas in . 

+ 

DES ! Overtrycksventilen har annat oppnings 
tryck . Oljefiltrets overdel maste absolut 
bytas ut . 

Filteroverdel 1 : Rotoroljepump A 12 mm 
2: Kugghjulsoljepump B 7 mm 

+ 

11 41 151 	 BYTE AV RULLKEDJA FOR OLJE
PUMPSDRIVNING 

Demontera oljetraget enligt 11 13 000. 


Demontera kamaxelkedjan enligt 11 31 550 . 


Demontera kedjehjulet fran oljepumpen. 


Tag av rullkedjan . 


Monteringsanvisning : Stall in kedjespan 

ningen. Se demontering av oljepump, 
11 41 000. 

+ 
11-4112 



• 


11 41 512 ISARTAGNING OCH HOPSATTNING AV 
~ OLJEPUMPEN 

Lossa forskruvningen (1). 

Tag bort tryekfjadern (2) oeh ko1ven (3). 
1OBS: Den fria fjader1angden far inte 

forandras. 

Demontera oljepumps1oeket (4). 

+ 

1Kontro11era spe1et me11an ytterrotorn oeh 
pumphuset. 

Om det maxima1a spe1et overskridits, maste 
pumphuset bytas ut. 

+ 

1Kontro11era spa1tmattet me11an inre oeh 
yttre rotorn. Om det maximal a spa1tmattet 
overskridits, ska11 rotorerna bytas ut. 

+ 

1Kontro11era spe1et me11an rotortatnings
ytan oeh pumphuset. 

Om det maxima1a spe1et overskridits, maste 
pumphuset bytas ut. 

+ 

1 Se Tekniska data 
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Drag av navet med Kukko-avdragare 204/2. Tryck 
inte av det. 

+ 

Monteringsanvisning: Tank pa avstandet mellan 
nay och inre rotor, A = 42,7 ± 0,1 mm. 

+ 

11-41 / 4 



11 42 020 FULLFLODESOLJEFILTER 


Utforande A - Purolator 

1. Overtrycksventil, ej 
dernonterbar 

Utforande B - Mann & Hummel 

1. Dernonterbar overtrycks
vendl. 

+ 

~ OBS: Genomgangshal i filteroverdel: 

1. Rotoroljepump A 12 mm 

2. 	Kugghjulsoljepurnp B 7 mm 

+ 

Om oljefiltret ar av engangstyp ar 
overtrycksventilen placerad i filter
patronen. 

+ 

01jefilter av engangstyp skruvas bort rned 
verktyg 6065/1. 

+ 

73 Andring 	 11-42/ 1 



11 51 000 	 DEMONTERING OCR MONTERING AV 
VATTENPUMP 

Demontera flakten enligt 11 52 000. 


Lossa generatorn. 


Tag bort remskivan och kilremmen. 


+ 

Lossa slangklammorna. 


Demontera vattenpumpen. 


Monteringsanvisning: Byt packningen och 

kopparbrickorna. 


Rengor tatningsytorna och satt fast 

packningen med fett. 


+ 

11 51 502 	 ISARTAGNING OCR ROPSATTNING 
AV VATTENPUMP 

Drag av navet med Kukko-avdragare 204/2. 

+ 

+
Monteringsanvisning: Avstandet A = 75,3 
0,2 mm. 

+ 

73 Andring 11-51 /1 



Demontera 1asringen (1) och distansringen (2). 

+ 

Press a av pumphju1et fran axe1n och vatten
pumps1agret fran huset. 

+ 

2 


Driv ut tatningsringen (1). 

Lyft bort tackringen (2). 

+ 

11-51 /2 

Monteringsanvisning: Pressa pa pumphju1et 
med Loctite AVV. 

Avstandet B maste abso1ut vara 1 + 0,2 mm. 

Inpressningstryck cirka 440 kp, nya de1ar 
ci rka 500 kp. 

+ 



11 52 000 DEMONl'ERIoc, OCR MONI'ERIoc, AV FLAKT 

Demontera vattenky1aren enligt 17 11 000. 


Becka undan 1asp1atarna. 


Demontera flakten. 


A = 300 mm diameter. 


+ 

Pa bi1ar som overvagande kors i stadstrafik 
.(orsko1ebilar etc . ) kan flakten med 300 mm 

diameter (fyra b1ad) bytas mot en f1akt med 
360 mm diameter (fem b1ad) . F1akten for USA
bi1ar har en diameter av 400 mm och ar for 
sedd med fem b1ad. 

+ 

11-52/1 



11 53 000 OEMONTERI NG OCH MONTERI NG AV KYL VATTENSTERMOST AT 

Tapp a ur kylv at tnet. 
Loss . sl angkliimm or na. T&f bod ter~st a te n . 
Termos ta t e n bo rjar oppn a vid 800 C • 
Monterin9s anv i s~i n g: Luf h kyls ysteme t . 
I nn an kylsysteme t fylls p& ny tt sk all va rme re glers p ake n 
s tall as i Uige "v armt ". Fyll p3. vatt e n och sta ng kyl arl oc ke t 
ge nom aU vri d. de t t i ll Hige 2 . Va rm kylv attne t ti ll 80

0 
c . 

Luft a systeme t genom att vrida kylarlocke t ti ll l age 1 s edan 
te rmost ate n oppn at . Tr yck harvi d med hande n s am mao de n undre 
och den Qv re sl ang ansl utn i nge n nag ra ganger, vil ket ger e n 
pumpve rkan sa att kv arvarande l uft avlagsn as via kyl are n• 
Kontroll era va ttenn ivan oc h stang kyl arl oeke t t i ll lage 2. 

+ 

Kontroll av termostaten: 

Hang termostaten i en vattenbehallare och 
varm vattnet. 

lMat med en stalskala 6ppningspunkten och 
6ppningsr6relsen. R6relsen skall vara 
8 ± 1 mm. 

+ 

11 53 050 	 DEMONTERING OCH MONTERING AV 
FORGRENINGSFLANS 

Tappa ur kylvattnet. 


Monteringsanvisning: Lufta kylsystemet 

enligt 11 53 000 . 


Demontera vattenslangarna. 


Drag bort kabeln fran temperaturgivaren. 


+ 

Insprutningsmotor: 


Demontera vattenslangarna. 


Drag bort kablarna fran temperaturgivaren 

och temperaturkontakten. 


+ 

1 ' 
~ Se Tekniska data 
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Lossa forgreningsflansen fran eylinderloeket. ~ 

OBS: Den fasade sidan av briekan (1) skall 
vandas mot den avfrasta kanten pa insugnings
ledningen. 

Vid byte av paekningen skall insugningsledningen 
demonteras enligt 11 61 000. 

Pa Tii demonteras insugningsstutsen enligt 
11 61 290. 

+ 

11 53 081 BYTE AV TEMPERATURGIVARE 

Tappa ur en del av kylvattnet. 


Drag av kabeln. 


Skruva bort givaren fran forgreningsflansen. 


Monteringsanvisning: Kontrollera paekningen 

oeh byt ut den vid behov. 


Lufta kylsystemet enligt 11 53 000. 


+ 

11 53 321 BYTE AV SAMTLIGA KYLVATTENSSLANGAR 

Tappa ur kylvattnet. 

Monteringsanvisning: Lufta kylsystemet enligt 
11 53 000. 

Demontering oeh montering av anslutning mel Ian 
kylare oeh forgreningsflans. 

+ 

Demontering oeh montering av f orbigangsledningen 
mellan forgreningsflansen oeh termostaten. 

+ 

11-5312 



• 

11 - 53/3 

Demontering och montering av forbindelsen 
mel Ian termostat och kylare. 

+ 

Lossa forbig~ngsledningen fr~n 
termostaten. 

Demontering och montering av stutsen 
mellan termostaten och vattenpumpen. 

+ 

Demontering och montering av forbindelsen 
mel Ian forgreningsflans och insugnings

r- ledning. 

+ 

Demontering och montering av slang 
mellan vattenpumpen och insugnings
ledningen. 

+ 

73 Andring 



Pa 2002 TI: 


Dernontera generatorn enligt 12 31 020. 


Demontera och rnontera stutsen mel1an 
vattenpurnpen och returledningen. 

Lossa slangklarnrnorna och skjut pa stutsen 
pa returledningen. Tryck returledningen at 
sidan och tag av stutsen. 

+ 

Insprutningsrnotor: 


Lossa slangarna fran forgreningsflansen. 


Dernontera och rnontera forbindelsen rnellan 

vattenpurnpen och returledningen. 


+ 

2002 A: 

Lossa till- och returslangen fran 
startforgasaren. 

+ 

Lossa till- och returslangen fran 
insugningsledningen. 

+ 

11 - 53/ 4 



Insprutningsmotor: 

Demontera och montera slangen mellan 
returledningen och varmkorningsgivaren. 

+ 

Insprutningsmotor: 

Demontera och montera slangen mellan 
forgreningsflansen och varmkornings
givaren. 

+ 

73 Andring 11-53/5 



11 61 000 BYTE AV PACKN I NGAR FOR I NS UGNI NGSLEDNI NG 

(""' A. BMW 1602 - 2002 

Tapp a ur kyl va ttne t . 

Mont eri ngs anv isn ing : Luft a kylsys te me t e nl i gt 11 53000 . 

Demontera eeh ma nt era l uft re narhus e t enli gt 13 71 000 . 

Loss &. klamsk ruve n ( 1) och kl ammern (2) . 

Drag bar t chokew i~e n . 


Monteri ngs anv i sning ! Fast c hokewire hol jet . 

OBS : HOl je t f~ r sk jut a ut ma xi mal t 15 mm fram~t (A) , 

e ft ersom &nn arS choke spjall e t i nte k an stang as he lt . 

Skj ut choke re glage t p~ i nst rumentp anelen t i ll unders h 

laget . 

Tr yck start arme n (3) mot ansi age t . 

Dra g t i ll kUimsk ruve n i de tt a lage. 


+ 

~ Tryck av klamfjadern. 

Lossa gasreglaget. 

Drag av undertrycksslangarna fran 
f orgasare och insugningsledning. 

+ 

Drag av bransleslangen fran branslepupmen 
och kabeln fran temperaturgivaren. 

Lossa kylvattensslangarna fran forgrenings
fUnsen. 

+ 

Lossa hallaren f or oljestickan. 

Demontera varmvattensslangarna fran 
insugningsledningen. 

+ 

73. Xndring 11 -61/ 1 



Loss . i ns ugn ings1edni nge n oc h fo r g re n i ngsflanse n f r !n 
eyl i nde r locke t . 

Drag av i ns ugn i ngsledni nge n med To r gre ni ngsflanse n. 

Monteri ngs a nv i sn i ng : Se t i ll at t packn i ng arna komme r i ra t t . 

lage n. 

Til ls &mmans med i nsugn ingsl ed ni nge n t i ll cyl i nder 4 sk all ave n 

kl am me r n fo r bd insle sl ange n fas h s . 


• 

B. BMW 2002 A 

Dr ag av le dn i ng arna f r an t ermoshrtvent i l och chokelock . 

loss . l!sn i ngen f r an v r i daxe1n . 

Tr yck av v ridaxeln. 

Ov r ig a arbe tstempon ar des . mm e. som fo r 1602 - 2002 . 


• 

11 61 050 DEMONTERING OCH MONTERI NG AV SAMLARE MED SPJALLHUS 

A. utfo rll nde med pl astrO r skr ok ar 

Oemente r a det kompl e tta luftren arhuset e nligt 1371 000. 

Demonter a briinslesl ang (1) " kaltel t i ll st advent i l (2) " 

undert r ycksslang (3) och s amtl i 3a pi llst ro r skr ok ar . 

Monte ri ngs anv i sn i ng : Kont r olle ra rundg umm i packn i ng arn a och 

byt u l dem v id be hov . 

(Se demonte ri ng av plas tror skrok ar 11 61 370) . 


• 

Loss a re l ur f j 1l der n ( . ) . 

Tag bor l s kruve n (5) oc h i nsp ru tn i ngsl edninge n fr~n cyl i nder 1. 

OOS : Hhl fast l ed ni ngs ansl utni nge n fo r att loss a overfa11s 

muttern. 

Demon lera insp rut ni ngsve nt ilen (6) . 


• 

11 -61/ 2 



Lossa bultarna (7 och 8) fran spjallhuset. 

Demontera undertrycksslangen (9). slangen 
for tillsatsluft (10) och insprutnings
ledningen (11) fran cylinder 4. 

+ 

OBS: Hall fast ledningsanslutningen for 
att lossa overfallsmuttern. 

Demontera samlaren fran cylinderlocket. 

Monteringsanvisning: Byt packningen mel Ian 
branslepumpsflansen och samlaren. 

+ 

B. Utforande med lattmetallssugror 

Demontera det kompletta luftrenarhuset 
enligt 13 71 000. 

Demontera bransleslangen (1). ledningen 
for startventilen (2) och undertrycks
slangen (3). 

+ 

Lossa bulten (4) och demontera 
branslereturslangen (5). 

OBS: Montera slangklamman (A) framat 
och lodratt. eftersom den annars kan 
hindra skyddskapan pa tillskottsventilen. 

+ 

73. Andring 11 - 61 /3 



Lossa bultarna (6 oeh 7) fran spjallhuset. 

Demontera undertryeksslangen (8) oeh slangen (9) 
for tillskottsluften. 

+ 

Lossa samlaren fran stodvinklarna. 

+ 

Demontera alIa sugroren nedtill fran 
insugningsstutsarna . 

Tag bort samlaren med sugror oeh spjallhus. 
Tryek harvid undan stodvinkeln fran spjallhuset. 

Monteringsanvisning: Kontrollera paekningarna 
oeh byt ut dem vid behov. 

+ 

11 61 051 BYTE AV SAMLARE 

A. Utfo rande med plas t ro rskrok ar 

Cemonter. s am l are med SP j°a:Ilh US e nl i gt 11 61 050. 

De monter& sp j iillhus et ( 1 • 

Flytta over ansl utn i ng arna fo r tillskoHsl uft (3) och 

undertryckss lang ( 4). 

Monterings anv i sn ing : Byt ut packn i nge n (2) . 

Synkron i se ra sp jall et med i nsp rutningspumpen e nl i gt 13 54 00 4. 


+ 
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B. Utforande med lattmetallssugror 

~ Demontera samtliga sugror och spjallhuset 
fran samlaren. 

Monteringsanvisning: Byt ut packningarna. 

Formontera 	sugroren, men drag inte fast 
dem forran 	efter monteringen pa motorn. 

Synkronisera spjallet med insugnings
pumpen enligt 13 54 004. 

+ 

11 61 091 	 BYTE AV SLANGLEDNING FOR 
TILLSKOTTSLUFT 

Demontering av komplett luftrenarhus 
enligt 13 71 000. 

Demontera roret fran cylinder 3. 

Monteringsanvisning: Kontrollera 

rundgummipackningarna och byt ut 

dem vid behov . 


Demontera slangledningen. 

+ 

11 61 100 BYTE AV PACKN I NCAR FOR FRAMRE I NS UCN I NGSST UTS 

Endast 2002 1 10 

Tapp a ur kylv attnet . 

Monte ri ngs anv i sning : Luft a kylsystemet enligt 11 53 000 . 

Oemonte ri ng och monte ri ng av luft re narhus e nl i gt 

13 71 000 B. 
Demonte ra 1 age rbocke n. 

Haka loss dragst&nge n. 

Drag av bd ins le sl ange n fran fo rg as are n. 

Loss a undertryckssl ange n. 

Demonte ra hall are n fo r ol jest i cka n. 


+ 

Drag av ledningen fran temperaturgivaren. 

Demontera kylvattensslangarna fran 
forgreningsflansen. 

+ 

73. Andring 



Drag bort oljestickan. 


Lossa insugningsstutsen fran cylinderlocket. 


Drag av forgreningsflansen och insugningsstutsen 

tillsammans med forgasaren. 


Monteringsanvisning: Se till att packningarna 

kommer i ratta lagen. 


+ 

Monteringsanvisning: Tank pa vridfjaderns 
monteringslage. 

Fore fastsattningen av insugningsstutsen skal : 
medbringartappen for as in i den nagot tillbaka
dragna chokespjallsarmen. 

+ 

11 61 120 	 BYTE AV PACKNINGAR FOR BAKRE 
INSUGNINGSBTUTS 

Endas t 2002 TI. 


Demontera lagerbocken. 


Lossa dragstangen. 


Drag av bransleledningen fran forgasaren. 


+ 

Lossa insugningsstutsen fran cylinderlocket. 


Drag av insugningsstutsen och forgasaren. 


Monteringsanvisning: Se till att packningarna 

kommer i ratta lagen . 


Vid insugningsstutsen for cylinder 4 skall aven 

klammern for bransleledningen fastas. 


+ 
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Monteringsanvisning: Tank pa vridfjaderns 
monteringslage. 

Fore fastsattningen av insugningsstutsen 
skall medbringartappen foras in. i den 
nagot tillbakadragna chokespjallsarmen. 

+ 

11 61 180 	 BYTE AV LOCKPACKNING pA 
INSUGNINGSLEDNINGEN 

A. BMW 1602-2002 


Tappa ur kylvattnet. 


Monteringsanvisning: Lufta kylsystemet 

enligt 11 53 000. 


Demontera varmvattensslangarna (1) och 

(2) fran locket. 


Lossa hallaren for oljestickan. 


+ 

BMW 2002 A 

Demontera varmvattensslangarna (3 - 5) 
fran locket. 

+ 

Demontera locket. 

Rengor packningsytorna. 

Byt packningen (6). 

+ 

73. Andring 11 - 61 / 7 



11 61 290 	 DEMONTERING OCH MONTERING AV 
INSUGNINGSSTUTS 

Demontera samlare med gasspjallsstuts enligt 
11 61 050. 

Tappa ur kylvattnet. 

Monteringsanvisning: Lufta kylsystemet enligt 
11 53 000. 

Tag bort insprutningsledningarna 1 - 4 fran 
insprutningsventilerna. 

OBS: Hall fast ledningsanslutningarna med en 
nyckel nar overfallsmuttrarna lossas. 

+ 

Demontera vattenslangarna. Drag av ledningarna 
fran termometergivaren och temperaturkontakten. 

+ 

Lossa insugningsstutsen med forgreningsflansen 
fran cylinderlocket. 

Monteringsanvisning: Fast hallarna (loch 2) 
pa insugningsstutsen. 

+ 

Tag av insugningsstutsen med forgreningsflansen. 


Monteringsanvisning: Kontrollera packningarna 

och byt ut dem vid behov. 


OBS: Packningarna ar osymmetriska. 


Packning A ratt, packning B fel. 


+ 

11 - 61 /8 



11 61 291 BYTE AV INSUGNINGSSTUTS 

Dernontera insugningsstutsen en1igt 
11 61 290. 

F1ytta over insprutningsventi1erna. 

Monteringsanvisning: Kontro11era 
packningen (1) och byt ut den vid behov. 

+ 

11 61 370 	 DEMONTERING OCH MONTERING 
AV EN PLASTRORSKROK 

Lossa spannk1arnrnerna. 

Drag 	av roret. 

Monteringsanvisning: Drag pa rundgurnrni
ringen pa sarn1aren och insugningsstutsen. 
Srnorj gurnrniringarna rned fett for att 
under1atta monteringen. 

Skjut pa p1astroret sa 1angt det gar. vid 
cylinder 1 ska11 brans1e1edningen foras 
me11an roren loch 2. 

+ 

OBS: 	 For kontro11 av tatheten sprutas 
brans Ie over rorandarna. 

( 	
Om tatningen inte ar fu11god visar rnotorn 
da en tendens att ga ojarnnt pa torngang. 

+ 

11 61 420 	 DEMONTERING OCH MONTERING AV 

SAMTLIGA SUGROR 


Dernontera sugroren fran cy1inder1ock 
och insugningsstuts. 

Monteringsanvisning: Byt packningarna. 

Om endast ett sugror dernonteras, skars 
packningen 	(i) av vid pinnbu1ten. 

+ 
11 - 61 /9 
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11 62 000 	 BYTE AV PACKNINGAR FOR 
AVGASGRENROR 

Demontera styrmanteln for varmluften enligt 
11 62 051. 

Lossa avgasrorsstodet. 

Demontera 	avgasroret 4 fran avgasgrenroret. 

+ 

Monteringsanvisning: Fast avgasroret pa av
gasgrenroret. 


Lossa fastplaten 1. 


Tryck stodet 2 utan spanningar mot avgasroret. 


Drag fast hallarplaten 1 mot vaxell adan och 

stodet. 


Drag sedan till bygeln 3. 


am monteringen sker i annan ordning kan detta 

ge upphov 	till starka. brummande ljud. 


+ 

Lossa avgasgrenroret fran cylinder l ocket och 

drag bort det. 

Monteringsanvisning: Se till att packningar

na kornmer 	 ratt vid rnonteringen. 

+ 

11 62 051 	 BYTE AV STYRNING FOR VARMLUFT 

Drag av luftslangen med mellanringen. 

Lossa skruvarna. 

Tag bort styrmanteln. 

+ 
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11 64 009 KONTROLL OCR INSTALLNING AV 
r AVGASKONTROLLUTRUSTNING 

- Utforande med 1uftpump 

Stall in tandpunkten: 


En forutsattning ar att kamvinke1n ar 

korrekt insta11d. Drag av under

tryckss1angen fr~n forde1aren. 

Stall in varvta1et till 2 000 r/min med 

varm motor. Lys med stroboskop1ampa mot 

insta11ningsku1an i svanghju1et. 

Tandpunkten ar ratt insta1ld,nar st~lku1ans 


mitt1inje syns vid av1asningskanten. 


+ 

For statisk tandpunktsinsta11ning - e11er 
f or motorer utan st~lku1a i svanghju1et 
resp. inspektions1ucka i vaxe11~dshuset 
gors tandinsta11ningen med markeringen p~ 
remskivan. 

1. 	Sp~r for ovre dod1age. 
2. 	Sp~r for statisk tandpunktsinsta11ning. 
3. 	Sp~r for tandpunktsinsta11ning vid 

2 000 r/min. 

+ 

Stall in forgasaren: 


Ans1ut en avgasprovare. 

Stall in motorvarvta1et till 1 000 r/min 

vid varm motor. 

Stall med tomg~ngsb1andningens sta11skruv 

in CO-ha1ten till 1,2 %. 

Justera ~ter motorvarvta1et till 1 000 r/min 

och upprepa insta11ningsfor1oppet tills det 

foreskrivna CO-vardet uppn~tts. 


Demontering och montering av luftrenare: 

Tank p~ slangans1utningarna. 

+ 
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Styrventil 

Byte av styrventi1. 

a. 	Vid forgasarinsta11ningssvarigheter 

b. 	Vid avgaskna11ar da gaspeda1en slapps 
upp. 

+ 

Baeks1agsventil 

Lossa slangen (1) oeh slangk1amman. 

Skruva bort baeks1agsventi1en (2) fran 
roret. 

+ 

Inbtasningsror 

Demontera avskarmning, rorkrok oeh 
avgasretur1e~ning. 

+ 

Lassa avgasgrenroret fran avgasroret oeh 
eylinder1oeket. 

Monterinlsanvisning: Observera paekningarnas 
monterinas1alen. 

Ett inb1laningsror ar inskruvat i avgasgren
roret. 

Tank vid utbyte p! monterings1anaden 
A· 37 - 1 _. 

+ 
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Tr yckregl er ins ats 

Funkti lnsprovn i ng 

Demo ,1te ra re t urbl3.s n i ngsledn i nge n. 

Tr yck handfl ahn tatt mot t ryckregle r i ns a tsen . 

Overtrycksventilen m~ste i:lppnas vH 1 700 - 2000 r /m i n. 

overt rycksventilen oppn ar t i dig are : Fel p£ t r yckregle r

i nsatsen . 

Overt rycksventilen oppn ar vid hog re motorvarvhl: Byt 

1uftp l'mpen . 

Lyft ut t ryckregle ri nsatsen med tv£ skruvmejsl ar. 


+ 

Luftpump 

Demontera samt1iga slangar. 

Lossa 1uftpumpen fran ha11aren och 
spannbyge1n. 

Monteringsanvisning : Drag bu1tarna (1) 
med 4,5 kpm. 

+ 

Kontro11era 1agerbussningarna och byt 
ut dem vid behov. 

r + 

Ki1rernmen ska11 spannas sa att den kan 
tryckas ned 5 - 10 rnm . 

OBS: Anvand inte nagra havstanger for 
att spanna rernmen. 

+ 
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$ 	 AVGASKONTROLLUTRLSTN I NG - Utrci rande med l uftpump 

-_- - -=---_-_-_-_-:....:::I 

6. Tryckre gle ri ns ats 11 . Tanklock utan ventilationshKl1. Luftpump 
2. Styrvent i l 	 7- Avg as retu rledn i n9 12 . Utjamningsbeh&l1are 

3. 	 Styrled ni n9 8 . Luftfo rde ln i ngs ror 13 . BrKnslel~dni~g 
~ . I nbl&3ni ngs ro r 14 . Ventil at i onsled ni ng4~ l:U.cksl a~sventil 

10 . Branslehnk 	 15 - Rengo r ingsledning5- Re t urblasledn i ng fo r ove rskoHsluft 

)) 



TEKNISKA DATA FOR MOTOR MED AVGASKONTROLLANORDNING 

- Utforande utan 1uftpump -

Motorns cy1indervo1ym 
Avgaskontro11utrustning 
Forangningskontro11system 

Tandpunkt 
Kamvinke1 
Tandstiftsrekommendation 

Tomgangsvarvta1 
CO-halt pa tomgang 
Forgasare 
Choke 
Termostartventi1en oppnar vid 
Snabbtomgangsvarvta1 
Tomgangsmunstycke 
Huvudmunstycke Steg I, X 117,5 
Luftkorrigering 120 
Ha1sri!1g 24 
Forbigangsha1 1,3/1,3 
Natventi1 
Packning for na1venti1 
Flottor 
Insprutningsror 
Insprutningsmangd per slag 

31 990 cm 
Avgasaterforing 
Brans1eutjamningsbeha11are 
Beha11are med aktivt ko1 
25 0 f.o.d. vid 1 500 r/min 
59 - 65 0 

Bosch WG 175 T 30 
Champion N 11 Y 
900 :!: 50 r/min 
0,8 - 1,2 volymprocent 
DIDTA 
Startautomatik 
- 5 till 100 C 
2 300 - 2 500 r/min 
45 
Steg 2, X 137,5 

105 
28 

1,0/1,5 
2,0 
2,0 mm 
7,3 gr 

50 
+ 30,9 - 0,1 cm 
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I'EVllUSVENTI LAT ! ONENS UTFiiRANDE 

1 . Pri ma r ve nt il ati on 
2. Sekundar undert ryckskont roll 
3- Iwg a:,g renror 
4. Cyklonre nare 

5- nindspole

6. varvtals rela 
7. Fo rdel are 
8 . Tvavags megne tvcnt i 1 

, . Menbral/~~til 


10. 11,; ugnL'9sgrenri:5 r 
11 . Stangningsfo rdrojning 
12 . For gasare 
13- Till undertrycksdos a 
14. Till memb ranvent i l 

8 

@ 

AVGASK DNTROLLS YSTEMETS UTF iiRANDE 
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UTFORANDE AV KDNTRDLLSYSTEMET FOR BRANSLEFO~NGNI NG 

15 . LufH i lte r 22 . Br ansle returledni ng 
16. Pri ma rve nt ila tion 23 _ '.J~nU]. kap a 
17 - El e hhhre med ak t iv t kol 24 . Briinslepump 
18. Ve nt ila tionsledn i ng 25 _ Br anslere t urkont r ollvent il 
19- 8dlnsleutjamn i ngsbehall are 26 . Undertrycksledning 
20. Tanklock - utan venti lau onshal 27 . Sekund ii rve nt ilat i on 
21 . Bransletank 
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AVGASKONTROLLANORDNING 

~ - Utforande utan luftpump -

Installning av kamvinkel: 

Anslut BMW programtester. 

Kontrollera att brytarkontakterna 
ar i gott skick. 

1. kan godkannas 

2. maste bytas ut 

+ 

Stall in kamvinkeln till 59 - 65 0 
• 

+ 

Installning av tandpunkten: 


Demontera luftfiltret. 


Monteringsanvisning: Anslut ventilations

och undertrycksledningarna. 


+ 

Drag av undertrycksledningen fran 
stangningsfordrojaren och proppa den. 

Lossa undertrycksledningen fran 
fordelaren. 

Lossa muttern (1). 

aka motorvarvtalet till 1 500 r/min 
genom att v~ida stangningsfordrojaren. 

+ 

3.73 Tillagg 
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Koppla bort stroboskopets forstallnings
vinkelprovare. 

Lossa fordelaren och vrid den tills kulans 
mittlinje syns i inspektionshalets kant. 

Drag fast fordelaren. 

Anslut undertrycksledningen till fordelaren. 

+ 

1istllln i ng av stangningsfo rdrojare: 

Drag av undertrycksledningen fr~n stangningsf6 rdr'oj are n 

oc h proppa de n. 

:"'ossa :nuibrn (1) . 

Stall med sHin9nir'~~·~l,.. -dro jaren in motorvarvt alet till 


1 600 ~ 50 r /m i n. 

Tag efter avsluhd i nstallni n9 bort pr oppen fr3.n 

unde rO b O p!<31edningen och ilnslut den till stangningsfor

droj are n. 

Fo rdrojn i ngen funge rar kor re kt, om motorvarvtalet st i ge r 

med n3gr a hundra varY per minut na r unde rtrycksled ningen 

dras av f r gn fo rdel aren . 


+ 

Stangningsfordrojaren (1) lyfter inte under 
1 650 ! 100 r / min: 

a. 	Dra~av undertrycksledningen fran 
stangningsf5rdrojaren och hall for 
fingertoppen for att kontrollera 
om det finns nagot undertryck. 

Om det finns undertryck, maste 
stangningsfordrojaren (1) bytas ut. 

+ 

b. 	 Ingen sugverkan i undertrycksledningen: 

Drag av ledninoen fran magnetventilen (2) 
och koppla in en voltmeter. 

Magnetventilen maste bytas ut, om 
instrumentet visar 12 V spanning vid 
motorvarvta1 over 1 900 r/min. 

+ 
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c. 	Om voltmetern inte gor nagot utslag, 
skall den bruna och den rod-vita 
ledningen pa varvtalsomkopplaren (3) 
kopplas till voltmetern. 

Om instrumentet inte gor nagot utslag 
vid motorvarvtal over 1 900 r/min ar 
det fel pa varvtalsomkopplaren (3). 

+ 

d. 	 Om instrumentet gor utslag, maste 
relaet (4) bytas ut. 

+ 

Insta llning av tomgangsvarvtal och CO-halt: 

Sta ll med skruven (2) in tomgangsvarvtalet 
til l 900 ! SO r / min. 

Korrigera CO-halten till 0,8 - 1,2 volym
procent med skruven (3). 

+ 

Om motor n g!r me d r ytrdskt v ari e ra nde varvtal , kan 
bl .a. g llsspjallsp alt e n i fo rs h ell er andra ste get 
vara felinstlilld . 

\nsHilln i ng av gassp j Hlssp&lten i "fo rs t. steget: 

Dra9 in skruven (2) 51 11n9t de n gKr. 

Stall med sk ruve n (4) i n motorv arvt ale t t i ll 650 
700 r /m i n, och stall me d skr uven (3) i n CO-h al te n 

t i ll c irka 3 volymprocent. 


Loss . s edan !te r skruve n (2) och stap i n CO-hal ten 0 

t i ll 0, 8 - 1, 2 volymp r oce nt och t omgangs varvtalet pa 
~OO .!. 50 r im ; n 

+ 
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Installning avo gasspj a llet i andra steget: 


Demontera f orgasaren. 


Lossa muttern (5) och stall med skruven (6) 

in spalten vid gasspj all et. 


lnstalln i ng av snahbtomg!ngsvarvt al : 

Drag av undertrycksledni ngen f r an fo r dela.ren oa r moto r n 
ii r v arm . 

Lyft gasUnken nag ra mi ll i mete r. 

SUng chokesp j allet fo r hand t i ll dess sp alten a r 3, 0 mm . 

Ha r vi d gar anslags armen upp pa. andr a ka1il1en ~a $l~9 plattlln . 

S ~ arh. moto r n. 

Snahbtomgang5v Ill"'vtalet ar diU i nstallt om del a r 2 300 
2 500 r /m i n. 

Korri ger ing sker med lanken ( 1) s edan mul tr~rn a loss ais . 


+ 

1 . 	 Huvudmunstycke 5•• Bl andn i ngsro l'" 
2. Tomgangsmunstycke b Luftkorri ge ri ngsm unstycke 
3- Stallskruv fo r tomga ngsbl andni ng 7- Luftm unstycke fo r ove r gangs r eserv 
4. 	lnstalln i ngss kruvar fo r fd rbi gangs-8 . Over!;l3.ngslIl unstycke fo r a ndra ste ge l 

l uft och tomgangsvar'/lal 
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Avgaslterfori ngssytem 


Var 24 OOO:e km mlste avgas lter'fo ri ngsle dni ng arna 

fr~n avgasgr~., ror<:t till insugnill3s1edningen rengoras 

inifrln med ett lampl i gt ve rkty~ . 

OBS : Insidorna av ledningarna far ha rvid i nte ruggas 

upp.

Demonte ra. aterfor i ngsledni ngen f rln i ns ugn i ngsledningen 

och membranvent i len . 


+ 

Lossa aterforingsledningen fran membran
venti len till cyklonrenaren. 

+ 

Demonte ra aterforings1edningen fran cyklonre naren till 
avg &sg re nro re t . 
M.~nte ri ngsan~isnlng : seruta vatten ove r: . ~edningarna 
nar motorrl gar pa tomgang . 0:n d~H;l l1·dfiJ r aU motor ns 
varvtal 'fci randras , mlste anslutni ngen koniroller as och 
vid behov tatas . 

+ 

Var 84 OOO:e km skall cyklonrenaren (1) 
bytas ut. 

+ 
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Byt membranventilen (2) var 84 OOO:e km. 

+ 

Funkti It'13? r Oyn j 'l!3 ,J,I/ '?'lI~ranventil: 

Oe mente ra l uftfilt ret enl i gt 13 71000 . 

Stlill i n rnotor ns tom9~ngsv arvtal pS ~OO ! 50 r/mi n. 

Drag av styrledn i ngen t i ll memb ranvent i len frln forg as aren 

och fo rb i nd den me d undert rycksledni ngen fo r sek undar

v~l1til a t i onen . 

Membranventil e n ar fel f r i , om motor ns v arvtal sjunke r 

t i ll 500 - 600 r /m i n • 

• 

Om moto rvarvet endast falle r obetydligt lISstE: 

lterforingsledningar na fran avg asg renroret till 

i ns ugn i ngsledn i ngen re ngo ras" elle r ocksl fo rel i 9ger 

ctt fel pa /lIernbr anventilen . 

Loss a ate r f'd r ingsledn i ngen (1) fran memb r anventilen 

och propp . den. 

Skruv a ber t den gangade delen (2) . 

Ok a rnotorvarvt alet t i ll 2500 - 3 000 r /m i n. lia rv i d 

sk all kolven i memb ranvent i len oppn a (v isuell kont roll) . 

()n kolv!>n i nte o?pnar" m~ste memb ranvent i len bytas • 


• 

Forangningskontrollsystem: 

Bransleutjamningsbehallaren ar placerad under 
hatthyllan och ar helt underhallsfri. 

+ 
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Behallaren for aktivt kol ar placerad 
("' pa framre. hogra hjulhuset. Den ar 

underhallsfri. 

+ 

r 
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11 B1 001 BYTE AV HOGER MOTORFASTE 

Tapp a ur kyl vattne t . 

Tag bo rt den ne dre sl ange n f r!n v att e nkyl are n. 

Mont er ings anv isning : Luft . kylsysteme t e nl i gt 11 53 000. 

Drag av l uftsl ange n f ran fo rdel ni ngsh us e t . 

Loss .. vanstra motor faste t . 

Loss .. aU . bul hr f r an hog ra motor fas te t . 

Lyft motorn me d motorlyft are n 600 . 


+ 

r Tag bort motorfastet. 

Monteringsanvisning: Skruva fast motorfastet 
pa framaxelbalken utan att dra f or gott. 
Stall in anslaget till A = 3 rom. 

Tank pa monteringslaget for vridsakringen 
i barbygeln. 

+ 

11 B1 011 BYTE AV VANSTER MOTORFASTE 

Skr uv a av motorfastets fastmutt rar. 

Lyft motorn nag at me d motorlyft are 600 . 

Tag ba rt moto r fast e t . 

Monh ri ngs anv i sn i ng : Ansi age ts oppn a s ida $k . 11 

vandas mot hjulhus e t . 

Tank pa monte ri ngsUge t fo r vridsakri nge n i ba rbygeln 

och i f r arn axe lbalke n. 


+ 

Det r a tvinkliga motorfastet hindrar att 
luftrenaren slar mot motorhuven. 

Om sa erfordras kan det runda motorfastet 
bytas ut mot ett ratvinkligt. 

+ 
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