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Emne

Demontering og montering af overdel
Signatur LBC

Model:Dato 901107

Beskrivelse
Overdelen er monteret på hængselrammen,
som er det bærende og styrende element i
overdelens åbne/lukke-funktion. Instruktion
3/3 nr. 1.0 beskriver overordnet sammenhæn-
gen mellem hængselramme og overdel.
Overdelen er fremstillet i acrul. Af hensyn til
ridsefasthed og lovkrav er overdelen monteret
med frontrude, og i lande, hvor det kræves er
den monteret med sideruder.
Overdelens acrylskal er pålimet en indvendig
forstærkningsrame i en hård polyurethanskum
med indstøbt stålforstærkning. Stålforstærk-
ningen er forsynet med montageflader og ge-
vind til montage på hængselrammen samt til
montage af overdelens lås. Overdelens lukke-
linie mod karrosseriet tætnies af en fleksibel
gummiliste, der er monteret på overdelens
kant.

Forudsætninger
Værktøj: Ringgaffelnøgle 13 mm

Ringgaffelnøgle 10 mm
Topnøgle 13 mm
Topnøgle 10 mm
Momentnøgle 10 Nm
Momentnøgle 25 Nm
Stor skruetrækker

Demontering af overdel
1. Demonter viskerarme ifølge instruktion

2/4 nr. 2.0.
2. Såfremt der er monteret markeringslygter

på sidespejlene, adskilles stikkene på led-
ningerne til lygterne. Stikkene er monteret
i hovedledningsnettet og er placeret på
hængselramen ud for spejlene.

3. Åbn overdelen, og demonter skruer U og
plastmøtrikker Q (se figur 1).

4. Demonter sprinklerslangen fra sprinkler-
dysen S.

5. Understøt overdelen ved den bageste kant,
således at overdelen er helt åben.

6. Demonter overdelens gasfjedre fra hæng-
selrammen. Se instruktion 2/1 nr 2.0

7. Demonter skruer K fra hængselrammens
forreste beslag (se figur 2).

8. Demonter skruer C fra hængselrammens
bageste montageplads (se figur 3). Over-
delens fastgørelsespunkter er nu demonte-
ret.

9. Sænk forsigtigt overdelen ned, således at
bagkanten står ca 50 cm åben. Løft over-
delens forkant fri af viskerakslerne. Vip
den ene side af overdelen op og fri af in-
strumentpanelet. Løft overdelen bagud.
Overdelen er nu demonteret.

Figur 1. Overdelens front
N: afstandsstykke, O: mellemlægsplader, P: gummi-
tyller, Q: plastmøtrik, R: plastskive, S: sprinklerdyse,
T: skive, U: skrue
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Erstatter

Fra stel nr. 2001
Til stel nr.

Emne

Demontering og montering af overdel
Signatur LBC

Model:Dato 901107

Forberedende montage af overdel
1. Rengør instrumentpanelet langs kanten

mod overdelen. Rengør tilsvarende over-
delens indvendige flader, der til dels
skjules af instrumentpanelet.

2. Monter gumityller P i viskerakslernes
huller (se figur 1).

3. Kontroller, at sprinklerdysen S er monteret
korrekt med et stykke gummislange.

4. Monter 2 mellemlægsplader O (disse kan
senere fjernes, hvis de ikke askal anven-
des) og afstandsstykke N på hængselram-
men (se figur 1).

5. Løsn beslag L og M med skruer E og H og
skiver F og D (se figur 2).

6. Monter beslag L og M med skruer E og H
og skiver F og D (se figur 2).
Spænd ikke skruerne til. Beslagene skal
være løse.

Figur 2. Overdelens forreste hjørne set fra fører-
pladsen
D: skive, E: skrue, F: skive, H: skrue, J: skive, K:
skrue, L og M: beslag

Figur 3. Overdel set fra hængselrammens forkant
C: skrue, D: skive

Montage af overdel
1. Overdelen løftes bagfra skråt ned over

instrumentpanelet, således at overdelens
forstærkningsramme passerer under in-
strumentpanelet. Sænk overdelen ned over
viskerakslerne.

2. Løft lidt op i overdelens bagkant, og sæt
Dem ind i køretøjet. Sænk overdelen helt
ned på karrosseriet.

3. Monter overdelen i hængselrammen med
skruer C og med skiver D (se figur 3).
Spænd ikke skruerne helt til.
Overdelen kan nu løftes med forsigtighed.

4. Åbn overdelen, og monter skruer U, skiver
T, plastskiver R og plastmøtrikker Q (se
figur 1).
Spænd ikke skruerne til.

5. Luk overdelen, og juster den korrekt ind
over karrosseriets bageste hjørner.



Værkstedsinformation 2/1 1.0-0
Side 3 af 3

Erstatter

Fra stel nr. 2001
Til stel nr.

Emne

Demontering og montering af overdel
Signatur LBC

Model:Dato 901107

6. Kontroller, at overdelens højdejustering er
korrekt i køretøjets forreste del. Højdeju-
steringen er korrekt, når tætningslisten er
trykket ensartet sammen hele vejen rundt
langs karrosseriets sider. Juster om nød-
vendigt højden langs karrosseriets forreste
del med mellemlægsplader O (se figur 1).
Mellemlægspladerne kan indsky-
des/fjernes, når overdelen er åbnet.

7. Sæt Dem ind i køretøjet og luk overdelen.
Lad en hjælper justere overdelen korrekt
over køretøjets bageste hjørner, således at
overdel og karrosseri flugter præcist.
Spænd skruer C (se figur 3).
Tilspændingsmoment 25 Nm.

8. Monter beslag M i overdelen med skruer
K og skiver J (se figur 2). Spænd ikke
skruerne helt til.

9. Juster overdelens forreste hjørner ind/ud,
og spænd skruer E, skruer H og skruer K.
Tilspændingsmoment 10 Nm

10. Spænd skruer U (se figur 1).
Skruerne må ikke overspændes.
Overdelen er nu monteret.

Afsluttende montage
1. Monter gasfjedre på hængselrammen iføl-

ge instruktion 2/1 nr. 2.0.
2. Juster karrosseriets låsebøjle til overdel-

slåsen ifølge instruktion 1/1 nr 3.0.
3. Moter sprinklerslangen fra karrosseriet på

sprinklerdysen.
4. Såfremt køretøjet er monteret med marke-

ringslygter på spejlene, monteres lednin-
gerne fra markeringslygterne i hovedled-
ningsnettes stik.
Kontroller, at markeringslygterne lyser,
når positionslyset er tændt.
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Gasfjedre (overdel)
Signatur LBC

Model:Dato 901003

Beskrivelse
Overdelens vægt afbalanceres af to gasfjedre,
der er monteret mellem karrosseri og hængsel-
ramme. Fjedrenes angrebspunkter er placeret
således, at overdelen synker ned, når den er
lukket mindre end halvt op, medens fjedrene
vil åbne overdelen, når den er åbnet mere end
halvt op. Gasfjedrene har indbyggede dæmpe-
re, der gør fjederbevægelserne kontrollerede.
Gasfjedre skal altid monteres, således at gas-
fjederens cylinger vender opad. Ved meget
lave temperaturer vil gasfjedrene trykke min-
dre hårdt, hvorved overdelen virker tungere at
åbne.
Bemærk: Gasfjedrene kan ikke serviceres, og

de må ikke adskilles, da det vil være
forbundet med fare på grund af
trykket i gascylinderen.

Forudsætninger
Værktøj: Lille skruetrækker

Topnøgle 13 mm
Momentnøgle 25 Nm
Boremaskine
Bor Ø3.2 mm
Popnittetang
Popnitter

Demontering af gasdæmper
1. Åbn overdelen helt, og understøt den i

denne stilling
2. Demonter clips N i begge ender af gasfje-

der O. Illustrationen viser kun gasfjede-
rens nederste del.

3. Demonter gasfjeder O fra kuglehoveder P
Gasfjederen er demonteret.

Demontering/montering af kuglehove-
der
Gasfjeder O er lejret på identiske kuglehoveder
P i begge ender.
Kuglehoverden P monteres med skive Q i
hængselramme og karrosseriets beslag R.
Tilspændingsmoment 25 Nm.

Demontering og montering af gasfje-
derbeslag på karrosseri
Gasfjederbeslagene R er monteret med pop-
nitter i karrosseriet. I karrosseriets hulrum er
der indstøbt stålforstærkninger.
1. Demonter gasfjederbeslag R ved at udbore

popnitter S.
2. Monter gasfjederbeslag R med popnitter

S.

Gasfjederens nederste ende
N: clips, O: gasfjeder, P: kuglehoved, Q: skive, R: gas-
fjederbeslag, S popnitte

Montering af gasfjeder
1. Monter gasfjeder O på kuglehoveder P,

således at gasfjederens cylinder vender
opad.

2. Monter clips N i begge ender af gasfjeder
O.
Gasfjederen er monteret.
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Gasfjedre (overdel)
Signatur LBC

Model:Dato 901003

Kontrol
1. Åbn overdelen helt, og understøt den i

denne stilling.
2. Træk kraftigt udad i gasfjederens ender for

at kontrollere, at clipsene N låser gasfjede-
ren på kuglehovederne P.

3. Kontroller, at gasfjedrene udbalancerer
overdelens vægt, når overdelen er halvt
åben.

4. Kontroller, at overdelen åbnes og lukkes
let og ubesværet i hele bevægelsesområ-
det.
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Tætningsliste på overdel
Signatur LBC

Model:Dato 901010

Beskrivelse
Overdelens tætningsliste er opdelt i en hård
stålforstærket U-formet del, der klemmer tæt-
ningslisten fast om overdelens kant, og en blød
rørformet tætningsdel, der slutter tæt mod kar-
rosseriets overkant.
Bemærk: Ved demontering skal overdelen

altid være forsynet med kantbe-
skyttelse. Stil aldrig en demonteret
overdel direkte på ru overflader, der
vil kunne skade overdelens plast-
kanter. Ridser i kanten vil kunne
forårsage ødelæggende kærvvirk-
ninger.

Forudsætninger
Værktøj: Plasthammer

Træklods

Demontering af tætningsliste
1. Åben overdelen
2. Demonter tætningslisten fra samlingen i

overdelens bagkant. Tætningslisten træk-
kes af.
Undgå at bøje tætningslisten i skarpe bøj-
ninger, der vil kunne deformere den ind-
støbte stålforstærkning.

3. Beskyt overdelens kanter med polstring
eller stumper af en tætningsliste, såfremt
overdelen demonteres.

Montering af tætningsliste
1. Åben overdelen
2. Monter tætningslistens ene ende i midten

under overdelslåsens håndtag.
Tætningslisten monteres først med hånd-
kraft hele vejen rund.

3. Slå derefter tætningslisten helt på plads
med en plasthammer. Beskyt listen mod
deformationer ved at slå på en træklods
mod listen.
Tætningslisten er nu monteret.

Overdelens tætningsliste
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Spoiler
Signatur LBC

Model:Dato 901010

Beskrivelse
Overdelen og spoileren er forsynet med 4 ud-
skæringer til permanent udluftning af kabinen.
Spoileren er forsynet med en tætningsliste,
således at den hindrer vandindtrængen gennem
overdelens udskæringer.

Forudsætninger
Værktøj: Stor skruetrækker
Diverse: Tætningsliste

Demontering af spoiler
1. Åben overdelen.
2. Demonter 4 plastskruer A.

Bemærk: Skruetrækkeren, der benyttes
til demontering/montering af
skruerne skal passe nøjagtigt i
kærven, således at plasten ikke
deformeres.

Spoileren er nu demonteret.

Montering af spoiler
1. Rengør om nødvendigt overdel og spoiler

i sæbevand.
2. Monter ny tætningsliste D på spoiler C.

Tætningslisten skal dække inderkanten
langs spoilerens øverste kant og sider.

3. Monter spoiler C med 4 skruer A og ski-
ver B.
Kontroller, at recessen på skiver B går
korrekt ned i overdelens huller. Skruerne
må ikke overspændes.
Spoileren er nu monteret.

Spoiler på overdel
A: skrue, B: skive, C: spoiler, D: tætningsliste
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Solskærm
Signatur LBC

Model:Dato 901107

Beskrivelse
Solskærmen er monteret i to plastdupper, som
er limet fast til overdelens plast. Solskærmen
kan drejes i to beslag, hvis friktion kan juste-
res.

Forudsætninger
Værktøj: Stjerneskruetrækker

Acryl klæber ET nr. 295.060
Katalysator ET nr. 295.061
Stemmejern
Beskyttelsesbriller
Tape

Demontering af skærm
1. Demonter 2 skruer N.

Solskærmen er nu demonteret.
2. Rengør om nødvendigt solskærm og over-

del i sæbevand.

Efterliming af plastdup L
Plastdupperne L er limet fast til overdelens
plast med en 2-komponent speciallim. Er lim-
ningen knækket, efterlimes plastdupperne på
følgende måde.
1. Skrab limfladerne rene med et stemme-

jern.
2. Bland 10 dele acrylklæber med 1 del ka-

talysator. Omrør grundigt.
Bemærk: Undgå at få lim på hænderne og

beskyt øjnene med beskyttelses-
briller.
Sørg for udsugning.

3. Påfør lim i et jævnt lag på plastdup L.
4. Monter plastdup L på overdelen og fast-

hold den med et stykke tape.
5. Lad limen hærde i mindst 3 timer ved mi-

nimum 20ºC. Tapen kan herefter fjernes,
og solskærmen monteres.

Montering af solskærm
1. Monter solskærmen med 2 skruer N i be-

slagene M.
Skruerne må ikke overspændes.

2. Juster solskærmens friktion med at løs-
ne/spænde skruerne O.
Solskærmen er nu monteret.

Solskærm
L: plastdup på overdel, M: beslag, N: skrue, O juster-
skrue
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Soltag
Signatur LBC

Model:Dato 910422

Beskrivelse
Samlingen mellem soltag og overdel tætnes
med en butylliste. Soltaget fastholdes ved
hjælp af en plastliste, der klemmer soltaget ned
mod overdelens tagflade. Soltagets glasrude er
fastgjort til hængsler og håndtag med gennem-
gående skruer.

Forudsætninger
Værktøj: Ringgaffelnøgle 20 mm

Stjerneskruetrækker
Lille skruetrækker
Kniv
Ø3 dorn
Momentnøgle 5 Nm
Topnøgle 20 mm

Demontering af soltag
1. Ved hjælp af en lille skruetrækker vippes

montageliste G ud af noten ved listens
samling.

2. Træk montageliste G helt af.
3. Demonter soltaget fra overdelen.

Hængselende, soltag
A: specialmøtrik, B: brystskive, C: skrue, D: holdeh-
lods til hængselrigle, E: hængsel, F: butylliste, G: mon-
tageliste

Demontering af hængsel
1. Demonter ruden ved at fjerne skruerne C.
2. Hængslets rigle kan trækkes ud af hæng-

selet E ved at demontere skruerne i holde-
klodsen D. Riglen kan ikke demonteres.

Montering af hængsel
1. Monter hængsel E, og skyd riglen ind i

hængselet.
2. Riglen skubbes så langt ind, at skruerne i

holdeklodsen D går frit ned i noten.
3. Monter specialmøtrik A og brystskive B i

rudens hul. Påse, at kraverne sidder kor-
rekt i rudens hul.

4. Monter hængselet med skrue C.
Tilspændingsmoment 5 Nm.

Demontering af håndtag
1. Tryk spændstifter K og L ud med en Ø3

dorn.
2. Demonter mellemleddene M fra akseltap-

pene på soltagsrammen.
3. Demonter møtrikker J og skiver I fra

rudens skrue H.

Håndtagsende, soltag
H: specialskrue, I: brystskive, J: møtrik, K og L:
spændstifter, M: mellemled
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Soltag
Signatur LBC

Model:Dato 910422

Montering af håndtag
1. Monter mellemleddene M på soltagsram-

men.
2. Monter håndtag på mellemled med låse-

stifterne L.
3. Monter speciaskruerne H og brystskiverne

I i rudens hul. Påse, at kraverne sidder
korrekt i rudens huller.

4. Monter møtrikkerne J. Drej specialskruer-
nes stifthuller korekt, før møtrikkerne
spændes.
Tilspændingsmoment 5 Nm.

5. Monter håndtaget på specialskruerne H
med spændstifterne K.

Montering af soltag
1. Afrens soltag og hul i overdel for fedt og

snavs.
2. Monter ny butylliste F på soltagsrammens

kant.
3. Monter soltaget i overdelen.
4. For at sikre fornøden spændekraft, skal

montageliste G altid fornys, hvis den har
været afmonteret.
Montagelisten G vendes som vist på illu-
strationen på foregående side.
Den ene ende af montageliste G klemmes
ned i noten i ramen midt for håndtaget.
Styr og klem listen i noten hele vejen
rundt.

5. Afklip eventuel overskydendemontageliste
G.

6. Afskær eventuel overskydende butyl, der
klemmes ud af samlingen mellem soltag
og overdel, med en skarp kniv. Undgå at
gnide mutyl ud på overdelens plast.
Eventuel fastklæbet butyl kan gnubbes
væk med en klud. Dette skal foretages in-
den køretøjet udsættes for stærk varme
eller sollys.

Kontrol
1. Med soltaget lukket kontrolleres udefra, at

ruden trykker på gummilisten med mini-
mum 1 mm lust til aluminiumsrammen.

2. Kontroller, at åbne- og lukkefunktionene
går let og ubesværet.

3. Kontroller, at butyllisten er sammentryk-
ket hele vejen rundt, og at soltaget er tæt.
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Frontrude
Signatur LBC

Model:Dato 900930

Beskrivelse
Frontruden er fremstillet i lamineret glas, og er
monteret i overdelen i en gummiliste, der hol-
der sig selv på plads uden brug af lim eller
clamps.

Forudsætninger
Værktøj: 2 sugekophåndtag

Snor
Krog til rudemontering

Demontering af forrude
1. Monter sugekophåndtag på forrudens

yderside.
2. Tryk udad på frontrudens top fra kabinens

inderside. Kræng samtidigt gummiliste
B’s læbe D ud.
Løsn gummilisten langs rudens top og
rundt om de øverste hjørner til ca. halvt
ned på ruden.

3. Fra køretøjets front løftes ruden udad og
op.
Frontruden er nu demonteret.

Montering af frontrude
1. Rengør ruden samt kanten af overdelens

rudefals. Rengør også instrumentpanelets
frontende.

2. Kontroller ruden for ridser og stenslag.
Udskift om nødvendigt ruden.

3. Monter sugekophåndtag på begge sider af
ruden.

4. Monter gummiliste B på rude A, således at
gumilistens samling sidder midt for rudens
top.

5. Læg en snor C rundt i gummilistens over-
delsfals, som vist på den øverste illustrati-
on.

6. Monter rudens bund i overdelens rudefals.
Kontroller at gummilistens læbe D sidder
korrekt. Før snorenderne C ind i køretøjet.

7. Træk i ruden fra kabinens inderside og
kræng samtidigt gummilistens læbe D på
plads ved at trække i snorenderne. Sørg
for, at de to sider på ruden følges ad.

8. Kontroller efter montage, at gummilisten
ikke sidder i spænd nogle steder. Træk om
nødvendigt ruden i modsat retning.

9. Rengør frontruden ind- og udvendig.

Frontrude vist gennemskåret set fra køretøjets ydersi-
de
A frontrude, B: gummiliste, C: snor, D: gummilistens
læbe mod kabinens inderside
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Sideruder
Signatur LBC

Model:Dato 900920

Beskrivelse
I lande, hvor det kræves, er køretøjet forsynet
med sideruder af hærdet glas. Ruderne funge-
rer som nødudgang, da man med en trækring
kan fjerne gummilistens låsekile. Ruden kan
herefter trykkes ud.

Forudsætninger
Værktøj: Kniv

2 sugekophåndtag
Snor
Rudemonteringsværktøj
Sulfovand

Demontering af siderude
1. Monter sugekophåndtag på rudens ydersi-

de.
2. Træk i trækring A og demonter låsekile E.

Ruden bliver siddende uden låsekile.
3. Træk ruden ud.

Montering af siderude
1. Rengør ruden samt overdelen omkring

rudefalsen.
2. Monter sugekophåndtag på rudens ydersi-

de.
3. Monter gummilisten på ruden D, således

at listens udskæring til trækringen A sid-
der som vist på illustrationen.
Bemærk: Gummilistens smalle fals skal

sidde ind over ruden.
4. Læg en snor rundt i gummilistens over-

delsfals.
5. Hold ruden på plads mod overdelen C, og

kræng med træk i snoren gummilisten på
overdelen.

6. Træk låsekile E gennem trækring A, så
trækringen deler låsekilen i to lige store
halvdele. Dette sikrer, at låsekilens sam-
ling vil være ved B, således at hele låse-
kilen vil blive trukket ud, såfremt ruden
benyttes som nødudgang.

7. Monter trækring A i gumilistens udskæ-
ring.

8. Monter låsekile E i gummilisten med ru-
demonteringsværktøj F. Smør om nød-
vendigt med sulfovand.

9. Overskydende låsekile skæres over med
en kniv.
Sideruden er nu monteret.

Siderude vist gennemskåret set fra køretøjets inderside
A: trækring, B: låsekilens omtrentlige samlingspunkt,
C: overdel, D: rude, E: låsekile, F: rudemonterings-
værktøj
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Overdelslås
Signatur LBC

Model:Dato 900702

Beskrivelse
Når overdelen bliver lukket, griber overdelslå-
sen om underpartens låsebøjle. En pal i låsen
forhindrer griberen i at gå tilbage. Låsens pal
kan udløses af et tryk på den udvendige cylin-
derlås, et træk via kabel fra det indvendige
udløserhåndtag eller med et direkte tryk på
låsens udløserarm T, der er tilgængelig som
nødudløser. Låsen er en samlet enhed, der er
skruet fast til overdelsens indstøbte stålfor-
stærkning. Låsen kan skiftes uden at afmontere
cylinderlås og udvendigt håndtag.

Forudsætninger
Værktøj: Stjerneskruetrækker

Ringgaffelnøgle 10 mm
Ringgaffelnøgle 7 mm
Topnøgle 10 mm
Momentnøgle 10 Nm
Universalfedt

Demontering af lås
1. Afmonter skruerne S, og aftag låseafdæk-

ning. Afdækningen er ikke vist på illu-
strationen.

2. Tryk udløserarm T helt ind, og frigør ka-
belnippel R.

3. Afmonter skruer O og skiver N. Låsen er
afmonteret.

Montage af lås
1. Smør lejer i udløserbøjle U og mellem-

rummet mellem udløserarm T og udløser-
bøjle U med universalfedt. Smør låsepa-
lens trækfjeder med universalfedt.

2. Monter justerskrue P. Skru den helt ind.
3. Monter lås med skruer O og skiver N.

Tilspændingsmoment 10 Nm.
4. Tryk udløserarmen T helt ind og monter

kabelnippel R. Kontroller, at kablets retur-
fjeder sidder helt ind over kabelnippel R.

Overdelslås
J: cylinderlåsens låsearm, N: skive, O: skrue, P: juster-
skrue, Q: kontramøtrik, R: kabelnippel, S: skrue for
afdækning. T: udløserarm, U: udløserbøjle.
Afdækning er ikke vist.

Justering af lås
1. Drej cylinderlåsen til stilling åben.
2. Skru justerskrue P ud, så der er 2 mm luft

mellem justerskrue og cylinderlåsens låse-
arm J. Monter kontramøtrik Q.

Kontrol
1. Kontroller lukkefunktion og tæthed ifølge

instruktion 2/1 nr. 2.0.
2. Kontroller, at det indvendige udløser-

håndtag har fra 1-3 mm frigang, før kablet
angriber låsens udløserarm T.
Juster om nødvendigt ifølge instruktion
2/3 nr. 3.0.

3. Kontroller, at cylinderlåsen kan låses.
4. Monter låseafdækning med skruerne S, og

kontroller funktion af nødudløser.
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Cylinderlås
Signatur LBC

Model:Dato 900702

Beskrivelse
Cylinderen, der er indbygget i overdelens
håndtag, aktiverer låsens udløserbøjle via en
låsearm J. Når cylinderlåsen låses, drejes ar-
men væk fra udløserbøjlen og ned bag et stop.
Låsen har ingen smækfunktion, men kan kun
aflåses med nøgle. Cylinderlåsen skal udskiftes
ved svigtende funktion. Låsens nøgle og start-
nøglen er af forskellig type.

Forudsætninger
Før cylinderlåsen kan afmonteres, skal selve
låsen afmonteres ifølge instruktion 2/3 nr. 1.0.
Ved adskillelse af cylinderen skal nøglen for-
blive i låsen, da låsepalerne ellers vil blive
trykket ud.
Værktøj: Stjerneskruetrækker

Ringgaffelnøgle 32 mm
Universalfedt
Momentnøgle 20 Nm
Topnøgle 32 mm
Momentnøgle 5 Nm
Skruetrækkertop til momentnøgle

Cylinderlås og håndtag
D: låseenhed kpl. A: cylinder, B: cylinderhus, C: retur-
fjeder, E: fjederhus, F:tætningsskive, G: håndtag, H:
tætning, I: møtrik, J: låsearm, K: skive, L: skrue

Demontering af cylinder
1. Afmonter lås ifølge instruktion 2/3 nr. 1.0.
2. Isæt nøgle. Hold på cylinderen, og fjern

skrue L, stjerneskive K og låsearm J.
3. Den komplette cylinderenhed D kan nu

tages ud af håndtaget. Nøglen må ikke
trækkes ud.

Demontering af håndtag
1. Afmonter cylinder som beskrevet i forrige

afsnit.
2. Afmonter møtrikken I. Håndtaget kan nu

afmonteres.

Montering af håndtag
1. Efterse gummitætningerne H og F og ud-

skift om nødvendigt. Efterse låsens fjeder-
hus E og returfjeder C for korrosion, og
udskift om nødvendigt.

2. Saml håndtag G, tætning F og fjederhus E.
3. Isæt håndtag og tætningsskive H i overdel.

Kontroller, at tætningsskivens læbe går ud
over håndtaget. Monter møtrikken I.
Tilspændingsmoment 20 Nm.

Montering af cylinderlås
1. Udskift hele cylinderenheden D oved

svigtende låsefunktion.
2. Smør returfjeder C med universalfedt.

Cylinder A er smurt med specialfedt og
må ikke smøres.

3. Monter cylinderenheden i noterne i fje-
derhus E.

4. Drej nøglen mod uret til stilling åben.
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Cylinderlås
Signatur LBC

Model:Dato 900702

5. Monter låsearm J, så den vender opad og
til højre som vist på illustrationen.
Monter stjerneskive K og skrue L.
Tilspændingsmoment 5 Nm.

6. Kontroller, at låsen kan trykkes ind, og at
nøglen kan tages ud i både åben og låst
stilling.

7. Monter lås, og foretag kontrol ifølge in-
struktion 2/3 nr. 1.0.

8. Hvis nøglens nummer er ændret, noteres
dette i servicehæftet.
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Udløserhåndtag til lås
Signatur LBC

Model:Dato 900930

Beskrivelse
Udløserhåndtaget aktiverer låsen via et kabel-
træk. Yderkablet er indstøbt i overdelens for-
stærkningsramme Udløserfunktionen justeres
ved kablets fastgørelse i udløserhåndtaget.

Forudsætninger
Værktøj: Stor skruetrækker

Lille skruetrækker
Polygribtang
Ringgaffelnøgle 10 mm
Momentnøgle 3 Nm
Topnøgle 10 mm

Demontering af udløserhåndtag
1. Afmonter plastskrue X og afdækning A
2. Træk udløserhåndtaget tilbage, hold på

kabelnippel W, slip håndtaget, og hægt
kablet af udløserhåndtag Y.

3. Afmonter skrue V. Håndtaget er afmonte-
ret.

Udløserhåndtag
A: afdækning, T: lejebøsning, U: skive, V: skrue,
W: kabelnippel, X: plastskrue, Y: udløserhåndtag,
Z: kombineret gevind for afdækningsskrue og stop for
håndtag.

Udskiftning af inderkabel
Se også instruktion 2/3 nr. 1.0.
1. Afmonter afdækning over lås.
2. Afmonter kabelnippel W ved udløser-

håndtag.
3. Træk kablet ud ved lås.
4. Isæt nyt kabel fra lås. Udskift kabelnippel

W.

Montering af udløserhåndtag
1. Skyd lejebøsning T ind i håndtag Y.
2. Monter håndtag og bøsning med skive U

og skrue V.
Tilspændingsmoment 3 Nm.

3. Træk i nippel W og hægt denne på udlø-
serhåndtag Y.

Kontrol og justering af udløserhåndtag
Håndtagets neutralposition har sop mod skrue
Z. Håndtaget skal være justeret således, at der
er 2 mm frigang før angreb.
1. Afmonter låleafdækning.
2. Kontroller, at udløserhåndtaget har 2 mm

frigang før låsens udløserarm bevæges af
kablet. Låsens udløserarm kan ses på illu-
strationen i instruktion 2/3 nr. 1.0. mærket
T.

3. Juster om nødvendigt ved at flytte nippel
W. Efterspænd denne ved at holde nippel
W kontra med en tang.

4. Monter afdækning på lås og udløserhånd-
tag.

5. Kontroller ind- og udvendig lukke- og
låsefunktion på køretøjet.
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Sidespejle
Signatur LBC

Model:Dato 900725

Beskrivelse
De to sidespejle er ens. Spejlhuset er fastgjort
til overdelen ved hjælp af en gummibøsning.
Gummibøsningen tætner samtidigt omkring
reguleringsarmen og tillader dennes bevægel-
ser. Spejlet er fastlimet til reguleringshåndta-
get, som er lejret i et kugleled i spejlhuset.
I lande, hvor det kræves, er side spejlende for-
synet med markeringslygter. Disse er beskre-
vet i instruktion 1/4 nr. 5.0

Demontering af spejl
1. Åbn ovedelen, således at der er fri adgang

til spejlet fra inder-  og yderside.
2. Træk i spejlhuset, og pres kanten på

gummibøsning G ud gennme hullet fra in-
dersiden. Hele spejlet er nu demonteret.

3. Fjern gummibøsning G fra spejlhuset.
4. Adskil håndtag og spejlhus ved at stikke

fingrene ind bag spejlet modsat håndtaget.
Pres kugleleddet ud med fingerspidserne
på håndtagets spejlbefæstigelse. Undlad at
presse på selve spejlfladen.

Montering af sidespejl
G: gummibøsning, H: håndtag, M: hul i overdel

Montering af spejl
1. Åbn overdelen, således at der er fri adgang

til spejlet fra inder- og yderside.
2. Monter gummibøsning G i spejlhusets hul,

således at gummibøsningens læber vender
ind i spejlhuset.

3. Stik spejlets håndtag H igennem gummi-
bøsningen, og pres kugleleddet ind i spejl-
husets rørstykke.

4. Læg en snor rundt i kraven på gummibøs-
ning G som vist på illustrationen.

5. Læg snoren ind gennem overdelens hul M.
6. Tryk den nederste del af gumibøsningen

på plads i overdelens hul M.
7. Med et stråt, nedadgående træki begge

snorender trækkes resten af gummibøs-
ningen på plads i hullet.

Kontrol
1. Kontroller, at begge spejlhuse sidder kor-

rekt og ens.
2. Kontroller, at spejlene går stramt i kugle-

leddet og kan justeres tilstrækkeligt.
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Viskerarme
Signatur LBC

Model:Dato 900702

Beskrivelse
Viskerens to arme udgør et såkaldt paralle-
larmsviskersystem. Den højre arm er den træk-
kende arm. Armen til venstre styrer viskerens
position. Armene er fastholdt på viskerakslerne
på koniske magenoter. Viskerens tryk på ruden
varetages af en fjeder i den trækkende arm.

Forudsætninger
Værktøj: Topnøgle 10 mm

Momentnøgle 10 Nm
Universalfedt
Olie

Montage af viskerarme
K specialmøtrik, L: beskyttelseshætte over akslen, M:
hætte over viskerarmshoved, N viskerarm, O visker-
blad, P: akseltap, Q: viskerarmenes øverste lejer, X:
15mm afstand til forrudeliste i neutralposition

Demontering af viskerarme
1. Vip hætterne M over armenes hoveder op.
2. Afmonter viskerakslernes møtrikker K, og

vrik armenes hoveder af akseltappene P.

Eftersyn og smøring
1. Skru hætterne L af aksellejerne.
2. Smør akseltappene og det øverste af lejet

med fedt. Monter hætterne L.
3. Efterse viskerarmenes øverste lejer Q for

slør. Efterse viskerarmens fjedervirkning.
Udskift om nødvendigt hele viskerarmen.

4. Smør viskerarmens øverste lejer Q med
olie.

Montage af viskerarme
1. Før armene monteres, startes og slukkes

viskermotoren, så den automatiske neu-
tralstilling er korrekt.

2. Monter viskerblad O på viskerarmen.
3. Tryk armenes hoveder ned over akseltap-

pene P, så viskerblad O er parkeret 15 mm
fra forrudelistens venstre kant.

4. Skru specialmøtrikkerne K på akseltappe-
ne P og spænd foreløbigt til.

5. Lad viskeren køre hen over ruden et par
gange Kontroller, om målet X er 15 mm
både for oven og for neden. Juster om
nødvendigt.

6. Spænd møtrikkerne K til 10 Nm.
Vip hætterne M ned over armenes hove-
der.
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Sprinklerdyse
Signatur LBC

Model:Dato 901109

Beskrivelse
Sprinklerdysen er monteret under forruden og
er forbundet med slanger til sprinklerbeholde-
ren monteret i motorrummet. Fra sprinklerdy-
sen går et kort stykke blød slange D til højre
hængselgrav, hvor den forbindes med en hård
slange E. Den hårde slange går gennem kabel-
kanalen i højre side af køretøjet til sprinklerbe-
holderen, hvor et kort stykke blød slange for-
bindes til sprinklerpumpen. Systemet indehol-
der ingen ventiler. Der kan derfor gå et par
sekunder, mens slangesystemet fyldes med
vand fra vaskerfunktionen aktiveres til der
kommer vand til sprinklerdysen.

Forudsætninger
Værktøj Ringgaffelnøgle 13 mm

Ringgaffelnøgle 15 mm
Nål

Rengøring af sprinklerdyse
Da sprinklerdysen kun kan demonte-
res/monteres, når overdelen er demonteret, skal
en defekt dyse forsøges rengjort før den ud-
skiftes.
1. Åbn overdelen og demonter den bløde

slange D fra sprinklerdyse B.
2. Blæs trykluft gennem dysehul A Fjern om

nødvendigt snavs med en nål.
3. Demonter slangen på sprinklerpumpen i

motorrummet. Blæs trykluft gennem slan-
ge D og E.

4. Udskift væske i sprinklerbeholder og
monter slange på sprinklerpumpen.

5. Hold slange D uden for køretøjet. Tilslut
startnøglen, aktiver vaskerfunktionen og
kontroller, at sprinklerpumpen giver rige-
ligt væske genem slange D.

6. Monter slange D på sprinklerdyse B.
7. Tilslut startnøglen og aktiver vaskerfunk-

tionen. Kontroller, at dysehullet A udsen-
der en koncentreret stråle.
Såfremt rengøringen ikke har haft den øn-
skede virkning, udskiftes sprinklerdysen.

Demontering af sprinklerdyse
1. Demonter overdel ifølge instruktion 2/1

nr. 1.0.
2. Demonter møtrik C.

Sprinklerdysen er nu demonteret.

Sprinklerdyse
A: dysehul, B: sprinklerdyse, C: møtrik, D: blød slan-
ge, E: hård slange

Montering af sprinklerdyse
1. Monter sprinklerdyse B med møtrik C.

Møtrikken må ikke overspændes.
2. Monter overdel ifølge instruktion 2/1 nr.

1.0.
3. Monter slange D på sprinklerdyse B.
4. Tilslut startnøglen og aktiver vaskerfunk-

tionen Kontroller, at dysehul A udsender
en koncentreret stråle.

5. Juster dysehullet A med en nål, således at
strålen ramer forrudens øverste del.
Sprinklerdysen er nu monteret.
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Markeringslygter på spejle
Signatur LBC

Model:Dato 901115

Beskrivelse
I lande, hvor det kræves, er spejlene monteret
med markeringslygter, der er tændt, når positi-
onslyset er tændt. Markeringslygterne forbin-
des via ledninger, der er ført ind gennem spej-
lenes gumityller, ned under instrumentpanelet
og tilsluttet hovedledningsnettet i 2-polede
stik.

Forudsætninger
Værktøj: Stjerneskruetrækker

Boremaskine
Bor Ø3.2 mm
Popnittetang

Diverse: Popnitter
Vaseline
Pære 5W 11x41

Demontering af markeringslygter
1. Kontroller, at netstik er taget ud af stik-

kontakt 220 VAC. Afbryd startnøglen.
2. Demonter stikket mellem hovedlednings-

nettet og ledningen til spejlet. Stikket er
placeret under instrumentpanelet ud for
spejlet.

3. Demonter spejl fra spejlhus ifølge in-
struktion 2/4 nr. 1.0.

4. Demonter metalkappe B og glas C med 2
skruer A.

5. Demonter pære D.
6. Demonter popnitter E ved at bore nitterne

ud.
7. Demonter spadesko med GR-RT ledning.

Markeringslygte F er nu demonteret.

Montering af markeringslygte
1. Træk ringsko med SW ledning genem hul

i spejl og hul i markeringslygte F.
2. Monter markeringslygte F og ringsko med

SW ledning med popnitter E og skiver G
Før nitterne trækkes til, kontrolleres, at
skiver G ligger helt an mod spejlhuset.

3. Smør fatning F med vaseline.
4. Monter spadesko med GR-RT ledning på

markeringslygtens spadesko.
5. Monter pære D.
6. Monter glas C og meltalkappe B med

skruer A.
Markeringslygten er nu monteret.

Markeringslygte på spejl
A: skrue, B: metalkappe, C: glas, D: pære, E: popnitte,
F: markeringslygte, G: skiver
GR-RT grå-rød, SW: sort

Slutmontage og kontrol
1. Monter spejl ifølge instruktion 2/4 nr 1.0.
2. Monter stikket på ledningen til spejlet i

hovedledningsnettet.
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Markeringslygter på spejle
Signatur LBC

Model:Dato 901115

3. Kontroller, at markeringslygterne lyser,
når positionslyset er tændt.

4. Juster sidespejlene.

Elforbindelser
GR-RT (grå-rød) 12V markeringslygte
SW (sort) 0V


