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242/244/245 2,0,  2,1, 2,3*l
1976 ! 1982

240 (nya ben.) 2,0,  2,1, 2,3*l
1982 ! 1993

262/264/265 2,7, 2,85** V6
*fr. 1979/**fr. 1980 1976 ! 1982

Koppling

Motorn är längsmonterad med flänsansluten
växellåda, med mellanliggande, mekaniskt (4-
cylinder) eller hydrauliskt (V6) manövrerad
solfjäderkoppling. För kopplingsbyte skall
växellådan demonteras.

Demontering av växellåda 
och koppling
- Ställ bilen på lyft, med belastade hjul. Lossa
batteriets minusanslutning.

- Frigör växelspakens gummimanschett  och
skjut upp den.

- Underifrån lossas växelaxelns gaffelhuvud
från växelspaken.

- Demontera växelspaken. För detta skruvas
fjäderbygeln för backspärren bort och
låsringen lossas. 

- Demontera mittkonsollens vänstra
sidoinklädnad och lossa den där under lig-
gande anslutningen för backljusen.
Observera: På vissa tidiga modeller är back-
ljuskontakten inte inbyggd i övre väx-
ellådslocket, utan i själva lådan. På grund av
skaderisk måste i detta fall kontakten avlägs-
nas innan växellådan demonteras.

- På bilar med Overdrive avlägsnas den högra
växellådsinklädnaden varefter ledningarna
för den elektriskt manövrerade överväxeln
lossas.

- Kopplingsvajern lossas vid urtrampningsgaf-
fel och kopplingshus. Observera: På bilar
med hydrauliskt manövrerad koppling skru-
vas urkopplingscylindern loss och binds

upp, utan att lossa hydraulanslutningen.
- Skruva loss kardanaxeln från växellådsflän-
sen och skjut den åt sidan.

- Lossa hastighetsmätardrivningen.
- Lossa avgasrörets gummiupphäng-
ningsringar. Observera: På tidiga modeller
lossas avgasrörhållare på kopplingshuset.

- Lossa kopplingshusets och startmotorns
bultar. Passande stöd, eller verktyg 5972,
placeras under växellådan, stöd upp växellå-
dan med lyft.

- Skruva bort det bakre växellådsfästet och
drag ut växellådan bakåt/nedåt.

- Lossa kopplingstryckplattans skruvar korsvis
och demontera denna samt lamellcentrum.

Montering
- Centrera lamellcentrumet med centrerings-
dorn, montera kopplingstryckplattan och
drag skruvarna korsvis. Observera:
Lamellcentrumets långa nav mot växellådan.

- Bestryk splinsen på växellådans ingående
axel samt urtrampningslagrets och -gaffelns
glidytor med SACHS kopplingsfett.

- Montera växellådan i omvänd ordning mot
demonteringen och kontrollera avslut-
ningsvis växellådans oljenivå.
Anmärkning:  Vid montering av fjäderbygeln

för backspärren skall spelet mellan fjäderby-
gel och växelspak mätas med ilagd första
växel. Justera till 0,5...1,5 mm (efterkontrolle-
ra med  andra växeln i).

- Vid vajer manövrerad koppling mäts spelet
på urtrampningsarmen och justeras till 1...3
mm, vilket gör 10...15 mm vid pedalen (bild
2).

- På Turbo- modeller är urkopplingsgaffeln fjä-
derbelastad (pedalfjädern trycker pedalen
lätt nedåt) och det finns inget kopplingsspel.
Å andra sidan måste det vara möjligt att lyfta
pedalen 10...15 mm, vilket betyder att 1...3
mm  "bakåtspel" skall ställas in vid urkopp-
lingsgaffeln. Detta för att kunna kompensera
förslitning av beläggen (bild 3).

- Vid hydraulisk kopplingsmanövrering är det
inte nödvändigt, och heller inte möjligt, att
justera kopplingsspelet.
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Bild 2   Kopplingsspeljustering vid returfjäderan-
ordning: 1 Inställningsskruv - 2 Låsmutter.

Bild 1   
Solfjäderkoppling med mekanisk
eller hydraulisk manövrering: 
1 Lamellcentrum - 
2 Kopplingstryckplatta - 
3 Urtrampningslager - 
4 Urtrampningsgaffel - 
5 Returfjäder - 
6 Vajer - 
7 Urtrampningsgaffel för hydraulisk
manövrering - 
8 Hydraulcylinder.



Stötdämpare

Framhjulsupphängning

Framhjulen är upphängda i fjäderben, vilka
upptill är fästa i hjulhusen och nedtill i styr-
spindlarna, tillsammans med vilka de utgör en
fast enhet. Längs- och sidostyrningen av hju-
len sker med vardera en bärarm. Dessutom
finns en krängningshämmare.

Demontering av fjäderbenen
- Palla upp bilen framtill under karossen.
- Lossa med specialverktyg 5039 eller 5173,
genom fjädervarven, stötdämparens stora
slutmutter, men skruva inte bort den helt. 

- Stöd upp bärarmen med domkraft och pres-
sa loss styrstagsleden från styrarmen.

- Lossa krängningshämmaren från kräng-
ningshämmarlänkarna.

- I motorrummet avlägsnas fjäderbenens
skyddskåpor varefter kolvstångsmuttrarna
lossas något. Använd specialnyckel 5036
och håll emot med verktyget 5037.

- Lossa bromsledningshållarna från karossen
och tag bort bromsledningarna.

- Markera monteringsläget för de båda övre
fjäderbensfästmuttrarna (drag med en ritsnål
ett streck över mutterplatta och hjulhusplåt).

- Avlägsna muttrarna, sänk domkraften så
mycket att fjäderbenen är fria från hjul-
husfästena och kan vridas utåt. Gör i detta
läge fast fjäderbenet med tråd eller liknande
mot krängningshämmaren.

- Pressa med spännverktyg samman spiralfjä-
dern tills den övre fjädertallriken är fri. Den
redan lossade kolvstångsmuttern avlägsnas
och fästdetaljerna demonteras.

- Den förut lossade stora muttern avlägsnas
från fjäderbenet och stötdämparinsatsen
dras ur.

Montering av fjäderbenen.
- Montera den nya stötdämparinsatsen och
drag provisoriskt fast slutmuttern.

- Montera lossade monteringsdetaljer, sätt på
kolvstångsmuttern och drag den lätt.

- Lossa fjäderspänningen efter att först ha
kontrollerat att fjäderändarna hamnar rätt i
sina lägen.

- Fjäderben och övriga detaljer monteras i
omvänd ordning mot demonteringen.
Observera: Notera den tidigare gjorda mar-
keringen vid de övre fästena.

- Slutligen åtdrages kolvstångsmuttrar och de
stora slutmuttrarna. 

Anmärkning: Skall inte bara stötdämparen,
utan hela fjäderbenet  bytas ut, måste detta
demonteras helt, inklusive bromsdetaljer och
hjulnav.
Inställning av hjullager: Drag muttern med
57 Nm, (vrid därvid hjulet i båda riktningarna)
lossa muttern, drag fast med handkraft (1,5
Nm) och vrid tillbaka till närmaste sprinthål.

Bild 3 Kopplingsspeljustering vid anordning utan
returfjäder vid urtrampningsgaffeln: Spelet måste fin-
nas vid urtrampningsgaffelns baksida.

Åtdragningsmoment         (Nm)

Kopplingstryckplatta/svänghjul     23
Kopplingshus/motor                  35...50
Kardanaxelns flänsbultar          40...50

Bild 4   Främre fjäderbensupphängning:
1 Fjäderben - 2 Undre fjädertallrik - 3 Stötdämpare - 
4 Gummibuffert - 5 Övre fjäderbenslager - 6
Spiralfjäder - 7 Skyddskåpa - 8 Krängningshämmare
- 9 dito fäste - 10 Krängningshämmarlänk.

Åtdragningsmoment       (Nm)

Kolvstångsmutter              60...70
Övre fästmuttrar                 15...25
Styrstagslänk                     55...65

Framvagnsvärden (obelastad)

Toe-in vid fälgskuldran (mm)              3,5 ± 1
Toe-in vid servostyrning (mm)           2,0 ± 1
Camber                                            ¼°...¾°
Caster                                              2°...3°
Caster vid servostyrning                   3°...4°

Bakhjulsupphängning

Bakhjulen är upphängda vid en stel axel, vil-
ken styrs av två bärarmar, två övre moments-
tag och ett Panhardstag. Spiralfjädrar och
teleskopstötdämpare är åtskilt monterade mel-
lan bärarmar och karossram.

Demontering av stötdämparna
- Palla upp bilen under karosseriet baktill. Tag
av hjulen.

- Stöd upp bärarmarna med en domkraft, lossa
övre och nedre infästningar och tag bort
dämparna.

Montering av stötdämparna
- Detta sker i omvänd ordning mot demonter-
ingen. Observera: Se till att distanshylsan vid
det undre fästet kommer att ligga på insidan
(bild 6).

Bild 5    Bakaxelupphängning: 1 Spiralfjäder - 
2 Gummimellanlägg - 3 Gummibuffert.

Bild 6   Bakre stötdämparinfästning: 1 Övre fästbult
- 2 Ramprofil - 3 Distanshylsa - 4 Nedre fästbult - 5
Bärarm - 6 Bricka

Åtdragningsmoment       (Nm)

Övre och nedre fästmuttrar     85
Hjulbultar                                100...120


