
Saab

Modell 900 2,0, 2,0i       
1978 ! 1993

Koppling

Motorn är monterad på längden, lätt lutande,
med anslutande hydrauliskt manövrerad sol-
fjäderkoppling och därunder liggande väx-
ellåds -/differentialblock (framhjulsdrift). För
demontering av kopplingen behöver inte
motor eller växellåda demonteras ur bilen.

Urmontering av kopplingen
- Demontera motorhuven.
- Lossa förvärmarslangen.
- Lossa svänghjulskåpans bultar och lyft ut
kåpan.

- Anbringa mellanring, Saab specialverktyg:
8390023 (specialverktyg),

- mellan tryckplattanshus och solfjädern.
Observera: Härtill behövs en hjälpperson för
att hålla kopplingspedalen nedtryckt. I det
fall kopplingscylindern, vilken är rund och
monterad runt kopplingsaxeln, av något skäl
inte kan manövreras, är det möjligt att,  för att
anbringa mellanringen 8390023, trycka ihop
kopplingen med en hävarm (Saab special-
verktyg:8393175). 

- Avlägsna låsbygeln framtill på primärdrivhu-
set och tag ut kopplingsaxelkåpan.

- Demontera kopplingsaxelns plastpropeller.
- Drag in en 8-mm bult framtill i kopplingsaxeln
och drag ut axeln så långt möjligt med hjälp
av verktyg 8393175.

- Drag ut kopplingsaxeln med hjälp av slag-
verktyg 8390270 och led 8390015.

- Avlägsna den ringformade urkopplingscylin-
derns tre bultar på primärdrivhuset.

- Lossa kopplingstryckplattans skruvar korsvis
och tag ut koppling med lamell, urkopplings-
cylinder och urtrampningslager. Observera:
Urkopplingscylinderns hydraulikledning
behöver inte lossas. Se vid demonteringen

av kopplingen till att cylinderns hylsa inte
skadas av solfjäderkopplingen.

Montering
- Innan kopplingen monteras, kontrollera
skicket på tätringen i primärdrivhuset samt
svänghjulets stödlager, byt vid behov.

- För samtidigt in kopplingstryckplatta, lamell-
centrum och urkopplingscylinder (inkl.
urtrampningslager) och fäst löst mot sväng-
hjulet med några skruvar. 
Observera: Se till att cylinderns hylsa inte
skadas av solfjädern när du för in koppling-
en. Urtrampningslagrets härdade sida mot
solfjädern.

- Skruva fast urtrampningscylindern på
primärdrivhuset, täta och lås skruvarna med
gänglåsning, t.ex. Locktitel.

- Fetta lätt in kopplingsaxelns splines med
SACHS kopplingsfett och montera axeln.
Drag korsvis fast kopplingskorgen mot

svänghjulet.
- Resterande detaljer monteras i omvänd ord-
ning mot demonteringen, avlägsna mel-
lanringen 8390023. Observera: För att för-
hindra att urtrampningscylinderns tätning
trycks fram för långt när mellanringen tas
bort, får pedalen inte tryckas ned mer än
nödvändigt. Plastdammskyddshylsan (med
spårring) trycks till anslag fram mot urtramp-
ningslagret. Observera: Vid ett tidigare utfö-
rande av cylindern finns i stället för damms-
kyddshylsa en skjutbar låsring. Denna trycks
med nedtrampad koppling mot cylinderhu-
set.

- Kopplingen är självjusterande. Det finns inga
justeringsmöjligheter vid någon av de båda
cylindrarna.

- För att kunna kontrollera förslitning av beläg-
gen finns en inspektionsöppning. Avståndet
mellan plastskyddshylsan och cylinderns
plansvarvade yta får inte vara mindre än 2
mm (bild 2). Anmärkning: Vid det tidigare
utförandet av cylinder med skjutbar låsring
är beläggen förslitna när avståndet mellan
låsring och spårring bakom urtrampnings-
lagret är endast 1 mm.
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Bild 1   Solfjäderkopplingen och dess manövre-
ring:  1 Tryckplatta - 2 Kopplingskorg - 3 Splfjäder - 4
Tippring - 5 Urtrampningslager - 6
Urkopplingscylinder - 7 Kopplingscylinder - 8 Pedal -
9 Vätskebehållare.

Bild 2   Snitt genom urkopplingscylindern: 1 Hus -
2 Hylsa - 3 Kolv - 4 Tätning - 5 O-ring - 6
Urtrampningslager - 7 O-ring - 8 Spårring - 9
Dammskydd - 10 Anslutningsnippel.

Åtdragningsmoment    (Nm)

Kopplingskorg/svänghjul   20...25



Stötdämpare

Framhjulsupphängning

Framhjulen styrs av en övre och en undre A-
formad bärarm, vilka med kulleder är förbund-
na med styrspindeln. Spiralfjädern ligger mel-
lan den övre bärarmen och hjulhuset.
Bärarmarnas fjädringsväg begränsas av två
på karosseriet monterade gummibuffertar.
Teleskopstötdämparna är upptill fästa i karos-
seriet och nedtill mot den undre bärarmen. 

Demontering av stötdämparna
- Lossa stötdämparnas övre fästmuttrar i hjul-
husen innan bilen lyfts. 

- Palla upp bilen och tag av hjulen.
- Lossa nedre infästningar och tag ut stöt-
dämparen. Observera: Bärarmens undre
läge begränsas av stötdämparens
ändanslag. Anmärkning: Stötdämparna fun-
gerar samtidigt som begränsare av hjulfjäd-
ringsvägen och är därför försedda med
invändiga anslag.

Montering av stötdämparna
- Detta sker i omvänd ordning mot demonter-
ingen. Observera: Montera gummibuss-
ningar och brickor i korrekt ordning och drag
muttrarna till anslag. Detta ger automatiskt
rätt förspänning av gummibussningarna.
Anmärkning: Om nödvändigt avlägsnas luft
ur stötdämparens ventilsystem, genom att
denna i lodrätt läge upprepade gånger dras
isär och trycks ihop. 

Bild 3   Framhjulsupphängning med dubbla bärar-
mar: 1 Övre bärarm - 2 Nedre fjädertallrik - 
3 Spiralfjäder - 4 Gummibuffert - 
5 Teleskopstötdämpare.

Framvagnsvärden  (obelastad)

Toe-in mätt på fälgarna (mm)        2 ± 1
Camber                                      ½° ± ½°
Caster                                        1° ± ½°
Caster servostyrning                  2° ± ½°

Åtdragningsmoment   (Nm)

Övre stötdämparfäste        25...45
Nedre stötdämparfäste       90...100

Bakhjulsupphängning

Bakhjulen är fästa mot en stel axel, vilken är
förbunden med karosseriet med två bärarmar.
Spiralfjädrarna är placerade  mellan bärarmar-
na och karosseriet. Bromsmomenten tas upp
av bakåtriktade stag mellan axelhus och
karosseriet. För sidolokalisering svarar ett
Panhardstag. Teleskopstötdämparna är upptill
fäst i hjulhusen och nedtill mot bärarmarna.

Demontering av stötdämparna
Anmärkning: Modellerna 900 EMS och Turbo
är utrustade med gastryckdämpare, vilkas
demontering och montering är omständigare
än vid normala stötdämpare.
- Palla upp bilen under de bakre domkraftfäs-
tena och tag av hjulen.

- Ställ samtidigt en extra bock under bakaxeln,
så att denna inte senare kan falla ned  och
slita av bromsslangarna.

- Stöd under bärarmarna.
- Lossa stötdämparinfästningarnas muttrar och
avlägsna förbindningsbulten mellan bärarm
och bakaxel. 

- Sänk bärarmarna så mycket att stötdämpar-
na kan demonteras.

Montering av stötdämparna
Detta sker i omvänd ordning mot demonter-
ingen. Observera: Drag mutter och gummi-
bussningar till anslag. Detta ger automatiskt
rätt förspänning av gummibussningarna.

Bild 4
Bakhjulsupphängning: 1 Stel röraxel - 2 Axelhus - 
3 Axeltapp - 4 Bärarm - 5 Bromsmomentstag - 
6 Panhardstag - 7 Undre fjädertallrik - 8 Spiralfjäder -
9 Övre fjädertallrik - 10 Gummibuffert - 11 Anslag - 
12 Teleskopstötdämpare.

Bild 5   Övre stötdämparstödlager med korrekt
monteringsföljd för gummibussningar och brickor

Åtdragningsmoment     (Nm)

Övre stötdämparinfästning     25...45
Nedre stötdämparinfästning   90...100  

Bakvagnsvärden     

Toe-in   t o m 1984 (mm)              4 ± 2
Toe-in  fr o m 1985 (mm)               4 ± 1
Camber                                        ½ ± ¼°   


