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1984 ! 93

Koppling

Motorn är tvärställd (lutad 20° framåt) med
direkt flänsansluten växellåda/differential och
mellanliggande, hydrauliskt manövrerad sol-
fjäderkoppling. Tack vare den tvådelade bär-
ramen kan växellåda och koppling byggas ur,
utan att motorn behöver demonteras.

Demontering av kopplingen
- Lyft och palla upp framvagnen med fritt
hängande hjul. 

- Lyft ur batteriet.
- Lossa luftfilterinsugningsröret från hjul-
husväggen. Demontera vattenbehållaren
och lossa elanslutningslistens pluskabel.

- Demontera bränslefilter, batterikonsol och
elcentral.

- Drag loss elanslutningen på luftmassemäta-
ren och demontera denna från gummifäste-
na. Observera. Behandla mätaren försiktigt.

- Lossa luftfiltret vid insugsröret samt
Hallgivarkabeln vid tändfördelaren.
Observera: Luftfiltrets röranslutning  har
bajonettfattning:

- Avlägsna luftfiltrets lock samt insats och
demontera filterhuset.

- Lossa jordkabel och backljuskontakt från
växellådan.

- Skruva loss kopplingscylindern och lägg den
på insugningsugröret.

- Lossa vänster motorupphängning och häng
upp motorn med kran eller lyftbock (Saab nr:
8393977), vilken stöds mot vänster och
höger skärminnerkant.

- Demontera vänsterhjulet  och den inre skär-
mplåten. Lossa bärarmen från styrspindelns
kulled. 

- Skruva loss växelstångslänken och hastig-
hetsmätardrivningen.

- Demontera startmotorn och låt den hänga i

kablarna. För detta lossas staget vid insug-
ningsröret lätt och skjuts åt sidan.

- Skruva ur alla växellådsbultar utom en.
Skruva upptill och nedtill i stället för väx-
ellådsbultar in vardera ett styrstift i motor-
blocket.

- Lossa hjälpramsledbultarna något och skru-
va ur hjälpramledens  fyra bultar. Lossa det
främre hjälpramfästet och demontera det
bakre hjälpramfästets konsoll.

- Avlägsna hjulhusstagets undre hållare och
låt hjälpramen hänga i krängningshämmaren
(bild 2). 

- Skruva loss den inre bärarmsinfästningen,
lossa lätt den övre krängningshämmarhålla-
ren, den undre demonteras helt från bärar-
men varefter denna tas loss.

- Avlägsna krängningshämmarens hållarbygel
och fäll ned hjälpramen.

- Lossa den inre drivlknutens dammskydd,
drag ut drivaxeln.
Observera: Säkra knutens ringar med isoler-
band eller dylikt så att nållagen inte faller ur!
Skydda knutens båda delar med övertäck-
ning.

- Häng växellådan i en lyft eller palla upp den
underifrån, lossa den sista kvarvarande fäst-
bulten och drag försiktigt loss växellådan.

- Lossa kopplingstryckplattans skruvar korsvis
och tag ut lamellcentrumet.

Montering
- Kopplingsaxelns splines samt urtrampnings-
lagrets glidytor bestryks med F+S koppling-
sfett.

- Centrera lamellcentrumet med kopplings-
dorn, montera kopplingstryckplattan och
drag åt skruvarna korsvis.

- Växellådan återmonteras i omvänd ordning
mot demonteringen.
Observera: Stick redan i förväg in fästbultar-
na vid urtrampningsarmen i växellådshuset
(är senare svåra att komma åt).
Urtrampningsarmen binds med tråd mot
huset så att den inte glider av urtrampnings-
lagret. Kopplingen är självjusterande. Det
finns inga justeringsmöjligheter vare sig vid
manöver- eller kopplingscylindern.
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Typ:

MF 228

228 TB

Åtdragningsmoment (Nm)

Kopplingstryckplatta/svänghjul M8 20...25
Växellådshus/motorblock                   54...100
Bärarm/hjälpram                                40...54
Bärarm/kulled                                    20...27
Krängningshämmare alla skruvar      40...54
Hjälpram alla skruvar                        43...57
Vänster motorfäste                           49...91

Bild 1   Solfjäderkoppling med tryckplatta och lamellcentrum i korrekt monteringsläge.



Stötdämpare

Framhjulsupphängning

Framhjulen är monterade på fjäderben, upptill
infästade i hjulhusen och nedtill vid styrspind-
larna. Sido- och längslokalisering med tri-
angelformade bärarmar.

Demontering av fjäderbenen
- Bilen pallas upp med fritt hängande hjul,
vilka avtages.

- Lossa bromsslangen från  hållaren.
- Skruva loss fjäderbenet från styrspindelhu-
set.

- Lossa den övre fästmuttern i hjulhuset och
tag ut fjäderbenet.

- Spänn upp fjäderbenet i ett skruvstycke och
pressa samman fjädern med spännverktyg
så mycket att den övre fjädertallriken är fri.

- Lossa kolvstångsmuttern och demontera
stötdämpardetaljerna.

Montering av fjäderbenen
- Skjut gummimanschetten över stödplattan
för genomslagsbufferten på fjäderbenröret,
så långt att det är ca. 12 mm mellan fjäder-
tallrik och gummimanschett.

- Vrid manschetten så att dess markering är i
linje med styrspindelns hållare och ligger
precis vid fjädertallrikens spår.

- Gummibufferten och undre fjädertallriken
samt den sammanpressade fjädern monte-
ras.

- Skjut gummimanschetten över det översta
fjädervarvet och montera den övre fjädertall-
riken med markeringen exakt mitt för gum-
mimanschettmarkeringen.  
Observera: Kontrollera att markeringen öve-
rensstämmer med spindelledens hållare. 

- Fäst in fjäderbenet upptill, drag åt kolv-
stångsmuttern provisoriskt och tag bort fjä-
derspännverktygen. Observera: Kontrollera
när fjäderspänningen släpps att markering-
arna fortfarande är i linje. 

- Montera fjäderbenet i omvänd ordning mot
demonteringen. Observera: Efter infästning
av fjäderbenet i hjulhuset, drag kolvstångs-
muttern med korrekt moment och sätt tillba-
ka skyddskåpan.

Bild 2   Drivpaketets bärram, vars i körriktningen vän-
stra del kan vikas för demontering av växellådan. 
1 Länkbultar - 2 Fästbultar för bärramsled - 3 Främre
bärramsbultar - 4 Bakre bärramfästets konsoll.

Bild 3   Fjäderben- framhjulsupphängning. 
1 Övre fjäderbensfästskruvar - 2 Undre fjäder-
bensfästbultar - 3 Kulbult - 4 Bärarmsinfästning på
styrspindeln - 5 Krängningshämmarens pendelstång
- 6 Bärarmslagring - 7 Fästskruv för krängningshäm-
marens lagring.

Åtdragningsmoment (Nm)

Muttrar för övre fjäderbensinfästning               22...29
Kolvstångsmutter                                           68...82
Muttrar för nedre fjäderbensinfästning             78...105

Framvagnsvärden (obelastad)

Toe-in mätt på fälgen (mm)       2 ± 1
Camber                                                 0,65° ± 0,5°
Caster                                                   1,65° ± 0,5°

Bakhjulsupphängning

Bakhjulen är upphängda i ett stelt axelrör, vil-
ket är förbundet med karosseriet med två
längsgående bärarmar. Mellan bärarmarna
och karosseriet är spiralfjädrar monterade. Mot
axeln ledade, bakåt riktade momentstag, tar
upp bromsvridkrafterna. För sidlokalisering
finns ett Panhardstag. Teleskopstötdämparna
är upptill infästade i hjulhusen och nedtill vid
bärarmarna.

Demontering av stötdämparna
- Lyft bilen baktill och placera bockar under
bärarmarna. Tag bort hjulen.

- För att avlasta stötdämpare och krängnings-
hämmare,  lyft karossen något i den bakre lyf-
tpunkten.

- Lossa de undre stötdämparbultarna. Vik i
bagageutrymmet  upp locket över reservhju-
let. Skruva bort mutter inklusive låsmutter
samt brickor och gummibussningar och tag
ut stötdämparen.

Montering av stötdämparna
Detta sker i omvänd ordning mot demonter-
ingen. Observera: Se till att det övre stötdäm-
parfästets bussningar och brickor monteras i
rätt ordning.

Bild 5 Rätt monteringsföljd för övre fästet 

Bild 4 Bakhjulsupphängning: 1 Bärarm - 
2 Panhardstag - 3 Röraxel - 4 Krängningshämmare -
5 Bromsmomentstag - 6 Teleskopstötdämpare

Åtdragningsmoment (Nm)

Övre stötdämparfäste          25...45
Nedre stötdämparfäste         80...90

Bakvagnsvärden 

Toe-in (mm)         0
Camber               0°


