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740  2,1 l 1984 ! 92
760  2,3/2,85 l 1982 ! 91

Koppling

Motorn är längsmonterad med flänsansluten
växellåda, med mellanliggande, mekaniskt (4-
cylinder) eller hydrauliskt (6-cylinder)
manövrerad solfjäderkoppling. För kopplings-
byte skall växellådan demonteras.

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

- Vid 4-cylindrigamodeller anbringas motorlyf-
tverktyg 5006 mellan hjulhusen varefter
motorn hängs upp vid topplocket. Underifrån
lossas växelaxelns gaffelhuvud från väx-
elspaken.

- Demontera växelspaken, härför skjuts gum-
mimanschetten upp, fjäderbygeln för back-
spärren skruvas bort och låsringen lossas.

- Skruva loss kardanaxeln från växellådsflän-
sen och skjut den åt sidan.

- Demontera avgasrörstödet och lossa för-
bindningsflänsens skruvar.

- Lossa växellådans elanslutningar. Frigör
kabelstammen från dess klammer.

- Lossa och demontera växellådsfästet.
- Endast 4-cyl. motorer: Sänk motorn med
hållaranordningen (5006) tills det är ett
avstånd på 10 mm mellan torpedvägg och
fördelarlock.

- Skruva bort startmotorbultarna samt de övre
kopplingshusbultarna.

- Lossa kopplingsvajern från urkopplingsarm
och kopplingshus.
Observera: På bilar med hydraulisk kopp-
lingsmanövrering skruvas urkopplingscylin-
dern loss och binds upp, utan att lossa hyd-
raulanslutningen.

- Tag bort undre täckplåt på kopplingshuset,

samt på V6-motor även det över startmotorn.
- Passande stöd, eller verktyg 5972, placeras
under växellådan, stöd upp växellådan med
lyft.

- Lossa undre kopplingshusbultar, drag ut väx-
ellådan och sänk den. Observera: Se till att
inte kabelstammen kommer till skada.

- Lossa kopplingstryckplattans skruvar korsvis
och demontera denna samt lamellcentrumet.

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

- Bestryk växellådans ingående axels splines
samt urtrampningslagrets och -gaffelns gli-

dytor med SACHS kopplingsfett.
- Montera växellådan i omvänd ordning mot
demonteringen, kontrollera oljenivån.
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 mekaniskt manövrerad koppling mäts
spelet på urtrampningsarmen och justeras
till 1...3 mm, vilket gör 10...15 mm vid peda-
len (bild 2).

- På vissa 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.

- Vid hydraulisk kopplingsmanövrering är det
inte nödvändigt, och heller inte möjligt, att
justera kopplingsspelet.
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Bild 1   Solfjäderkoppling: Från vänster till höger:
Lamellcentrum, tryckplatta, urtrampningslager.

Bild 2   Beroende på typ av returfjäder sker kontroll av kopplingspedalspel genom att dra urkopplingsarmen
framifrån bakåt. Justering sker med inställningsmuttern M.

Åtdragningsmoment     (Nm)

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



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. Sidostyrningen av hjulen sker med
enkla bärarmar, och längsstyrningen med på
dessa fästa reaktionsstag. Det finns också en
krängningshämmare.

Demontering av fjäderbenen
- Palla upp bilen framtill under karossen. Tag
av hjulen.

- Stöd upp bärarmen med domkraft och tryck
loss styrstagsleden från styrarmen

- Lossa krängningshämmarens pendellänkar.
- Lossa bromsledningarnas hållare från karos-
sen och lösgör ledningarna.

- I motorutrymmet avlägsnas fjäderbens-
skyddskåporna varefter kolvstångsmuttrarna
lossas lätt med nyckel (5036), håll därvid
emot med passande verktyg (5037) (tändka-
beln dras i förväg loss från spolen).

- Markera eller notera fjäderbensinlagringens
position i hjulhusen (vridning med 180°
påverkar cambervinkeln från 5° till 3°, eller
omvänt).

- Lossa fjäderbensfästmuttrarna helt, sänk
domkraften tills fjäderbensöverdelen är fri
från hjulhuset och kan vridas utåt. Gör i detta
läge fast fjäderbenet med tråd eller likn. mot
krängningshämmaren.

- Pressa samman fjädern med spännverktyg
tills den övre fjädertallriken är fri.

- Den redan lossade kolvstångsmuttern
avlägsnas och fästdetaljerna demonteras.
Den stora skruvringen lossas med special-
nyckel 5039 (normaldämpare) eller 5173
(gastryckdämpare) varefter stötdämparinsat-
sen dras ur fjäderbenet.

Montering av fjäderbenen.
- Sätt in den nya insatsen och drag fast skruv-

ringen.
- Montera lossade fästdetaljer, sätt på kolv-
stångsmuttern och drag den lätt. Observera:
Vid gastryckdämpare, se till att gummiman-
schettens täckbricka ligger rätt i sitt spår.

- Lossa fjäderspänningen efter att först ha pla-
cerat fjäderändarna i rätt position.

- Montera fjäderben och upphängningens
delar i omvänd ordning mot demonteringen.
Observera: Rikta övre fjäderbensinfästning-
en mot det markerade läget.

- Avslutningsvis åtdrages kolvstångsmuttern
slutgiltigt.

Anmärkning: Fr o m 1985 infördes nya, 22
mm kortare fjäderben med nya fjädrar, stöt-
dämpare och fjäderbenslagringar. Samtidigt
sänktes fjäderbenstornet i hjulhuset med 22
mm.
Anmärkning: Ligger cambervinkeln inte inom
toleransen 0,2...0,8°, skall den korrigeras
genom förändring av den främre fjäderbensin-
fästningen, varvid man går till väga som följer:
- Lossa den främre muttern och slå ur bulten.

- Lossa den bakre muttern lätt, korrigera fjä-
derbensläget tills cambermallen visar det
korrekta värdet. I denna ställning dras den
bakre muttern fast. 

- Genom hjulhusets befintliga hål borras ett
nytt hål i fjäderbensfästplattan varefter bult
med mutter monteras i det nya läget.

Anmärkning: Om castervinkeln  är för liten, är
det möjligt att montera ett 5,5 mm längre reak-
tionsstag (finns som originaldel). Detta stag
originalmonteras fr o m slutet av 1985. Det
gamla stagets längd = 390,5 mm, det nya sta-
gets är 396 mm (från ögats mitt till stagän-
den).

Bild 3   Främre fjäderbensup-
phängning: Den högra bilden
visar den fr o m 1985 monterade
versionen av den övre fjäder-
bensinlagringen.  
1 Kulled - 
2 Sätesring för stötdämparen - 
3 Bärarm - 
4 Krängningshämmarlled - 
5 Reaktionsstag - 
6 Krängningshämmare - 
7 Axel - 
8 Fjäderbensrör - 
9 Undre fjädertallrik - 
10 Spiralfjäder - 
11 Stötdämpare - 
12 Skruvring - 
13 Stötdämparkolvstång - 
14 Övre fjäderbenslagring - 
15 Skyddskåpa - 
16 Övre fjädertallrik - 
17 Gummibuffert - 
18 Stötdämparskyddshylsa

Åtdragningsmoment       (Nm)

Kolvstångsmutter              60...70
Övre fästmuttrar                 15...25
Styrstagsled                        55...65
Hjulbultar                               85

Framvagnsvärden  (obelastad)

Toe-in på fälgskuldrorna (mm)                    2,5 ± 1
Camber                                          0,2...0,8°
Caster                                               4,5...5,5°
max. camberavvikelse från vänster till höger 0,7°

Bakhjulsupphängning

Bakhjulen är upphängda vid en stel axel, vil-
ken styrs av två bärarmar, två momentstag och
ett Panhardstag. Momentstagen är bultade
mot bakaxelhuset och mot karossen via en
momentstagbrygga. Spiralfjädrar och
teleskopstötdämpare är åtskilt monterade mel-
lan bärarmar och karossram.

Demontering av stötdämparna
- Ställ bilen på lyft, med fritt hängande hjul och
stöd upp bakaxeln så att denna inte hänger
mot stötdämparnas ändanslag.

- Lossa stötdämparfästbultarna upptill och
nedtill och avlägsna stötdämparna.

Montering av stötdämparna
- Detta sker i omvänd ordning mot demonter-
ingen. Därvid skall först den övre bulten dras
fast med handkraft.

Bild 4  Bakhjulsupphängning 1. Bärarm - 2. Momentstag - 3. Momentstagsbrygga - 4. Panhardstag - 
5. Krängningshämmare

Åtdragningsmoment  (Nm)

Övre och nedre fästbultar      85
Hjulbultar                                 85


