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1. ALLMÄNT

Fullständiga anvisningar för alla servicearbe.ten på

enheterna i dieselmotorns bränslesystem lätnnas i
handboken'Bränslesystem ".

I detta kapitel lämnas endast anvisningar för detnon-
tering, montering och inställning av insprutningspum-
par. För närrnare upplysaingar beträffande kontroll av

inställningen av DPA-purrpar hänvisas til1 den ovan

nämnd a speci alhandboken.

Två olika typer av insprutningspumpar används på

BD-144 motorerna. På de nu til.lverkade motorerna
används pumpar med roterande fördelare (DPA), men

tidigare användes "in-line" pumpar, styrda av en

vakuumregulator.

Vid demontering.av några enheter i bränslesysterret

måste rnycket stor noggraanhet iakttas, så att inte
någon smuts får möjlighet att tränga in i systemet.

Före demonteringen måste enheten och området runt
densamrna rengöras och torkas noga. Rören måste

sättas igen omedelbart efter det att de lossats, och

alla öppningar tnåste piuggas med korkar eller täckas
med inaskeringsband.

2. DEMONTERING

2a - DPA insprutningspump

L. Tag bort vevhusets ventilationsledning.

2. Tag bort bränsleledningarna mellan renaren och

Pumpen.

3. Lossa insprutningsledningarna först från munstyckena

och sedan från pumpen.

4. Tag bort kåpan över pumpens drev.

5. Tag bort de tre bultar (2-1) sorn hål1er drevet vid
pumpflänsen.

6. 'tag bort de tre muttrarna och brickorna (1,-2) ftän
pinnbultarna sorn håIler insprutningspumpen vid mo-
torn.

!! - 'ltn-linq" insprutningspump

1. Tag bort bränsleiedningarna från renaren till in-
sprutningspumpen.

2. Lossa ledningarna mellan venturirör och regulator
först vid regulatorn och sedan vid pumpen.

3. Lossa insprutningsledningarna först vid munstyckena
och sedan vid purnpen.

Fig. 1 - Demontering av insprutningspumpen

1. Pumpdrev
2. Fästbultar

4. Tag bort vevhusets ventilationsrör, om sådant finnes.

5. Tag bort kåpan över insprutningspumpens drev.

6. Tag bort de tre bultar som håiler fast inställnings-
visaren och drevet vid navet, och lyft bort inställnings-
visaren.

1. Drag runt pumpdrevet så att de tre bultarna i mororn
kommer initt för hå1en i drevet. Tag bort bultarna.

B. Tag bort de båda återstående bultarna, den ena

genom transmissionskåpan och den andra vid purrpens
rnonteringsfläns. Tag bort pumpen.

2c - Insprutningsmunstycken

7. Tag bort insprutningsledningarna helt. Om de

endast lossas vid munstyckena och sedan böjs åt sidan
kan de deforrreras, så att det sedan blir svårt att få
anslutningarna täta vid monteringen.

2. Lossa 1äckoljeiedningen från munstyckena.

3. Tag bort rnuttrarna och brickorna från pinnbultarna
och drag ut rnunstycken och hå11are rned en 1ämp1ig

avdragare.
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