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IFELlCIA Technická data 00 '

.Technická data I

Èíslo motoru I

...Èíslo motoru -1- a kód identifikace motoru -
2- jsou vyraženy na bloku válcù za
rozdìlovaèem zapalování.

1 Identifikace motoru sestává ze dvou èástí.

které jsou oddìleny teèkou.

Pøíklad: 781.1358

2 .781 = èíslo modelu

.1358 = motor 40 kW se vtøikováním

Mono-Motronic

I 802-0013 I.

.

.
Vydání 11.94500.5202.00.15 -00-1-
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I00 Technická data FELlCI~ i

Pøehled motorù !

-I
Typ motoru -pro model 135 1358 1368 135M 136M -I

Výroba 09.94)", 09.94...08.96 09.94...08.96 08.96)... 08.96 )...

Zdvihový objem I 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Výkon kW pøi1/min 42/50001) 40/5000 50/5500 40/4500 50/5000
43/5000

Toèivý moment Nm pøi1/min 94/3000 94/3250 100/3750 99/2500 106/2600

Vrtání (2> mm 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5

Zdvih mm 72 72 72 72 72

Komprese 8,8 8,8 9,7 9,5 10

Èasování rozvodu 2)

sání otevírá pøed HO 12 o 12 o 22 o 18 o 22 o .
sání uzavírá po DO 48 o 48 o 52 o 50 o .52 o
výfuk otevírá pøed DO 42 o 42 o 57 o 54 o 57 o
výfuk uzavírá po HO 8 o 8 o 17 o 14 o 17 o

Palivo -oktanové èíslo min. 91 3) 4) 914) bezolov- 95 bezolov- 91 bezolov- 95 bezolov-

natý natý natý natý
Poøadí zapalování 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2

Pøíprava smìsi karburátor Mono-Motro- Mono-Motro- Simos 2P Simos 2P
.JIKOV 28-30 nic nic

LEKR

Zapalování bezkontaktní bezkontaktní bezkontaktní bezkontaktní bezkontaktní

Vlastní diagnostika -x x x x

Lambda -regulace -x x x x

Katalyzátor x/- x x x x .

1) -u vozidel s katalyzátorem

2) mìøeno pøi vùli v.entilù 0,43 mm

\3) s katalyzátorem bezolovnatý benzín, bez katalyzátoru bezolovnatý nebo olovnatý benzín

4) do~hází-li v dùsledku nedostateèných antidetonaèních vlastností paliva ke klepání motoru, doporuèujeme

používat bezolovnatý benzín OÈ 95.

< .
-00-2 -Vydání 01.97

SOO.5202.05.15.



FELlCIA Demontáž a montáž motoru 10

Demontáž a montáž motoru

.Demontáž a montáž motoru

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a
pomùcky

.Momentový klíè, napø. V.A.G 1331
(5...50 Nm)

.Momentový klíè, napø V.A.G 1332
(40...200 Nm)

.Pøípravek MP 3-529

.Pøípravek MP 8-516

.Pøípravek MP 9-502/1 nebo MP 9-200

..Pøípravek MP 9-503

.Pøípravek MP 1-180

.Pøípravek MP 9-101

Postup

Upozornìní:

.Motor je možné demontovat z vozu pouze s
pøevodovkou.

.Pøed odpojením akumulátoru je nutné zjistit
kód autorádia a pøed pøedáním zákazníkovi
vložit zpìt do autorádia.

-Odpojit kabel ukostøení akumulátoru.

-Povolit šrouby pøedních kol.

.-Vozidlo zvednout.

Upozornìní:

Aby se zamezilo poškození podlahy vozidla,
resp. pádu vozidla, smí být vozidlo zvednuto
pouze na urèených podpìrných bodech.

pøední podpìrný bod

.,
O

~

~:::::~::::::::::-
.LS02-0127 J

. ŠÓÏ5202~04~15" IVY dá ní 06096 -10-1-

SOO.5202.04.15
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10 Demontáž a montáž motoru FELlCIA

~
...zadní podpìrný bod

-Støed podepøení a støed oválného profilu v
prahu musí lícovat (viz vyobrazení).

Demontovat pøední kola.

O -Demontovat spodní krycí plechy motoru.

=-
-Demontovat pøední výfukové potrubí. U

vozù se vstøikováním paliva demontovat
svorkovnici Lambda-sondy.

-Vypustit chladicí kapalinu => strana 19-8.

-Vypustit pøevodový olej => Pøevodovka; sku-
pina oprav 34; Kontrola a výmìna pøevo-
dového oleje.

-Vyvìsit lano spojky => Pøevodovka; skupina .
oprav 30; Ovládání spojky.

-Demontovat opìrný držák lana spojky s
držákem pro ukostøení (vozidla se
vstøikováním paliva).

-Demontovat vzduchový filtr.

-Povolit upevòovací šrouby alternátoru a al-
ternátor pøiklonit k hlavì válcù.

-Odpojit kabely spouštìèe a alternátoru.

-Odpojit konektory ze spínaèe couvacích
svìtel. .
Odšroubovat pružnou pøíložku -1- a
vytáhnout náhon rychlomìru -2-.

-Odpojit svorkovnici snímaèe otáèek (vozy se
vstøikováním paliva).

-Odpojit kabel ukostøení (v blízkosti èerpadla
chladicí kapaliny) od bloku válcù.

II 2 -Demontovat vzpìru pøevodovky.

r L n I 510-0012 I 510-0012 'v "
I -Demontovat kolik táhla razeni pølpravkem

MP 8-516 a táhlo øazení stáhnout z pøevo-
dovky. .

-10-2 -Vydání 06.96

500.5202.04.15

"



FELlCIA Demontáž a montáž motoru 10 I

Demontovat šroub vzpìry pøevodovky. .

"

. Demontovat šroub kulového èepu (viz
šipka), odpojit rameno od hlavy ložiska kola.

Upozornìní:

Pøi demontáži dát pozor na to, aby se nepoško-
dila ochranná manžeta kloubu.

-Oba kloubové høídele páèením povytáhnout
asi 20 mm z pøevodovky.

-Jeden kloubový høídel zcela vytáhnout z
pøevodovky a diferenciál zajistit aretaèním

I 840-0019 I trnem MP 3-529.

-Vytáhnout druhý kloubový høídel a kloubové
høídele zvednout a zavìsit.

-Vyvìsit lanko akcelerace u vstøikovací jed-
notky, pøíp.u karburátoru.

.-Odpojit hadice chladicí kapaliny vedoucí k
chladièi, tìlesu topení a vyrovnávací
nádržce.

-Odpojit podtlakovou hadici k posilovaèi brzd
a pøíp. nádobce s aktivním uhlím (u vozidel
se vstøikováním paliva).

-Odpojit pøívodní a vratné vedení paliva.

Pozor!
Palivový systém je pod tlakem! Pøed uvolnìnim
hadicových spojení položit kolem spojovacího
mista èistý hadr. Potom opatrným staženim ha-
dice tlak uvolnit.

-Odpojit zapalovací kabely.

.-Stáhnout konektor ze snímaèe teploty chla-
dicí kapaliny a ze spínaèe tlaku oleje.

Vydání 01.97 -10-3-
SOO.5202.05.15

..



10 Demontáž a montáž motoru FELlCIA -1

~ .
-Stáhnout pøíslušné svorkovnice ze vstøiko-

vací jednotky, vstøikovacích ventilù a
snímaèe teploty chladicí kapaliny (vozidla se
vstøikováním paliva) =} Vstøikovací a zapalo-
vací zaøízení Mono-Motronic, pøíp. Simos
2P; skupina oprav 24; Pøehled montážních
míst.

Pøípravek MP 9-502/1 ustavit a lehce pøiz-
vednout motor.

Upozornìní:

Pøípravek MP 9-502/1 lze nahradit pøípravkem
MP 9-200.

Jen pro vozidla s klimatizací

Upozornìní:

..Neotvírat okruh s chladicím prostøedkem;
vedení chladicího prostøedku zùstane 'na

kompresoru,

.Alternátor není potøeba demontovat ani po-
volovat.

-Podtlakovou hadici zásobníku odpojit od
vstøikovací jednotky, pøíp. od karburátoru.

-Na kompresoru rozpojit svorkovnici elektro-

magnetické spojky.

-Demontovat kompresor z držáku =} Topení,
klimatizace; skupina oprav 87; Montážní
pøehled klimatizace a topení; Demontáž a
montáž kompresoru.

-Kompresor zavìsit za upevòovací oka
pøíruby kompresoru pomocí hákù (vlastní .výroby) na karosérii pod chladiè.

Upozornìní:

Vedení a hadice chladicího prostøedku
"nelámat ", ale volnì zavìsit tak aby ve vedení
nevznikalo žádné mechanické napìtf

Pokraèování pro všechna vozidla

..-Ze spodu si oznaèit polohu pøedního držáku
uložení pøevodovky vùèi karosérii.

-Ze šroubu -3- demontovat samojisticí matici
-2-, demontovat šrouby -1- a -3-.

-Sejmout dorazové lùžko -4-.

-Pøípravek pro uchycení motoru MP 9-503 .postavit pod hnací agregát tak, až hnací
agregát visí bezprostøednì nad pøípravkem
pro uchycení motoru.

-10-4- Vydání 06.96
SOO.5202.04.15

"



FELlCIA Demontáž a montáž motoru 10

Demontovat krytku -1- na podbìhu kola.

-Demontovat matici -3- a šroub -2- vyjmout.

'"

-,/--

Agregát s upevòovacím zaøízením MP
.9-502/1 spustit na pøípravek pro uchycení

motoru MP 9-503.

-Upevòovací zaøízení vyvìsit a vozidlo zved-
nout.

Upozornìní:
Pøi zvedání vozidla dát pozor na to, aby agregát
nepøišel do styku s karoseril aby se zamezilo
poškození.

I 810-0013 I

Pro provedení montážních prací je tøeba motor
upevnit na montážní stojan MP 9-101 s
držákem motoru MP 1-180.

Upozornìní:
Motor upnout na uchycení držáku motoru -viz

šipky.

Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí. Pøitom
je tøeba dodržet následující:

-Výsuvné ložisko spojky pøezkoušet na
opotøebení, popøípadì ho vymìnit.

.
Vydání 09.95 -10-5-
SOO.5202.02.15

.



10 Demontáž a montáž motoru FELlCIA

-Zkontrolovat, zda jsou v bloku válcù lícovací ~
(montážní) pouzdra pro centrování motoru/ -
pøevodovky.

-Nahradit samojisticí matice novými.

-Dbát na oznaèení pøi montáži držáku pøevo-
dovky.

-V pøípadì potøeby nasadit nové ucpávky.

-Namontovat a napnout øemen alternátoru
=> Elektrická zaøízení; opravárenská skupina

27; Demontáž a montáž drážkového
øemenu (také pro vozidla s klimatizací)

=> Servisní prohlídka a údržba; Kontrola
opotøebení a napnutí øemenu alternátoru.

-Naplnit chladicí kapalinu => strana 19-8.

-Nastavit táhlo akcelerace => strana 20-12. .

-Zajistit pøívodní a vratné vedení paliva ori-
ginálními sponami.

-Montáž kolíku táhla øízení.
=> Pøevodovka; opravárenská skupina 34; De-

montáž a montáž pøevodovky.

-Naplnit pøevodový olej.
=> Pøevodovka; opravárenská skupina 34;

Kontrola stavu a výmìna pøevodového
oleje.

-Montáž lanka spojky.
=> Pøevodovka; opravárenská skupina 30;

Ovládání spojky; Demontáž a montáž lanka
ovládání spojky. .

.
-10-6- Vydání 09.95

500.5202.02.15
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FELlCIA Demontáž a montáž motoru 10

.Utahovací momenty

Sroubové spojení Utahovací
moment

Motor na pøevodovce 45 Nm

Výfukové potrubí na sbìrném 20 Nm
otrubí

Podpìra motoru 50 Nm

Vzpìra pøevodovky 55 Nm

Upevòovací šroub èepu ramena 65 Nm

$roub vozového kola 110 Nm

.
$roub -1- dotáhnout 55 Nm

-$roub -3- dotáhnout 60 Nm.

-Samojistící matici -2- na pøedním šroubu
-3- dotáhnout 55 Nm.

.

.
Vydání 11.94 -10-7-
500.5202.00.15
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FELICIA Klikové ústroji 13

Demontáž a montáž pístu, ojnice a vloženého válce.
~~~3::====~~~= ~
E~37 :::- --=- --:::.
(II j\ 3
\~I

'===.::;::

14 4

13' 5

~ 6
.12

1 0 """" ~ \ ~

~ ~~ ~
j 9

: 8
i ~
,

.7

I 813-0004 I

Upozornìní: Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

.Jsou-Ii pøi opravách motoru zjištìny v motorovém .' I ' v,
d MP1 112I ..V f,v, v t ' k ' i v' k f,v .axla ni operne pauz ro -

o eJI ve ve slm mnozs VI ovove ns y a oer,
zapøièinìné zadøením nebo poškozením klikové 'v v I v, h ' I MP1 105/1h v' d ' "V 'h I v. k .Iv b ' .vyrazecvozene ovace -

n e,e a °JnlCnl o OZIS a, Je úe a pro zamezeni
následných škod olejové kanály peèlivì vyèistit. t ' t 'v

MP1 104V / 'k h v' d I .. i.t t .." ' t ' .rn pro plS ni cep -
.nll DVOU n e zaJls I pro I axla nlmu posunu I

=> obr. 1

.
Vydání 03.95 -13-1 -
800.5202.01.15

..



13 Klikové ústrojí FELlCIA

~
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7 .
I 813-0004 I

1 -Pístní kroužek -horní 3 -Stírací kroužek (3-dílný)
+ v drážce pístu volnì pohyblivý + v drážce pístu volnì pohyblivý
+ oznaèením "TOP" nahoru + montáž ~ obr. 3
+ kontrola vùle v zámku ~ obr. 2

4 -Píst
2 -Pístní kroužek -sešikmený + kontrola ~ obr. 4 a 5

+ v drážce pístu volnì pohyblivý + oznaèit montážní polohu a pøíslušnost
+ oznaèením "TOP" nahoru k vloženému válci
+ kontrola vùle v zámku ~ obr. 2 + šipka na dnì pístu ukazuje ke stranì
+ pøesazený o 1200 k hornímu pistnímu vaèkového høídele

kroužku + montáž ~ strana 13-7

.
-13-2 -Vydání 03.95

500.5202.01.15.



FELICIA Klikové ústrojí 13
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~ ~~ ~
I 9 ~
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j ~.

7.
I 813-0004 I

5 -Ojnice 8 -Matice
+ Montážní poloha: + naolejovat závit a dosedací plochu

èísla -šipka A- ukazují ke stranì rozvo- + 40 Nm
dových kol

+ kontrola ~ strana 13-8 9 -Víko ojnice
+ dodržet montážní polohu

6 -Oj niè ní šroub
+ dodržet montážní polohu 10 -Ložisková pánev
+ pøi výmìnì vytlaèit + dodržet montážní polohu

+ dbát na pevné usazení v zámku
7 -Blok válcù + rozmìr ložiskové pánve porovnat se jme-

+ kontrola dosedacích ploch pro vložené novitým rozmìrem klikového høídele
.válce, zaèištìní ~ strana 13-10 ~ strana 13-10

Vydání 03.95 -13-3-
800.5202.01.15

..



13 Klikové ústrojí FELlCIA

~
(~:::::JJ)}' ,, 1 -

C:::::> , 2

~ ~a7 ::-'==- -"'=--.

({ j\ 3
\~/~=:;;'

14 4

.5

13~ 6

12 .

10

11

~ 10

! 9

i 8
,

1
,

7

.
I 813-0004 I

11 -Vymezovací podložka 13 -Pojistný kroužek
.výmìna ~ strana13-11 .montáž =:> strana 13-8

12 -Vložený válec 14 -Pístní èep
.kontrola pøesahu ~ strana 13-11 .demontáž pøípravkem MP1-104
.vymìnit pouze s pístem z pøíslušné tole- .montáž =:> strana 13-7

ranèní skupiny .montážní vùle =:> obr.5
.demontáž pøípravkem MP1-1 05/1

,~,

.
-13-4 -Vydání 03.95

800.5202.01.15
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FELlCIA Klikové ústrojí 13

.Písty

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a
pomùcky

.Opìrné pouzdro axiálního ložiska MP 1-112

.Spárové mìrky

.Mikrometr

Obr. 1 Zajištìní klikového høídele proti
axiálnímu posunutí

-Vodicí a opìrný kroužek -1- nasunout na kli-
kový høídel.

.-Nasunout pøípravek MP 1-112.

-Zašroubovat šroub -2- a utáhnout.

Obr. 2 Kontrola vùle v zámku pístního
kroužku

-Pístní kroužek vložit asi 15 mm pod horní
okraj vloženého válce.

.VOle v zámku (horní kroužek):
0,40...0,72 mm

VOle v zámku (sešikmený kroužek):
0,30...0,62 mm

.
Vydání 01.98 -13-5-
SOO.5202.07.15
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13 Klikové ústrojí FELlCIA I

.1 -, ..í
Obr. 3 Poøadí a místo montáže stíracího --

Ikroužku

Stírací kroužek se sestává z pružného kroužku,
1 .horního a spodního ocelového kroužku.( [Tli'

III II v ", ., , ,

-..;-\j 11~ ~- Montáz se provadl v nasledujlclm poøadl:
III!! '
Ll..lJ ./

1- -Pružný kroužek vložit do drážky, zámek se
/' ~11I umístí tak, aby pod ním neležel žádný otvor.l ' II'~

+- 11~ -.-Stlaèit zámek pružného kroužku a nasadit
\ III!! horní ocelový kroužek. Zaèátek má ležet 45

'~.lJ. J I 813-0008 I až 900 vlevo od zámku pružného kroužku a

nasazuje se ve smìru k zámku.

-Stejný postup se opakuje pøi vkládání
spodního ocelového kroužku. Zaèátek má
ležet 45 až 900 vpravo od zámku pružného .kroužku a nasazuje se ve smìru k zámku.

Obr. 4 Kontrola pístu

-Mìøit asi 10 mm od spodní hrany pístu a 900
k ose pístního èepu.

I 813-0009 I .
~D -D-

Obr. 5 Rozmìry pístu

Pozice -1- píst pro motor135, 1358, 135M
Pozice -2- píst pro motor 1368, 136M

1 2 I 813-0010 I .
-13-6 -Vydání 06.96

SOO.5202.04.15
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Rozmìry ložiskových pánví

.Tlouš•ka Tole- Ložis- Abnor- I!

stìny rance ková mální
ložisko tlouš•ky pánev g mm
pánve mm g mm
mm

Základní 2,495 +0,000 60,0
rozmìr -0,010

I.pøebroušení 2,620 59,75

II.pøebroušení 2,740 59,50

111.pøebroušení 2,870 59,25

Demontáž a montáž setrvaèníku. Potøebné speciálni náøadí, pøístroje a
pomùcky

.Západka setrvaèníku MP 1-504

Upozornìní:
.Pøi demontáži setrvaèníku se musí oznaèit

poloha setrvaèníku ke klikovému høídeli.
Montáž se musí provést do stejné polohy.

.Je-Ii setrvaèník nahrazen novým, lze jej na-
montovat v libovolné poloze podle postupu
na stranì 13-18.

Demontáž

Pro motory 135

-Nastavit píst 1. válce do HÚ (ryska na øeme-. nici klikového høídele je proti oznaèení "O"
na bloku motoru).

I 813-0155 I Raménko rozdìlovaèe nastavit tak, aby uka-

zovalo ke znaèce 1. válce (pootoèení
rozdìlovaèe v motoru"o úhel alfa, tj. cca 130
proti poloze, kolmé na smìr osy hlavy válcù).

Pro motory 1358, 1368

-Nastavit píst 1. válce do HÚ. Øemenici kli-
kového høídele a rozdìlovaè nastavit do
následující polohy:

~. Pozice -1-, ryska na øemenici klikového
høídele je proti oznaèení "O" na bloku mo-
toru.

.Pozice -2-, raménko rozdìlovaèe je proti
. znaèce na tìle rozdìlovaèe (pootoèení

rozdìlovaèe v motoru o úhel alfa, tj. cca 150
proti poloze, kolmé na smìr osy hlavy válcù).

Vydání 01.98 -13-17-
SOO.5202.07.15

..



13 Klikové ústrojí FELlCIA

Pro motory 135M, 136M

-Demontovat víko hlavy válcu. ~

-Nastavit píst 1. válce do HÚ. Plemenici kli-
kového høídele a ventilový rozvod nastavit
do následující polohy:

~~))
J .Ryska na øemenici klikového hndele je proti

oznaèení "O" na bloku motoru.

.Ventily 4. válce jsou ve støihu.

Pokraèování pro všechny typy

..-Setrvaèník zajistit pøípravkem MP 1-504.

1
-Vyšroubovat šrouby -1- a odejmout

setrvaèník.

I 813-0023 I Upozornìní: .
Vyšroubované šrouby ihned znehodnotit úde-
rem kladiva na závit a vyhodit do odpadu.

Montáž

Pro motory 135, 135B, 136B

Setrvaèník nasadit tak aby pøerušení seg-
mentu (tvoøené vyfrézovanými hranami
drážek -A-) stálo ve smìru hlavy válcu..

Pro motory 135M, 136M .

Setrvaèník nasadit tak aby pøerušení seg-
mentu (tvoøené vyfrézovanými hranami
drážek -A- a zubem -8-) stálo ve smìru ole-
jové vany motoru.

Pokraèování pro všechny typy

-Nové šrouby potøít pøípravkem Loctite 574,
resp. 270 a zašroubovat.

-Srouby utáhnout ve dvou stupních.

-Utáhnout momentovým klíèem

Stupeò 1 = 30 Nm

Stupeò 2 = 1/4 otáèky (90°). .

-13-18- Vydání 01.98

SOO.5202.07.15
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FELlCIA Klikové ústrojí 13

.Upozornìní:
.Ojnice bez oznaèení se vážením zaøadí do

jednotlivých skupin.

.Rozdíl v hmotnosti ok sady ojnic mùže být
4 g:f: 2 g.

.Rozdíl v hmotnosti hlav sady ojnic mùže být
4 g:f: 2g.

.Pokud se má pøizpùsobit hmotnost nové ojnice
starým, tak musí odpovídat uvedeným požadav-
kùm.

.Nákovek oka ojnice nesmí být menší než 15
mm -mìøeno od støedu oka, hlava ojnice nesmí
být menší než 35 mm -mìøeno od støedu oka.

Urèení hmotnosti oka ojnice a hlavy ojnice vážením:

Položit hlavu ojnice -1- s pøídavným èepem -3-
na opìrnou hranu -2-.

-Do oka ojnice -6-nasunout pístní èep -7- a oko
ojnice položit na opìrnou hranu -5- a podložku

6 7 ojnice -4-.

y- L --Urèení hmotnosti oka ojnice:

5 Celková hmotnost ojnice

4 -hmotnost hlavy ojnice
= hmotnost oka ojnice

'r::--'
3 2 I 813-0016 I Upozornìní:

Hmotnost oka ojnice mùže být kromì toho urèena. vážením. Provádí se stejným zpùsobem jako vážení
hlavy ojnice, na váze však musí ležet oko ojnice.

Kontrola rovnobìžnosti

Pøi této zkoušce se kontroluje rovnobìžnost pouzd-
ra ojnice s ložiskem ojnice.

Nasadit èep pomocného pístu -3- a nastavovací
4 èep -4-.

-Ojnici namontovat s upevòovacím tømenem
-2- na pøístroj pro kontrolu ojnice MP 1-159.

.M I 813-0017 I

Vydání 03.95 -13-9-
500.5202.01.15
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13 Klikové ústrojí FELICIA

-Odeèíst odchylku rovnobìžnosti na èíselníko- ~
vém úchylkomìru. Odchylka nesmí být vìtší než -

0,03 mm na 100 mm délky.

-Narovnávaèem MP-103 mùže být odchylka

korigována.

Rozmìry pánve ojnièního ložiska

Upozornìní:

.Montážní poloha mùže být libovolná. Rozmìr
se urèí mìøením tloušt'ky stìny pomocí
mikrometru.

.Montáž se provádí ke jmenovitému rozmìru
èepu ojnice ( nutné dbát na skupiny pøebroušení)

.Tlouš•ka ložiskové pánve ~ tabulka

Tlouštka Tolerance Ložisk. Abnor- .
stìny tlouštky pánev mální
ložisko mm (25 mm (25 mm
pánve

Základní 1,490 45
rozmìr

I.
pøebroušení 1,615 +0,000 44,75

II.
pøebroušení 1,740 -0,007 44,50

III.
pøebroušení 1,865 44,25

Demontáž a montáž vloženého válce .
, Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

~ .mìøící pøípravek MP 1-107.

.orovnávaè dosedacích ploch válcù MP 1-157

.fréza orovnávaèe MP 1-161

.vyražeè válcù MP 1-105/1

Demontáž vloženého válce proveïte pomocí pøí-
pravku MP 1-105/1.

(

.
-13-10 -Vydání 03.95

800.5202.01.15
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Vložené válce jsou tøídìny v toleranèních sku-

II

pinách A, B, C. Toleranèní skupina je oznaèena
na vnìjším prùmìru -šipka -.

Toleranèní 0 Tolerance 0
skupina mm mm

A 75,50 + 0,000...0,010

B 75,50 + 0,011...0,020

C 75,50 + 0,021...0,030

I 813-0018 I

Dosedací plochy -1- pro vložené válce musí být
èisté a rovné.

-Nelze-Ii dosáhnout chemického vyèištìní,
resp. nemohou-Ii být odstranìny nerovno-
sti, musí být dosedací plochy lehce
orovnány orovnavaèem dosedacích ploch
MP 1-157 a frézou MP 1-161.

. MP 1-107 Zkontrolovat pøesah vložených válcù.
Pøesah má být 0,07...0,12 mm, popøípadì se

upraví vymezovacími podložkami.

Upozornìní:

.K dispozici jsou vymezovací podložky O, 1O;
0,12aO,14mm.

.Rozdíl vložených válcù mezi sebou smí být
max. 0,04 mm.

.Vložené válce se v místech opracování
nesmìjí vzájemnì dotýkat -šipka -.

.
Vydání 01.97 -13-11-
SOO.5202.05.15
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13 Klikové ústrojí FELlCIA I

Demontáž a montáž klikového høídele I setrvaèníku ~

'8 9 1 O 11 :: i

1 I

~~~: 1I .
I

3 '

•

P\) !

1213 .
1 11

.
I 813-0148 I

1 -Spojka 3 -Šrouby
+ demontáž a montáž => Pøevodovka; + tmelit pøípravkem Loctite 574, pøíp.

skupina oprav 30; Demontáž a 270
montáž spojky. + dotáhnout 30 Nm a dá1e pootoèit o

1/4 otáèky (90°)
2 -Setrvaèník + vymìnit

+ Demontáž a montáž => strana 13-17
+ dodateèné opracování 4 -8 Nm

~ strana 13-19 + do 07.97 šroub a podložka
+ výmìna ozubeného vìnce + od 08.97 šroub s integrovanou pod-

=> strana 13~18 ložkou
+ oba typy šroubù jsou navzájem nahra"

ditelné .

-13-12- Vydání 10.97
SOO.5202.06.15
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.8 9 10 11

4 ~ I

~: 1
I '

I
3 '

I,

~ O;
)

/'
/'

12

.~13
1 11

.
I S 13-0 148 I

5 -Víko s tìsnicím kroužkem + víko ložiska má vybrání pro vodicí
+ tìsnicí kroužek lze vymìnit samo- kroužek

statnì
+ tmelit pøípravkem Loctite 574 10 -Pánev ložiska

+ dodržet montážní polohu
6 -Víko + nezamìnit zabìhlé ložiskové pánve

(oznaèit)
7 -10 Nm + dát pozor na pevné usazení v zámku

+ montáž zaèít ložiskovým víkem 1
8 -75 N + pøi opotøebení jedné ložiskové pánve

m vymìnit všechny ložiskové pánve

, vo + montáž podle jmenovitého rozmìru
9 -Vlka lozlsek èepu klikového høídele => strana

+ víko ložiska 1 na stranì rozvodových 13-17. kol
+ èísla jsou na víku odlita

Vydání 10.97 -13-13-
500.5202.06.15

.
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!8 9 10 11 !
i

4 -I
! ~~: ,1

I ~ i
3 '

I
o

~ O l
.J

/'
/'

12

~13 .
1 11

.
I 813-0148 I

11 -Vodicí kroužky + dbát na správné usazení ~ obr. .1
+ oba vodicí kroužky jsou od sebe + tlouštka ~ strana 13-16

oddìleny víkem ložiska 1
+ po pøebroušení klikové høídele se 12 -Klikový høídel

použije vnitøní vodicí kroužek s vìtším + broušení => strana 13-15
rozmìrem + kontrola axiální vùle => strana 13-16

+ vnìjší vodicí kroužek na stranì
opìrn~h? kroužku se montuje s 13 -Opìrný kroužek

norma~nlm:?zmìrem ." + vnitøní sešikmení ukazuje k bloku
+ mazac, drazky ukazuJI od vlka ., válcù

smìrem ven

.
-13-14- Vydání 10.97

SOO.5202.06,15
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.~ Obr. 1 Usazení vodícího kroužku

-Výstupek -1- vodícího kroužku musí ležet
v drážce -2- víka ložiska 1 .

-Mazací drážky vodícího kroužku musí
ukazovat ke stranì klikového høídele.

-Pro vyrovnání zvìtšené axiální vùle vzniklé
broušením, se použije silnìjší vodící kroužek,
který musí ležet na stranì pøebroušení. Na
stranì opìrného kroužku(vnìjší strana) musí
být vodící kroužek montován se základním
rozmìrem.

Broušení klikového høídele

. Má-Ii klikový høídel pøiliš velkou vùli v ložiscích nebo
nese-Ii známky opotøebení, tak jej lze opracovat
ve tøech stupních. Potom musí být montována

2 hlavní a ojnièní ložisková pánev s vìtším roz-
mìrem.

~ Pozice -2- ojnièní èepy ~
Pozice -3- èepy klikového høídele '.f

3 I 813-0024 I Upozornìní:

. .Pøebroušení klikového høídele se provádí ve
speciálních brusírnách.

.Pro brousící práce na ojnièních ložiscích se
a použije brousící pøípravek se zdvihem 36:t 0,05

I mm.

fA' ~~I ~. P:~vp~ebcou~ení èe~~,klikov?ho hø~dele a
~ oJmcmch cepu se pOUZlJ1 brusne kotouce

-A -hlavní èep fZJ O R1 3,2:t 0,4

a 0,2 +0,0

1~~;~ --0,2
@~~-~~~~~- B-ojnièníèepfZJd R22,5~~'g

I 813-0025 I

.
Vydání 03.95 -13-15-
800.5202.01.15
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2
Všechny èepy ložisek, kromì èepu -1-, u kte- ~
rého se brousí také èelní plocha, lze brousit -

pouze na obvodu.

.U èepu ojnièního ložiska se lze dotknout
postranních ploch, aniž by se zvìtšila šíøka
èepu.

.Osy ojnièních èepù se nesmí odchylovat od
roviny ložisek klikového høídele o více než 30 '.

3 I 813-0024 I

Rozmìry broušení klikového høídele

0 èepu ložiska 0 D mm Tolerance 0 0 d mm Tolerance Délka a Tolerance a
klikového høídele D mm d mm mm mm

Základní rozmìr 60 45 31,5 .

I. výbrus 59,75 -0,010 44,75 -0,009 31,625 +0,025

II. výbrus 59,50 -0,029 44,50 -0,025 31,75 -0,000

111.výbrus 59,25 44,25 31,875

Kontrola axiální vùle

.Klikový høídel se musí lehce otáèet bez zjistitelné
axiální vùle.

-Axiální vùle má èinit 0,04...0,1 mm a kontroluje
se pomocí èíselníkového indikátoru pøes dora-
zovou plochu (napø. pro kolo setrvaèníku). .

-Pro vyrovnání vìtší axiální vùle v dùsledku za-
broušení jsou v sortimentu náhradních dílù
k dispozici vodící kroužky s vìtšími rozmìry.

Tlouštka vodícího kroužku mm Tolerance tlouštky mm

Základní rozmìr 1,490

I. výbrus 1,615 +0,000

II. výbrus 1,740 -0,010

111.výbrus 1,865

.
-13-16 -Vydání 03.95

500.5202.01.15
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Rozmìry ložiskových pánví

.Tlouš•ka Tole- Ložis- Abnor-

II

stìny rance ková mální
loži sk. tlouš•ky pánev g mm
pánve mm g mm
mm

Základní 2,495 +0,000 60,0
rozmìr -0,010

I.pøebroušení 2,620 59,75

II.pøebroušení 2,740 59,50

111.pøebroušení 2,870 59,25

Demontáž a montáž setrvaèníku. Potøebné speciální náøadí, pøístroje a
pomùcky

.Západka setrvaèníku MP 1-504

Upozornìní:
.Pøi demontáži setrvaèníku se musí oznaèit

poloha setrvaèníku ke klikovému høídeli.
Montáž se musí provést do stejné polohy.

.Je-Ii setrvaèník nahrazen novým, lze jej na-
montovat v libovolné poloze podle postupu
na stranì 13-18.

Demontáž

Pro motory s rozdìlovaèem 135B, 136B

-Nastavit píst 1. válce do HÚ. Øemenici kli-. kového høídele a rozdìlovaè nastavit do
následující polohy:

...Pozice -1- , ryska na øemenici klikového
høídele je proti oznaèení "O" na bloku mo-
toru.

.Pozice -2- , raménko rozdìlovaèe je proti
znaèce na tìle rozdìlovaèe (pootoèení
rozdìlovaèe v motoru o úhel alfa, tj cca 150
proti poloze, kolmé na smìr osy hlavy válcú):

Pro motory 135M, 136M

-Demontovat víko hlavy válcú.

-Nastavit píst 1. válce do HÚ. Øemenici kli-
kového høídele a ventilový rozvod nastavit
do následující potohy:

..Ryska na øemenici klikového høídele je proti
oznaèení "O" na bloku motoru.

I

Vydání 10.97 -13-17 - JSOO.5202.06.15
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!
!

~
.Ventily 4. válce jsou ve støihu.~=~ -

J Pokraèování pro všechny typy

Setrvaèník zajistit pøípravkem MP 1-504.

-Vyšroubovat šrouby -1- a odejmout

setrvaèník.

Upozornìní:

1 Vyšroubované šrouby ihned znehodnotit úde-

rem kladiva na závit a vyhodit do odpadu.

I 513-0023 I

.
Montáž

Pro motory s rozdìlovaèem 135, 135B, 136B

..-Setrvaèník nasadit tak aby pøerušení seg-

mentu (tvoøené vyfrézovanými hranami

drážek -A-) stálo ve smìru hlavy válcù.

Pro motory 135M, 136M .

Setrvaèník nasadit tak aby pøerušení seg-

mentu (tvoøené vyfrézovanými hranami

drážek -A- a zubem -8-) stálo ve smìru ole-

jové vany motoru.

Pokraèování pro všechny typy

-Nové šrouby potøít pøípravkem Loctite 574,

resp. 270 a zašroubovat.

-Srouby utáhnout ve dvou stupních.

-Utáhnout momentovým klíèem

Stupeò 1 = 30 Nm

Stupeò 2 = 1/4 otáèky (90°). .

-13-18- Vydání 06.96
SOO.5202.04.15
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FELICIA Klikové ústrojí 13

.Výmìna ozubenìho vìnce

Upozornìní:
Pøi sundávání ozubeného vìnce je nutné dbát
na to aby se nezmìnilo lícování (otìr).

Sejmutí

Sejmutí se provádí vylisováním.

.Pøi vylisování je nutné ozubený vìnec
nejprve dostateènì zahøát a klepáním srazit
ze setrvaèníku.

Nasazení

-Ozubený vìnec zahøát v peci na max. 180°C.

.-Položit na rovnou desku a nasadit
setrvaèník, popø. mírnì pøiklepnout palièkou.

Lamela spojky -tøecí plochy

Pøi opracování tøecí plochy spojky je nutné
dodržet:

.Rovnobìžnost dosedací plochy klikového
høídele k víku spojky.

.Vzdálenost 25,5 + 0,21 mm.
-.t
O>.-
'" .Tolerance axiální házivosti tøecí plochy:

-mìøeno na 0 170 mm

. I 813-0026 I -pøípustná 0,05 mm, mìøeno od dosedacíI v Iv-VV'::O I plochy pro klikový høídel

-pøípustná 0,03 mm, mìøeno od dosedací
plochy pro víko spojky

-pøípustná tolerance rovinnosti 0,04 mm

.

... SÏO5202-0015 "-- IVY dá ní 10.97 -13-19-

SOO.5202.06.15

.
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FELICIA Hlava válcù/ventilový rozvod 15

Demontáž a montáž hlavy válcù

.1 2
3

4

5
26 6

25 ~~
24 r I Co

.23 ~! 9
22

21 "'..."...,"", I 1 O

l-;;-: ~ 11
\ !! "'" 12

, I
20 i ; 13

, .

14
15

6

7

.8
9

5-0001

Upozornìní: 4 -Tìsnìní
Pøi výmìnì hlavy válcù musí být celá náplò chladící + pøi poškozen í vymìnit

kapaliny vymìnìna. ~
5 -Sroub

1 -Víko hlavy válcù + 30 Nm

2 -Matice 6 -Podložka

+ 3Nm
7 -Svod oleje

3 -Tìsnící guma
.+ dodržet montážní polohu

Vydání 03.95800.5202.01.15 -15-1 -

.



15 Hlava válcù/ventilový rozvod FELlCIA

1 2 ~
3 -

4

526 6
25 ~~
2 4~~~~~~:~"'" "" '1 r I
23---~ ""'" ~ !Ci 9
22 .
21 """", ' 10

,_i 111 0 "
ob

\ I! 12' I
I ,
, I

20 ! i " 13
l..-

14
1516
17

18 .
19

5-0001

8 -Høídel vahadel 12 -Podložka
+ demontáž a montáž vahadel

~ Strana 15-8 13 -Tìsnìní hlavy válcù
+ seøízení ventilù ~ Strana 15-6, Kontrola a + výmìnit

seøízení vùle ventilù + dodržet montážní polohu, nesmí býtzakry-
tý olejový kanál

9 -Ocelová rozvodová tyèka + po výmìnì vymìnit celou náplò chladící
+ pro výfukový ventil kapaliny

10 -Hliníková rozvodová tyèka 14 -Zdvíhátko ventilu
+ pro sací ventil + kontrola opotøebení ~ strana 15-6,

Tabulka vedení zdvíhátek ventilu
11 -Matice

+ 26 Nm 15 -Tìsnìni
.+ utáhnout teprve po utažení šroubù hlavy + pøi poškození vymìnit

válcù + montážní poloha ~ obr. 3

-15-2 -Vydání 03.95
500.5202.01.15.
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.1 2 ~

3 I

4

5
26 6

~!ý7
~~

=:~~J r ~ o 8
I Co

23~! 9

.22
21 ,..,"'" O

i 1'"
\ ! 2

I

20 ! 3
!

4
15
16

17

.18
19

5-0001

16 -Víko rozvodových tyèek + utáhnout teprve po utažení šroubù hlavy
+ vybrání ukazuje smìrem dolù válcù

17 -Tìsnící guma 22 -Matice
+ dodržet montážní polohu + samojistící

+ 24 Nm
18 -Podložka + utáhnout teprve po utažení šroubù hlavy

válcù
19- Matice

+ 4 Nm 23- Hlava válcù
+ demontovat pøi studeném motoru

20 -Držák + po výmìnì vymìnit celou náplò chladící

kapaliny
.21 -Šroub + demontáž a montáž ventilù

+ tmelit pøípravkem Loctite 270 ~ strana 15-11
+ 26 Nm + zabroušení sedel ventilù ~ strana 15-12

Vydání 03.95 -15-3 -
500.5202.01.15.



15 Hlava válcù/ventilový rozvod FELlCIA

1 2 !

3 -I

--I
4

5
26 6

~~~~~:~J rY~
I Co

23~! 9
22

21 O'
i 1

oj,

, ! 2
I

20 j 3

4
5
6

17
18

19 .
5-0001

24 -Držák + povolovat v obráceném poøadí než pøi
utahování

25 -Podložka + poøadí pøi utahování ~ obr. 2
+ dodržet rozdílné délky šroubù ~ obr. 1

26 ~ b hl ' 1 .+ závity ponoøit pøed našroubováním do
-~rou y avy va cu I .

I v, oeJe
+ ze znovu POUZlt

.
-15-4 -Vydání 06.96

SOO.5202.04.15
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FELlCIA Hlava válcù/ventilový rozvod 15 I

Obr. 1 Délka šroubù hlavy válcù a jejich I
montážni poloha

1...7 =168mm

8...9 = 183,5 mm

10 = 132 mm

Upozornìní:

Šrouby hlavy válcù 8 a 9 zašroubovat bez podložky.

1815-0005 I

Obr. 2 Schéma utahování šroubù hlavy válcù

-Hlavu válcù utahovat ve tøech stupních v uve-
deném poøadí.

-Momentovým klíèem utáhnout:

Stupeò 1 = 20-3 Nm

Stupeò 2 = 1/4 otáèky (90° j; 5°)

Stupeò 3 = 1/4 otáèky (90° j; 5°)

I ~ nnn~ I Celkový úhel utažení stupnì 2 a 3 musí èinit
1815-0005 I 180° j; 5°.

Upozornìní:

Další dotahování šroubù hlavy válcù není za-

.potøebí.
Obr. 3 Montážní poloha tìsnìní víka rozvo-

2 3 dovýchtyèek

Tìsnìní vložit do víka -2- tak, aby výstupek -1-ležel
na stranì vybrání -3-.

1
I 813-0003 I

.
Vydání 03.95 -15-5 -
800.5202.01.15

.



15 Hlava válcù/ventilový rozvod FELICIA

IVedení zdvíhátka ventilù

normální mm abnormální mm Tolerance mm ~ I-
0 zdvíhátka ventilu 21 --0,007...0,020

-21,2 -0,007 0,020

0 v bloku motoru 21 -+0,021 0,000

-21,2 +0,021 0,000

Kontrola a nastavení vùle ventilù

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

.listová mìrka 0,20 a 0,25 mm.

-Nastavení vùle ventilù se provádí pøi pokojové
teplotì a na studeném motoru (asi 20 °C).

-Demontovat víko hlavy válcù. .

Obrázek ukazuje uspoøádání vahadel ventilù
1 1 v hlavì válcù.

1 -Vahadla sacího ventilu

2 -Vanadia výfukového ventilu

-Motor protoèit pootoèením setrvaèníku a nasta-
vovat ventily v poøadí dle následující tabulky

2 2 2

I 802-0019 I

Poøadí nastavení ventilù: .

Poøadí seøizování Støídání ventilù
ventilù

Válec Válec

1 4

3 2

4 1

2 3

.
-15-6 -Vydání 03.95

500.5202.01.15.



FELlCIA Hlava válcù/ventilový rozvod 15

Obrázek zachycuje rozdílná provedení roz-
vodových tyèek.

1- AI-rozvodové tyèky (pro sací ventily)

2- ocelové rozvod. tyèky (pro výfukové ventily)

AI-rozvodové tyèky jsou vizuelnì rozlišitelné
podle nalisované ocelové vložky na konci tyèky

Délková tolerance AL rozvodových tyèek

Oznaèení Datum výroby Rozmìr/ tolerance
mm

.)100 02.96 209 + 0,9

A 03.96 >- 209 + 0,5

B 03.96)100 209,5 + 0,5

Upozornìní:
Do motoru je nutné montovat pouze tyèky
stejné dé/kové tolerance.

Seøizovací hodnoty vùle ventilù

Sací ventil Výfukový
mm ventil

mm

Ocelové rozvodové tyèky -0,20

.AI-rozvodové tyèky 0,25 -

Provoz pøi trvalé teplotì 0,25 0,25
okolí nižší než -250 C

Kontrola vule ventilu se provádí spárovými
mìrkami mezi ventilem a vahadlem, pøíp. se
provede nastavení pomocí seøizovqcího I
šroubu po uvolnìní seøizovací matice. I

-Pojistnou matici po nastavení utáhnout
18 Nm.

.
Vydání 06.96 -15-7-
SOO.5202.04.15

.



15 Hlava válcù/ventilový rozvod FELlCIA

Demontáž a montáž vahadel -
1 28 11

/ 9 3

/
/

/ /' 2 10 /'!
/ / I

// 93 i
/,/ I

/ 2 8 ;
/ /

// 7 3 /
/ /

/ / 6 /,/' 2
( / 5 /,/ / 9 3

, /
I /

i / /,/' 2 10 .
I /

3i 9 /'1
, I
I '
, I
I ,
, I
I /, '

/
I, /
v /

/

/ // 4
/ /

/,/ 2 / 5

(/93
I /
, /
I /
, /
1 ' 8

Ii .
I

~,/

I 815-0006 I

1 -Høídel vahadel 7 -Vahadlo -pøímé
+ montážní poloha => obr. na stranì 15-6

2 -Matice
+ 18 Nm 8 -Kozlík vahadla

+ montážní poloha => obr. na stranì 15-6
3 -Stavìcí šroub

9 -Vahadlo -šikmé
4 -Pojistný kroužek + montážní poloha => obr. na stranì 15-6

5 -Kozlík vahadla- krajní 10 -Pružina

6 -Pružná podložka 11 -Rozpìrný kroužek .

-15-8 -Vydání 03.95
800.5202.01.15
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IFELlCIA Hlava válcù/ventilový rozvod 15 I

Montážní pøehled hlavy válcù

8
1 2 3 3 4 5

p~~~~"~ :::
@

I

8.

.
9 8 8 7 I 815-01091

1 -Klínek ventilu .oznaèení vnìjší pružiny:
.dbát na správné dosednutí do drážky motor 135, 1358, 135M -nemá

ventilu oznaèení
.do 07.97 klínek s jednou drážkou motor 1368, 136M -žlutá barva
.od 08.97 klínek s dvìmi drážkami

4 -Podložka

2 -Talíø ventilové pružiny 5 -Tìsnìní døíku ventilu
.výmìna => strana 15-13

3 -Pružiny ventilù
.demontáž a montáž => strana 15-11 6 -Hlava válcù

Demontáž a montáž ventilù' .zabroušení sedel ventilù => strana
.u motoru a 135M pouze 1 pružina 15-12.

Vydání 10.97 -15-9-

.' 0500,5202,06,15. I



15 Hlava válcù/ventilový rozvod FELlCIA

1 2 3 34 5 ~~~::ì~~/': : -

@
I

.

.
9 8 8 7 1815-01091

7 -Firemní znak 8 -Ventily
+ oznaèení: + neopracovávat, povoleno pouze za-

motor 135. 1358, 135M -znak bez broušení
barvy + rozmìry ventilù =>strana 15-12
motor 1368, 136M -znak ve žluté + demontáž => strana 15-11
barvì
motor 135 model 98 -znak v bílé 9 -Zátka
barvì + montáž => obr. 1
motor 135M model 98 -znak v modré
barvì
motor 136M model 98 -znak v zelené
barvì .

-15-10- Vydání 10.97
SOO.5202.06.15
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FELICIA Hlava válcù/ventilový rozvod 15

Obr. 1 Naražení uzavíracích zátek do hlavy
válcù

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

.naražeè zátky 0 20 mm MP 1-171

.naražeè zátky 0 30 mm MP 1-173

.Loctite 270

-Vnìjší obvod uzavírací zátky potøít pøípravkem
Loctite 270.

1815-0011 I -Uzavírací zátky narazit pøíslušným naražeèem.

Demontáž a montáž ventilù

..Demontáž
Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

.podpìrná deska ventilù MP 1-113

.montážní páka ventilových pružin MP 1-114

.pomocný šroub M 8x40

Hlavu válcù nasadit na podpìrnou desku ventilù
MP 1-113.

-113

I 815-0008 I

Nasadit montážní páku ventilových pružin MP
.MP 1-114 1-114s pomocným šroubem-1-na hlavu válcù.

-Montážní páku -2- stlaèit dolù.

-Vyjmout klínky ventilu.

Upozornìní:
Pevnì sedící klínky ventilu uvolnit mírnými údery
kladiva na montážní páku.

-Vysunout ventily.

I 815-0009 I.
Vydání 03.95 -15-11 -

.' 800.5202.01.15 .J



15 Hlava válcù/ventilový rozvod FELlCIA

Pružiny ventilù 0 drátu Volná délka Støední 0 Síla pøi délce 30 mm !

mm mm mm N .I

Vnìjší pružina 135, 3,75 45,85 26,75 299...358 -
I1358

Vnitøní pružina 135, 2,50 43,60 18,50 108...127
1358, 1368, 136M

Vnìjší pružina 1368, 3,75 46,50 26,75 426,53)
136M

Pružina 135M 1) 3,75 45,85 26,75 303,5...363,5

1) U motoru 135M pouze 1 pružina.

2) Mìøeno pøi délce 35,5 mm.

3) Mìøeno pøi délce 27,2 mm.

...Rozmìry ventilù

C Upozornìní: .
Ventily nesmí být obrobeny. Je dovoleno pouze
zabroušení.

co Q Rozmìr Sací ventil Výfukový ventil

Normál. Ab- Normál. Ab-
normál. normál.

0-a-mm 34 341) 30 301)

8,001) 8,251) 8,001) 8,251)
I 515-0012 I 0-b- mmI v'v-VVIC- I 7,002) -2) 7,002) -2)

-c- mm 101 1011) 101 1011)

a Lo 45 451) 45 451)

1) Pouze pro motory do 07.97 .

2) Pouze pro motory od 08.97

Oprava sedel ventilù

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a
pomùcky

.NAC frézy pro opravu ventilového sedla

.Hloubkomìr a posuvné mìøítko

.Brusná pasta

.
~ 1q:-12 -Vydání 10.97

SOO.5202.06.15
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FELlCIA Hlava válcù/ventilový rozvod 15

. .Upravit ventilová sedla tak, aby bylo
dosaženo bezvadného dosedání. Pøed
úpravou je nutno vypoèítat maximálnì
pøípustnou míru úpravy. Pokud by se tato
míra pøekroèila, není zajištìna správná
funkce ventilového rozvodu a je nutné hlavu
válcù vymìnit.

Výpoèet maximálnì pøipustné úpravy

-Zasunout ventil do vodítka a silnì jej pøitlaèit
do sedla.

Upozornìní

Bude-Ii v rámci opravy ventilového sedla
pøíslušný ventil vymìnìn, je tøeba pro mìøení
použít nový ventil.

. Zmìøit vzdálenost -a- mezi koncem døíku
ventilu a dosedací plochou vnìjší pružiny
ventilu.

-Vypoèítat z namìøené hodnoty a z minimální
míry maximálnì pøípustnou míru úprqvy.

Minimální míra 40 kW 50 kW

Sací ventil 44,0 mm 42,2 mm

Výfukový ventil 44,1 mm 42,3 mm

Zmìøená vzdálenost mInus minimální míra =
maximálnì pøípustná míra úpravy.

Pøiklad: (saci ventil, motor 50 kW)

.zmìøená vzdálenost 43,0 mm
-minimální míra 42,2 mm

= max. pøíp. míra úpravy 0,8 mm

.
Vydání 10.97 -15-12.1-
SOO.5202.06.15
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15 Hlava válcù/ventilový rozvod FELlCIA

I Ba'" Úprava sedla ventilu ...

i- ~ -I I --Z Rozmer Ventllova sedla

a
sací ventil 36,5

IZJ a mm výfukový ventil 32,0

b mm maximálnì pøípustná míra úpravy

sací ventil max. 1,6 mm
c mm výfukový ventil max 1,8 mm

Z spodní rovina hlavy válcù

I 815-0094 I a = 900 úhel sedla ventilu

/3 = 1200 horní korekèní úhel

y = 500 dolní korekèní úhel

Oprava ventilových sedel .

Opravu ventilových sedel je možno provádìt
strojnì. V pøípadì ruèní opravy je nutné dodržet
následující podmínky:

.OpotYebení ventilových vod í.te k nesrylí
pøekroèit pøípustné rozmìry => str. 15-12.4

.Použít fréz NAC s bøitovými plátky ze
slinutých karbidù. Minimální tvrdost tìchto
plátkù musí být 90 HRc.

...Oprava ventilového sedla ruèní frézou NAC

-Demontovanou hlavu válcù položit na
plstìnou podložku a zajistit proti otoèení. .

Prùmìr vodicího trnu zvolit podle prùmìru
ventilového vodítka => tab. 1.

tab. 1

Ventilové sedlo IZJ vodítka IZJ trnu mm

základní 8,0 -0,01
Sací ventill)

Výfukový ventill) abnormální 8,25 -0,01

Sací ventil2) základní 7,0 -0,01
Výfukový ventil2)

1) Pouze pro motory do 07.97

21 Pouze pro motory od 08.97 .
-15-12.2 -Vydání 10.97

SOO..5202;O6.15
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FELlCIA Hlava válcù/ventilový rozvod 15

Prùmìr frézy zvolit podle prùmìru ventilového
.sedla -a- ~ tab. 2.

900 tab. 2

~~~~;;~;;;~;::ii~~ I ~ Ventilové 0 frézy 90° 0 frézy 120° 0 frézy 50°

I sedlo mm mm mm

~ i Sací ventil 36 38
o 23/34

120 Výfukový 32 32;~~~.;;;;~;...;;~~~~ ven t i I

I
I

I u _,~ I pozornenl:
'" ! Vùle vodicího trnu ve ventilovém vodítku má

9 a zásadní vliv na kvalitu opracování ventilového
sedla. Tato vùle nesmí pøekroèit stanovenou

500 mez opotøebení ventilového vodítka ~
stI: 15-12.4. Pøípadnì použít vodicího trnu s

.vìtším prùmìrem.

Postup opravy ventilového sedla

-Frézovat ventilové sedlo frézou s úhlem 90°
dokud se nevytvoøí dokonalá dosedací

112 plocha (nepøekroèit pøitom max. pøípustnou

míru opracování).

-Nasadit frézu s úhlem 120° na vodicí trn a
provést vrchní korekèní úhel 120°,

-Nasadit frézu s úhlem 50° na vodicí trn a
provést spodní korekèní úhel 50°.

Po vyfrézování sedla musí být dosaženo šíøky
dosedací plochy ventilového sedla "c"
(~ strana 15-12.2, Úprava sedla ventilu)

.! : Zabrousit jemnou brusnou pastou sedlo

I ventilu a ventil tak, aby se pracovní plocha
,...A i sedla ventilu dokonale pøizpùsobila
r I dosedací ploše ventilu -šipka-.

rI
I -Provést zkoušku tìsnosti ventilu.
I

! Zkoušku tìsnosti ventilu je možné provést na-
I nesením barvy na pracovní plochu ventilu a jeho
i otisknutím do sedla ventilu -otisk musí být rov-
I nomìrný po celém obvodu sedla, nebo nalít
I benzín do spalovacího prostoru hlavy válcù a po-
I zorovat jeho únik.

1815-0097 I
Upozornìní:
Po zpìtné montáži hlavy válcù zkontrolovat a
nastavit vùli ventilù ~ stI: 15-6..

Vydání 10.97 -15-12.3-
SOO.5202.06.15

...



I15 Hlava válcù/ventilový rozvod FELlCIA'

Kontrola vodítek ventilù :

..I
Potøebné speciálni náøadi, pøistroje a --

Ipomùcky

.Magnetický stojánek

.Císelníkový úchylkomìr

Pracovní postup

-Položit hlavu válcù na rovnou kovOV9u
desku.

-Nasunout nové ventily do vodítek. Konec
døíku ventilu se musí krýt s koncem vodítka.

-Upevnit magnetický stojánek.

,- Urèit vùli ventilu pøi maximálním naklonìní. .

Mez opotøebení:
sací ventil = max. 0,5 mm
výfukový ventil = max. 0,6 mm.

Upozornìní:

Vìtší hodnoty opotøebení nejsou pøípustné z
dùvodu dobrého vedení vodících trnù fréz.

Oprava vodítek ventilù
(pro motory do 07.97)

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a

pomùcky

.Pøípravek pro vystružovánívodítek ventilùMP 1-130 .

.Vrtací kapalina

V pøípadì pøekroèení pøípustných vùlí je nutné
provést opravu vodítek ventilù vystružením.

-Položit hlavu válcù na rovnou kovovou
desku.

Nasadit výstružn ík MP 1-130 do vratidla a
vystružit opotøebovaná vodítka ventilù.

Upozornìní:

Po pøestružení vodítek použít ventily s
abnormálním prùmìrem døíku ventilu = 8,25
mm. .

-15-12.4 -Vydání 10.97

SOO..5202.06.15)
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.Upozornìní: .U motorù s netìsnými ventily nepostaèí
opravit pouze sedla ventilù. Zvláštì u mo-
torù s dlouhou dobou chodu je zapotfebí
zkontrolovat opotøebení vedení ventilù.

Výmìna tìsnìní døíku ventilu

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a
pomùcky

.pøípravek MP 1 -174 nebo MP 1 -212

.podpìrná deska ventilù MP 1 -113

Opatrnì zvednout tìsnìní døíku ventilu..
-Ventil nasadit do vodítka.

Naolejovat tìsnìní døíku. vložit do pøípravku
-A- a opatrnì pøitlaèit na vodítko ventilu.
U ventilù o 0 8 mm použít pøípravek
MP1 -174. u ventilù o 0 7 mm pøípravek
MP1 -212.

.

.
Vydání 10.97 -15-13-
SOO.5202.06.15
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15 Hlava válcù/ventilový rozvod FELlCIA I

Montážní pøehled ventilového rozvodu

~-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 ~~~~~-~~~~~~~f-
11 1 3 U~t~I;;Y~!!~ 1 6

17

9 .
O

1

30 29 28 27 26 25 24 23 22 .

I S 1 5-01 08 I

1 -Øemen alternátoru 5 -Tìsnìní
+ pøed demontáží oznaèit smìr otáèení + vymìnit
+ kontrola, napnutí

~ Servisní prohlídky a údržba; Kon- 6 -Držák rozdìlovaèe zapalování
trola opotøebení a napnutí øemene al- + montáž ~ strana 15-18
ternátoru

7 -Podložka
2 -Matice, 20 Nm

+ samojisticí 8 -8 Nm

3 -Èerpadlo chladicí kapaliny 9 -Zátka

+ pouze u motoru 135M, 136M
4 -Tìsnìn~ .+ montáž ~ strana 15-18 .+ vymenlt

-15-14- Vydání 10.97
SOO.5202.06.15)
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FELlCIA Hlava válcù/ventilový rozvod 15

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15
1113 16

9

.8 O

1

30 29 28 27 26 25 24 23 22

8
I 815-0108 I

10 -Rozvodové kolo klikového høídele 15 -Vodící kroužek
+ demontáž a montáž ~ strana 15-20 + mazací drážky ukazují k opìrnému

kroužku
11 -Rozvodový øetìz + dbát na správné usazení ~ str. 15-20

+ demontáž a montáž ~ strana 15-20
+ èasování rozvodu ~ strana 00-2, 16 -Hlava válcù

Pøehled motorù + demontáž a montáž ~ strana 15.:1

12 -Rozvodové kolo vaèkového høídele 17 -Tìsnìní hlavy válcù
+ demontáž a montáž ~ strana 15-20 + vymìnit ~ strana 15-2

13 -Klínek 18 -Zdvihátko ventilu
+ kontrola opotøebení ~ strana 15-6,

14 -Opìrný kroužek Tabulka vedení zdvihátek ventilù

8 + vnitøní sešikmení ukazuje k bloku mo-
toru 19 -Blok motoru

Vydání 10.97 -15-15-
500.5202.06.15
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15 Hlava válcù/ventilový rozvod FELlCIA

~-'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 ~~~~~~~~-~~~f-
11 1 3 U~t~!;;~!~!!~ 1 6

~~~~~~~~;~~- 1 7
-8

9

.:. ,~' O .-e---I~!

1".::::::1

-i~i-1 -'~ 1'

[ ~--.J--21 ~! I~,\
II i I
, , "

II I'
i i " .i
, I,, ,

373 -_J _J! -I!

39 38 fr

30 29 28 27 26 25 24 23 22 .
I S 1 5-01 08 I

20 -Tìsnìní 26 -Vaèkový høídel
.vymìnit .demontáž a montáž ~ strana 15-22

+ oznaèení ~ strana 15-22

21 -Olejová vana
.schéma dotahování šroubù ~ strana 27 -Klínek

17-5

28 -Deska vaèkového høídele
22 -Šrouby

29 -Podložka
23 -Šroub

30 -8 Nm
24 -Držák alternátoru

31 -$roubové kolo
25 -Matice, 25 Nm + pro pohon høídele rozdìlovaèe ..samojisticí + demontáž a montáž ~ strana 15-20

-15-16 -Vydání 10.97

) SOO.5202.06.15
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FELlCIA Hlava válcù/ventilový rozvod 15.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 ~~~~~~'~~~~~t-

11 1 3 U~t~!;;!j!!~!~ 1 6

-17--

O.
1

30 29 28 27 26 25 24 23 22.
I S 1 5-01 08 I

32 -Tìsnìní 39 -Alternátor
+ vymìnit

40 -Tìsnicí kroužek
33 -Podložka + tìsnící hranu lehce naolej,ovat

+ nalisování ~ strana 15-19

34 -Víko rozvodových kol
+ demontáž a montáž ~ strana 15-18 41 -Øemenice

35 -Pojistná podložka 42 -Podložka
+ vymìnit
+ zajištìní ~ strana 15-21 43 -120 Nm

+ pro motory do 07.97
36 -35 Nm

44 -120 Nm. 37 -Podložka + pro motory od 08.97

+ potøít pøípravkem Loctíte 270

38 -8 Nm

Vydání 10.97 -15-17-
500.5202.06.15
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15 Hlava válcù/ventilový rozvod FELlCIA

Demontáž a montáž víka rozvod.
kol, výmìna tìsnicího kroužku ~ I

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a -

Ipomùcky

.Pøfpravek MP 1-504

.Pøípravek MP 1-176

Demontáž

-Demontovat olejovou vanu.

-Demontovat alternátor.

Pro motory 135
-Nastavit píst 1. válce do HÚ (ryska na øeme-

nici klikového høídele je proti oznaèení "O"

na bloku motoru). ? .

Raménko rozdìlovaèe nastavit tak, aby uka-

zovalo ke znaèce 1. válce (pootoèení
rozdìlovaèe v motoru o úhel alfa, tr cca 130

proti poloze, koJn:)é na smìr osy hlavy válcù).

Pro motory 135B, 136B .
-Nastavit prst 1. válce do HÚ. Øemenici kli-

kového høfdele a rozdìlovaè nastavit do

následujícf polohy:

Pozice -1-, ryska na øemenici klikového

høídele je proti oznaèení "O" na bloku mo-

toru.

.Pozice -2-, raménko rozdìlovaèe je proti

znaèce na tìle rozdìlovaèe (pootoèení

rozdìlovaèe v motoru o úhel alfa, tj. cca 150

proti poloze, kolmé na smìr osy h1avy válcù).

.
-15-18- Vydání 01.98

500.5202.07.15
,
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FELlCIA Hlava válcù/ventilový rozvod 15

8 Pro motory 135M, 136M

-Demontovat víko hlavy válcù.

-Ventily 4. válce nastavit do støihu.

-Rysku na øemenici klikového hfídele nastavit
proti oznaèení "O"na bloku motoru.

Pokraèování pro všechny typy

004 -Setrvaèník zajistit pøípravkem MP 1-504.

8

-LS15-0019 I

004 -Vyšroubovat šrouby -2- a vytáhnout držák
rozdìlovaèe -1-, resp.zátku.

1
-Vyšroubovat šroub -4- a stáhnout øemenici

2 -3-.

3 -Odšroubovat matice -7-.

8 ' -Vyšroubovat šrouby -6- (6ks) a sejmout víko

4 rozvodových kol -5-.

5 -Vytlaèit tìsnicí kroužek z víka rozvodových
I C1"_"",)" I kol.

6 I S15-0020 I

8

Vydání 01..98 -15-18.1-
SOO.5202.07.15
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15 Hlava válcù/ventilový rozvod FELlCIA

M 'v .;8.
ontaz --

Nasadit nový tìsnicí kroužek a zatlaèit
pøípravkem MP 1-176.

MP1
-Tìsnící hranu tìsnicího kroužku lehce naole-

jovat a nasadit víko rozvodových kol.

-Našroubovat šrouby (imbus) a dotáhnout
utahovacím momentem 8 Nm.

-Našroubovat nové samojisticí matice (na
I "'.. ~ """.. I držák alternátoru) a dotáhnout utahovacím
I 815-0021 I momentem 25 Nm.

-Nasunout øemenici.

Pro motory do 07. 97

-Zašroubovat šroub øemenice s podložkou a .
dotáhnout utahovacím momentem 120 Nm.

Pro motory od 08. 97

-Potøít šroub øemenice pøípravkem Loctite
270, zašroubovat jej a dotáhnout utaho-
vacím momentem 120 Nm.

i ---, Pro motory 135, 1358 a 1368
-11 I

I 6 Zkontrolovat -0- kroužek -4- a pøíp. vymìnit
I '

2 I za novy.

1
-3 I 7 -Rozdìlovaè zapalování nasadit do držáku

1 rozdìlovaèe -7- a dotáhnout šroub -6- utaho-

I vacím momentem 8 Nm.
I5 -4 ! 8 Upozornìní: .
I .Unašeè -5- na rozdìlovaèi zapalování musí

L J sprá~nì I:žet v drážce hfídele držáku
---L 815-00651 rozdelovace.

.Držák rozdìlovaèe nebo zátku je nutné
montovat tak, aby mazací otvor spolu s
žebrem smìroval k femenici klikového
hfídele -viz šipka-.

.
-15-18.2 -Vydání 01.98

SOO.5202.07.15,
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FELlCIA Hlava válcù/ventilový rozvod 15

Rozdìlovaè nasadit do víka rozvodových kol
tak, že ryska na konci palce ukazuje proti
znaèce -2- na tìle rozdìlovaèe.

-Nastavení pøíp. doupravit pootoèením pal-
cem rozdìlovaèe.

Pro motory 135M, 136M

-Uzavírací zátku vložit do víka rozvod. kol.

.2 Pro motory 135, 1358, 1368

Zašroubovat šrouby -1- a dotáhnout utaho-
vacím momentem 8 Nm.

Platí pro všechny typy motorù

-Namontovat olejovou vanu ~ strana 17-1.

-Namontovat alternátor a napnout øemen al-
ternátoru ~ Servisní prohlídky a údržba.
Kontrola napnutí øemene alternátoru.

I 815-0023 I Upozornìní:

Po sestavení motoru je tøeba u motorù 135,
1358 a 1368 zkontrolovat polohu øemenice kli-
kového hfídele a rozdìlovaèe..

.
Vydání 01.98 -15-19-
SOO.5202.07.15



15 Hlava válcù/ventilový rozvod FELlCIA

Demontáž a montáž rozvodových ~
kol a rozvodového øetìzu -

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a
pomùcky

.Mìøicí pravítko

Demontáž

-Demontovat víko rozvod. kol => strana
15-18.

-Odjistit a vyšroubovat šroub pøed šrou-
bovým kolem.

Sroubové kolo -4- sejmout z vaèkového
høídele.

-Rozvodová kola -1- a -3- s rozvodovým .
øetìzem rovnomìrnì stáhnout z vaèkového
a klikového høídele.

-Z klikového høídele sejmout vymezovací
podložku (pokud existuje), opìrný kroužek a
vodící kroužek.

-Rozvodová kola vyjmout z rozvodového
1 øetìzu.

Montáž

Vodící kroužek -4- (mazací drážky ukazují
smìrem ven) nasadit tak, aby výstupek -3-
ležel v drážce víka ložiska.

-Nasunout opìrný kroužek -1- (vnitøní sešik- .mení -2- ukazuje smìrem k bloku válcù.

.
-15-20 -Vydání 01.98

SOO.5202.07.15
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FELlCIA Hlava válcù/ventilový rozvod 15

r.

. Rozvodová kola se znaèkami pro èasování I
rozvodu (ukazujícími smìrem ven) -viz ~
šipky-, pøitlaèit až dolehnou k dosedací
ploše.

-Zkontrolovat soubìžnost rozvodových kol.
Rozvodové kolo na klikovém høídeli smí být
pøesazeno O,1...0,2,mm.

Upozornìní:
U motorù do 07.97 se soubìžnost koriguje po-
mocí vymezovacích podložek vkládaných mezi
rozvodové kolo a opìrný kroužek.
U motorù od 08.97 se vymezovací podložky ne-
používají. Rozvodové kolo se dodává ve tøech
šíøkách (odstupòované po O, 15 mm). Je-Ii
soubìžnost rozvodových kol mimo toleranci je
tøeba zvolit odpovídajicí šíøku rozvodového kola

I na klikovém høídeli.

. 1 I

-Rozvodová kola opìt sejmout.

Rozvodová kola -2- a -3- vložit do rozvo-
dového øetìzu tak, aby od znaèky ke znaèce

--viz šipka- byla vzdálenost -a- 12 èepù rozvo-
dového kola (6 èlánkù).

2

I 815-0028 I

-V pøípadì potøeby nasunout na klikový høídel

vymezovacípodložku.

. Rozvodová kola -1- a -3- s nasazeným rozvo-
dovým øetìzem -2- nasunout až k dosedací
ploše.

-Nasunout šroubové kolo -5- (nákružek uka-
zuje smìrem k rozvodovému kolu).

-Nasadit podložku -6- a novou pojistnou
podložkou se šroubem -7-.

Upozornìní:

Výstupek -4- pojistné podložky musí ležet nad
pøímou plochou podložky.

-Sroub -7- dotáhnout utahovacím momen-
tem 35 Nm a zajistit ohnutím pojistné
podložky, až dosedne na pøímou plochu
hlavy šroubu.. -Namontovat víko rozvodových kol
~ strana 15-19.

Vydání 10.97 -15-21-
SOO.5202.06:15
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15 Hlava válcù/ventilový rozvod FELlCIA

-Zkontrolovat èasování rozvodú pøi stu- '

de~ém m?toru; k ~omu nastavit vúli sacího ~ I
a vyfukoveho ventilu na 0,43 mm. -

Èasování rozvodù

Èasování rozvodú ~ Pøehled motorú, strana
00-2

-Po kontrole èasování rozvodú nastavit vúli
sacího a výfukového ventilu ~ strana 15-6.

Demontáž a montáž vaèkového
høídele

-Demontovat rozvodová kola ~ strana
15-20.

-Demontovat zdvihátka ventilú ~ strana .15-1.

Vyšroubovat šrouby -3- a odejmout pøírubu
-2-.

-Vyjmout vaèkový høídel -4- z bloku motoru.

-Je-Ii vaèkový høídel vymìòován, vyjmout
klínek -1-.

d .

\

.
-15-22 -Vydání 10.97
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FELlCIA Hlava válcù/ventilový rozvod 15 I

.3 Kontrola èepù vaèkového høídele. I

Pro motory do 07.97

Èep 0 vaèko- Tole- 0 v Tole-
vého rance bloku rance
høídele motoru
mm mm mm mm

Pøední -1- 39 -0,050 39 +0,025

Støední -2- 38,5 -0,025 38,5 -0,000

I 815-0031 I Zadní -3- 30 -0,041 30 +0,021
-0,020 -0,000

Pro motory od 08.97

.Èep 0 vaèko- Tole- 0 v Tole-
vého rance bloku rance
høídele motoru
mm mm mm mm

Pøední -1- 40,5 -0,050 40,5 +0,025

Støední -2- 40 -0,025 40 -0,000

Zadní -3- 30 -0,041 30 +0,021
-0,020 -0,000

Oznaèení pro motory do 07.97:

Vaèkový høídel pro motory 1368 a 136M je
oznaèen mezi vaèkami žlutou barvou -šipka-.. " Pro motory 135, 1358, 135M je vaèkový høídel
bez barevného oznaèení.

Oznaèení pro motory od 08.97:

Pro motory od 08.97 jsou vaèkové høídele bez
barevného oznaèení.

'\,

.
Vydání 10.97 -15-23-
500.5202.06.15
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FELICIA Mazání 17 IDemontáž a montáž dílù mazacího systému
,.
I2 i 3

(~~i~)
1

4

5

6.
7

21

20
8

19
18 9

17

.16

15
I 817-0003 I

Upozornìní: Pøezkoušen í tlaku oleje ~ strana 17-6

.Jsou-Ii pøi opravách motoru zjištìny v motorovém N ' I v I'.
oleji ve vìtším množství kovové tøísky a otìr, ap n o eje.

zapøièinìné zadøením nebo poškozením klikové •'
høídele a ojnièního ložiska,je tøeba pro zamezení bez litru asI 4,0 I

následných škod olejové kanály peèlivì vyèistit. f " t '
4 5 Is I rem aSI,

.Stav oleje nesmí pøekroèit znaèku "Max" -

nebezpeèí poškození katalyzátoru! Specífikace motorového oleje:
~ Servisní prohlídky a údržba, Výmìna motorového

.oleje

Vydání 03.95 -17-1 -
500.5202.01.15
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17 Mazání FELlCIA 1

I ~ I
2 i 3 ~

1

4

5

6

7 .

21
20

819
18 9

17

16 .
15

I 817-0003 I

1 -Tìsnìní 6 -Šroub olejového filtru

+ pøi poškození vymìnit + 55 Nm

2 -Uzávìr 7 -Olejový filtr

+ uvolnit tømenovým klíèem

3 -Mìrka oleje + tìsnìní lehce naolejovat

+ stav oleje nesmí pøekroèit znaèku "Max" ! + po naplnìní olejem pøekontrolovat tìsnost

+ 30 Nm

4 -Tìsnící kroužek

+ vymìnit 8 -Oddìlovací stìna olejového filtru

+ sešikmením smìrem ven

5 -Tlakový spínaè oleje (F1)

+ oblast spínání 0,4...0,6 bar 9 -Støedící objímka .+ 55 Nm

+ pøezkoušení =} strana 17-6 10 -Pružná podložka

-17-2- Vydání 03.95
500.5202.01.15
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I

.2 i 3

1

4

5

6

.7

21

20
8

19

18 9

17

16

.15
I 817-0003 I

11 -10 Nm 16 -Tìsnìní
.Schéma dotahování => strana 17-5, .vymìnit nebo nahradit tmelem

obr. 1 => strana 17-7

12 -Tìsnicí kroužek 17 -8 Nm

.vymìnit
18 -Pružná podložka

13-65Nm
19 -Sací koš olejového èerpadla

14 -Držák .pøi zneèištìní síto vyèistit

15 -Olejová vana 20 -Tìsnìní
.demontáž a montáž => strana 17-7 .montáž pouze tehdy, jestliže není do:.

. stateèná axiální vùle kol olejového
èerpadla => strana 17-5, obr. 2

Vydání 01.98 -17-3-. S•JO520207 15 100:5202.07.15
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17 Mazání FELICIA I

I ~
2 ! 3 -

~--l~~~~~
1 ~~

4

5

6

7 .
21

20
8

19

18 9

17
16 .
15

I 817-0003 I

21 -Ozubená kola 24 -Kulièka pøetlakového ventilu
.kontrola axiální vùle~ strana 17-5, obr. 2 .ventil otvírá pøi 5,8 bar

22 -Závlaèka 25 -Pružná podložka
+ vymìnit .

26 -Sroub
23 -Tlaèná pružina + 8 Nm

.
-17-4- Vydáni 03.95

800.5202.01.15
"



FELICIA Mazání 17

.12 8 4 1 5 9 Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky:

-13 .momentový klíè

16 ") 17 ..v
kI .sparove mer y

19..,... 18
~ ~ ~ = = =~J 14 .pøímé pravítko

L tJ ~ Obr. 1 Schéma dotahování šroubù spodního
--~ víka motoru

15 11 7 3 2 6 10

1817-0004 I

.~ Obr. 2 Olejové èerpadlo, kontrola axiální vùle

max. 0,1 mm

Upozornìní:
.Je-Ii dosaženo meze opotøebení, vymìnit víko

hnacího kola => strana 15-18

.Není-Ii axiální vùle, musí se namontovat tìsnìní
=> strana 17-3, pozice 20.

06

.

~

.
Vydání 03.95 -17-5-
800.5202.01.15
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17 Mazání FELlCIA

Kontrola tlaku oleje a tlakového ~

spínaèe oleje

V.A.G 1342 Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky:

10 O O O O 01 .zkušební pøístroj V.A.G 1342

.diodová zkoušeèka V.A.G 1527

.pomocné kabelyV.A.G 1594

Upozornìní:

Funkèní zkouška a oprava optické indikace tlaku

oleje:
~ Elektrická schémata zapojení, Hledání závad

1 a Montážní místa.

Demontovat tlakový spínaè oleje a našroubovat
527 jej do zkušebního pøístroje. .

-Zkušební pøístroj našroubovat na místo ti a-
kového spínaèe oleje do bloku válcù.

594
-Hnìdý kabel-2- zkušebního pøístroje pøipojit na

kostru vozu (-).

1517-0007 I -Diodovou zkoušeèku V.A.G 1527 s pomocnými
kabely z V.A.G 1594 pøipojit na kladný pól
akumulátoru (+) a pøipojit vedení -1- na tlakový
spínaè oleje. Svìtelná dioda se musí rozsvítit.

-Spustit motor a poèet otáèek pomalu zvyšovat.
Pøi tlaku oleje 0,4...0,6 bar musí svìtelná dioda
zhasnout, nezhasneli musí se tlakový spínaè

oleje vymìnit.

-Poèet otáèek dále zvyšovat.

~.øi.3000 ot.~min.a.pø~ pr~vozní teplotì motoru má .clnlt tlak oleje mlnlmalne 3,8 bar.

-Pøi zvýšeném poètu otáèek nesmí tlak oleje
pøekroèit 5,8 bar.

.
-17-6- , Vydání 03.95

800.5202.01.15'. 
.



FELlCIA Mazání 17

Demontáž a montáž olejové vany

.Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

.Momentový klíè 5...50 Nm
(napø.V.A.G 1331)

.Tìsnicí tmel TREE BOND TB 12F 004

.Ruèní vrtaèka s plastovým kotouèem

.Plochý škrabák

Demontáž

-Demontovat spodní krycí plechy motoru.

-Vypustit motorový olej.

-Odšroubovat olejovou vanu.

.Upozornìní:
Povolit a utáhnout šrouby olejové vany nástrèným
klíèem.

-Odejmout olejovou vanu, pøíp. uvolnit lehkými
údery gumové palièky.

-Plochým škrabákem odstranit zbytky tìsnìní
nebo tìsnicího prostøedku na bloku válcù.

Zbytky tìsnìní nebo tìsnicího prostøedku na
olejové vanì odstranit plastovým kotouèem
(použít ochranné brýle).

-Oèistit tìsnicí plochy; musí být bez oleje a
bez tuku.

.I N17-0012 I Montáž vany s tìsnìním

-Nasadit tìsnìní.

-Dotáhnout šrouby olejové vany ~ obr. 1,
strana 17-5.

Srouby utáhnout 10 Nn'!.

.
Vydání 01.98 -17-7-

..50052020715 I



17 Mazání FELlCIA

Montáž vany s tìsnicím tmelem -:;

Upozornìní:

Olejová vana musí být po nanesení silikonového
tìsniclno prostøedku bìhem 5 minut namon-
tována.

-04 -Odstøihnìte trysku tuby u pøedního
.oznaèení (0 trysky asi 3 mm).

.Tlouštka vrstvy tìsnicího prostøedku:
2...3mm

I N17-0019 I u _,I ""/-VVI" I pozornenl:

Vrstva tìsniclno prostøedku nesmí být silnìjší než
3 mm, jinak se nadbyteèný tìsnicí prostøedek do-
stane do olejové vany a mùže ucpat sítko olejové
sací trubky

-04 -Silikonový tìsnicí prostøedek nanést podle .
obrázku na èistou tìsnicí plochu olejové vany.

-Olejovou vanu ihned nasadit a všechny šrouby
olejové vany/bloku válcù lehce utáhnout.

-~rouby olejové vany utahovat podle obr. 1 ~
strana 17-5 na 10 Nm.

Upozornìní:
.Po montáži olejové vany musí tìsnicí pro-

støedek asi 30 minut schnout. Teprve potom
smí být naplnìn motorový olej.

.
I 817-0025 I

.
-17-8- Vydání 01.98

500.5202.07.15
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FELlCIA Chlazení 19

Demontáž a montáž dílù

.chladícího systému

Pozor I
.Pøi teplém motoru je chladici systém pod

tlakem. Opravy chladícího systému provádìt
pouze pøi teplotì motoru do 40°C.

.Chladicí kapalina obsahuje jed-etylénglykol.

.Páry chladící kapaliny nevdechovat, chladící
kapalinu nepolykat, zamezit kontaktu s pokož -
kou a oèíma.

Upozornìní:

Veškerá hadicová spojení jsou zajištìna

šroubovými sponami.

Vypuštìní a naplnìní chladící kapaliny
~ strana 19-8.

.Pokyny pro mísení chladící kapaliny
~ strana 19-8, Vypuštìní a naplnìní

chladící kapaliny.

Kontrola tìsnosti chladícího systému
~ strana 19-11.

'- --"

."

.
Vydání 11.94 -19-1-
500.5202.00.15

...



19 Chlazení FELlCIA'

I
iDíly chladícího systému na karosérii -

~I
1 2 3 4 5 6 -I

7

3

.
8

,
/

/

15 /-/'
/-

/-
14 _/' I

12.
\

\

\"- ." I

11 10 9
I 819-0001 I

5 -Tìsnící kroužek

.vymìnit1 -Chladiè
.demontáž a montáž 6 -Termospínaè (F18), 42 Nm

~ strana 19-21 .pro elektrický ventilátor
.v pøípadì výmìny chladièe je nutné .spínací teploty:

vymìnit chladící kapalinu zapnuto: 94...99 °C

vypnuto: 88 °C
2 -Hadice hrdla termoregulátoru

.k pøípojnému hrdlu ~ strana 19-6, 7 -Hadice chladící kapaliny dolní
pozice 4 .k potrubí ~ strana 19-4, pozice 4

3 -Šroub 8 -Kryt ventilátoru.10Nm .
4 -Vzpìra

Vydání 11.94-19-2- 500.5202.00-15

..
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.1 I'-.. 2 3 4 5 6

i '(:::=~~:~~~:~
..II CP
.

7

3

.
8

15

14
/13 '

, 3
I

12,
\, ,\ '. ~I '. .-

"
"-

.11 10 9
I 819-0001 I

9 -Motor ventilátoru chladièe (V7) 13 -Uzávìr
.demontáž a montáž ~ strana 19-21 .zkušební tlak 0,9...,1,1 baru

10 -Odvzdušòovací hadice 14 -Lopatkové kolo
.~ strana 19-6, pozice 1 .demontáž a montáž ~ strana 19-22

11 -Vyrovnávací nádobka 15 -Pryžové lùžko

12-4Nm

.
Vydání 10.97 -19-3-
SOO,5202.06.15

..-



19 Chlazení FELlCIA

Díly chladícího systému na motoru

~--
1 2

3 .
4

5

6

_J7 .
11 1 O 9 8 I S 1 9-0002 I

Strana èerpadla chladící kapaliny 4 -od chladièe
.~ strana 19-2, pozice 7

1 -Tìsnìní
.vymìnit 5 -Øemen alternátoru

.demontáž a montáž
2 -Èerpadlo chladící kapaliny ~ Servisní prohlídky a údržba; Kontro-

.demontáž a montáž ~ strana 19-13 la a napnutí øemene alternátoru.

.rozložení a sestavení ~ str. 19-15
6 -Trubka chladící kapaliny

3 -Matice
.20 Nm .

-19-4- Vydání 11.94
500.5202.00.15

•'



FELlCIA Chlazení 19.
1 2

3

.4

5

6

_J7.
11 1 O 9 8 I S 19-0002 I

7 -Šroub 10 -od startovací automatiky
.10 Nm .u vozidel s karburátorem

8 -Tìsnící kroužek 11 -od topení
.vymìnit

9 -Výpustný šroub
.20 Nm

.použít Loctite 511

l.
Vydání 11.94 -19-5-
500.5202.00.15

...



19 Chlazení FELlCIA

Termoregulátor pro vozy )o- 02.96

~
1234 567 68 --

r .

7

13

.
12 11 10 6 9

I S 19-00 17 I

Strana termoregulátoru 6 -Tìsnicí kroužek
.vymìnit

1 -od vyrovnávací nádobky 7 -Tìsnìní
.~ strana 19-3, pozice 10 .vymìnit

2 -10 Nm 8 -Výpustný šroub
.25 Nm

3 -Držák .použít Loctite 511

4 -k chladièi 9 -k topení
.~strana 19-2, pozice2

5 -Snímaè ukazatele teploty chladicí ka- .

paliny (G2)

-19-6 -Vydání 03.96
500.5202.03.15

•,
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.1234 567 68

.
(

7

13

.12 11 10 6 9
1819-0017 I

10 -Snímaè teploty chladicí kapaliny 12 -Skøíò termoregulátoru
(G62)
+ pro Mono-Motronic 13 -Termoregulátor
+ zkouška + zkouška: temoregulátor ohøát ve

vodní lázni
~ skupina oprav24; Vstøikovací a zapalo- + zaèátek otevírání asi 88 °C

vací zaøízení Mono-Motronic + plnì otevøen pøi asi 103 °C
+ zdvih asi 8 mm

11 -20 Nm

.
Vydání 03.96 -19-7 -
500.5202.03.15

•-



19 Chlazení FELlCIA

Termoregulátor pro vozy 03.96 ..

~
--

1 2 3 4 5 6 7

,/ .
,

-VB
o ,y

.
14 13 12 1110 9 8

1819-0043 I

1 -od vyrovnávací nádobky 5 -20 Nm
+ ~ strana 19-3, pozice 10

6 -Tìsnicí kroužek
2 -k chladièi + vymìnit

+ ~ strana 19-2, pozice 2
7 -Výpustný šroub

3 -Sdružený snímaè teploty chladicí ka- + 25 Nm
paliny (G62) a snímaè ukazatele te- + použít Loctite 511
ploty chladicí kapaliny (G2)
+ barevné oznaèení ~ strana 19-10 8 -k topení

4 -Pojistka 9 -Skøíò termoregurátoru .

-19-7.1- Vydání 03.96
SOO.5202.03.15

.,
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.1 2 3 4 5 6 7

~
/

.~ ) !

I

I,
I, ,
I

I

I

.
14 13 12 1110 9 8

I 819-0043 I

10 -Termoregulátor + pøi poškození vymìnit
+ rozebrání a složení: -do víka skøínì

termoregulátoru -poz.12 (resp. 14) 12 -Víko skøínì termoregulátoru
+ zkouška: víko skøínì termoregulátoru + provedení pro motor s karburátorem

-poz.12(14)- s namontovaným ter-
more,g~lát.orem -poz.10- ohøát ve 13 -9 Nm
vodnl laznl

+ zaèátek otevírání 88 :t 2°C
+ plnì otevøen pøi 103°C 14 -Víko skøínì termoregulátoru
+ zdvih 8 mm + provedení pro zážehový motor se

vstøikováním

11 -O-kroužek.
Vydání 03.96 -19-7.2-
500.5202.03.15

,..



19 Chlazení FELlCIA

Vypuštìní a naplnìní chladící ~
kapaliny --

Upozornìní:
Dodržet bezpeènostní opatøení~strana 19-1

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a

pomùcky
.Momentový klíè, napøíklad V.A.G 1331

(5...50 Nm)
.Tìsnící prostøedek, napøíklad Loctite 511

Vypuštìní

-Otevøít uzávìr vyrovnávací nádržky
chladící kapaliny.

Vyšroubovat výpustný šroub na trubce
pod èerpadlem chladící kapalíny. .

@ @... -Vyšroubovat výpustný šroub na bloku
válcù nad tlakovým spínaèem oleje.

-Zachytit vypuštìnou chladící kapalinu.

Plnìní

-Zašroubovat výpustný šroub do bloku
válcù s tìsnícím prostøedkem Loctite 511
a s novým tìsnícím kroužkem a utáhnout .25Nm.

-Zašroubovat výpustný šroub na trubce
chladící kapaliny s tìsnícím prostøedkem
Loctite 511 a s novým tìsnícím kroužkem
a utáhnout 20 Nm.

.
..., ,.. -.-19-8- Vydání 11.94

500.5202.00.15

.'



OCTAVIA Chlazení 19 I

Upozornìní:
. .Chladicí soustava se celoroènì plní smìsí !

vody a mrazuvzdorného prostøedku s antiko-

rozním úèinkem. Mrazuvzdorný prostøedek
s poznámkou "podle normy TL VW 774 O" za-
braòuje zamfZnut~ korozi, usazování minerálù
a kromì toho zvyšuje bod varu chladicí kapa-
lin}/: Z tìchto dùvodù musí být chladicí sou-
stava celoroènì naplnìna mrazuvzdorným
prostøedkem s takovými vlastnostmi.

.Pokud dojde k výmìnì chladièe, výmìníku
tepla, bloku válcù nebo hlavy válcù, není do-
voleno stávající kapalinu již použít. Použitá
kapalina již neobsahuje dostatek látek, které
by mohly na nových dílech vytvoøit ochran-
nou antikorozní vrstvu.

.V pøípadì výmìny nìkterého tohoto dílu
u vozu naplnìného chladicí kapalinou mo-
drozelené barvy (G11) dle normy TL VW
774 C doporuèujeme naplnit chladicí sou-
stavu novou chladicí kapalinou èervené. barvy (G12) dle normy TL VW 774 D.

.Chladicí kapalina èervené barvy (G 12) která
odpovídá normì TL VW 774 O nesmí být
smíchána s kapalinami podle normy TL VW
774 C (nebo B) -modrozelené barvy.

.Pøi smíchání tìchto dvou kapalin se vytvoøí
kapalina hnìdé barvy, kterou je tøeba
okamžitì vypustit, chladicí soustavu
propláchnout pitnou vodou a naplnit novou
chladicí kapalinou. V opaèném pøípadì
dojde k poškození motoru a chladicí sou-
stavy.

.Pøi výmìnì chladicí kapaliny modrozelené
barvy (G 11) za chladicí kapalinu èervené
barvy (G 12) je nutné celou chladicí soustavu
propláchnout pitnou vodou.

.Pro doplnìní smìjí být chladicí .kapaliny,
které odpovídají normì TL VW 774 C (G 11 )
-modrozelené barvy- použity jen u vozù,. které mají chladicí soustavu touto kapalinou
již naplnìnou.

.U vozù naplnìných èervenou chladicí kapali-
nou (G 12) se smí pro doplnìní a k novému
naplnìní chladicí soustavy použít pouze
chladicí kapalina èervené barvy (G 12).

Chladicí kapaliny z nabídky katalogu originálních
náhradních dílù Skoda, které odpovídají normì
TL VW 774 O:

Chladicí kapaliny G12

Glysatin G 30-72

ELF XT 4030

Upozornìní:. Uvedené chladicí kapaliny jsou navzájem mísi-
telné.

Vydání 01.98 -19-9-
SOO.5202.07.15
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!
,

Doporuèené mísicí pomìry: ~ i

Ochrana Podíl mrazu- Pitná voda -I
proti zamrz- vzdorného
nutí do: prostøedku 1)

-25°C 40% 60%

-35°C 50% 50%

1) Podíl mrazuvzdorného prostøedku nesmí být

vyšší než 60 %, pøi vìtším podílu klesá och-

rana proti mrazu a chladicí úèinek. Podíl

mrazuvzdorného prostøedku nesmí kles-

nout pod 40 %.

Chladicí systém má objem náplnì cca 5,6 I.

Platí pro vozy" 02.96 .

..-Chladicí kapalinu pomalu plnit až ke znaèce:

"MAX" na vyrovnávací nádržce.

-Vyrovnávací nádržku uzavøít.

-Motor nechat bìžet až do zapnutí ventilátoru

chlazení.

-Zkontrolovat hladinu chladicí kapaliny a

pøípadnì doplnit.

Upozornìní:
Pøi provoznì teplém motoru musí být hladina

chladicí kapaliny na znaèce "MAX", u stu-

deného motoru musí být mezi znaèkou "MIN"
a "MAX". -

Platí pro vozy 03.96 ...

Upozornìní:

Pokud nebude dodržen stanovený postup

plnìn~ naplní se chladicí systém pouze malým

množstvím kapaliny a hrozí nebezpeèí poško-

zení motoru.

-Vyjmout plastovou pojistku snímaèe teploty

chladicí kapaliny na skøíòce termore-

gulátoru.

..-Vyjmout snímaè teploty chladicí kapaliny.

-Plnit chladicí systém až do okamžiku, kdy se

chladicí kapalina objeví v hrdle otvoru pro

snímaè teploty chladicí kapaliny. .
-19-10 -Vydání 06.96

500.5202.04.15
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FElICIA Chlazení 19. -Snímaè teploty chladicí kapaliny vložit zpìt a
zajistit plastovou pojistkou.

-Motor nechat bìžet až do zapnutí ventilátoru
chlazení.

-Doplnit hladinu chladicí kapaliny ve vy-
rovnávací nádržce ke znaèce "MAX".

Pro všechny vozy

Druhy snímaèù teploty chladicí kapaliny:

Provedení motoru Oznaèení snímaèe a
skøínì termoregurátoru

Mono-Motronic Žlutá / 211.6

Karburátor Žlutá / 212.6

.Mono-Motronic s klimati- Modrá / 214.6
zací

Karburátor s klimatizací Modrá / 215.6

Zkouška tìsnosti chladicího
systému

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a
pomùcky

.Tester chladicího systému, napø. LR 150/98

Prùbìh zkoušky

,. -Tester chladicího systému nasadit na vy-

.-rovnávací nádržku.

-Ruèním èerpadlem testeru vytvoøit pøetlak
1,1 bar.

--' Poklesne-Ii tlak, vyhledat netìsná místa a

odstranit netìsnosti.

.
Vydání 10.97 -19-11 -
SOO.5202.06.15
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19 Chlazení FELlCIA

Kontrola mrazuvzdornosti chladící
kapaliny ...

~
Upozornìní:

Dbát na zásady bezpeènosti práce ~strana
19-1.

Potøebné spec. náøadí, pøístroje a

pomùcky

.Pøístroj Duo-Check 7182

Zkouška koncentrace chladící kapaliny

-Pro zkoušku použít pøístroj pro mìøení
mrazuvzdornosti,napø. Duo-Check 7182.

-Nasát trochu kapaliny pipetou a nanést ji
na mìøící prisma. Namíøit pøístroj proti

.svìtlu a odeèíst na pravé stupnici teplotu,
do které kapalina nezamrzne.

.Mrazuvzdornost musí být zajištìna
pøibližnì do -25°C.

.V zemích s arktickým klimatem do -35°C.

Upozornìní:

Pokud je z klimatických dùvodù nutno zvýšit
mrazuvzdornost chlad.kapaliny,je tak možno
uèinit až do 60% koncentrace,tj. až do -40°C.
Další zvýšení koncentrace by snížilo
mrazuvzdornost a navíc by se zhoršily její
chladící úèinky.

-Pokud neni mrazuvzdornost kapaliny
dostateèná,je tøeba èást kapaliny vypustit
a podle doporuèených smìšovacích .pomìrù doplnit koncentrovanou mrazu -

vzdornou kapalinou ~ strana 19-8,
Vypuštìní a naplnìní chlad. soustavy.

.
-19-12- Vydání 11.94

500.5202.00.15
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FELlCIA Chlazení 19

.Demontáž a montáž èerpadla
chladící kapaliny

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a

pomùcky
.Pøípravek MP 9-502/1

.Pøípravek MP 8-516

Demontáž

-Demontovat vzduchový filtr a rezonátor
(pokud je montován).

=:> Skupina oprav 24; Vstøikovací a
zapalovací zaøízení Mono-Motronic.

-Demontovat spodní kryty motoru.

.-Vypustit chladící kapalínu =:> strana 19-8.

Vyšroubovat upevòovací šroub -1-trubky
chladící kapaliny na bloku válcù.

-Stáhnout hadici -2- na èerpadle chladící

kapaliny.

I ".on nnnn I -Odšroubovat vzpìru øazení na
1 I 819-0023 I pøevodovce.

-Pøípravkem MP8-516 demontovat kolík
táhla øazení a táhlo øazení stáhnout z

pøevodovky.
=:> Pøevodovka; skupina oprav 34;

Demontáž a montáž pøevodovky.

Demontovat šroub ze vzpìry pøevodovky.

-Demontovat øemen alternátoru
=:> Servisní prohlídky a údržba; Kontrola a

napnutí øemene alternátoru.

.
Vydání 11.94
800.5202.00.15 -19-13-

...
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~-
Nasadit pøípravek MP9-502/1.

-Pøípravek nasadit do závìsného oèka a
motor lehce pøizvednout.

.
Oznaèit polohu držáku motoru.

I 519-0021 I

Demontovat šrouby držáku motoru -.
šipky- na karosérii.

O

.
-19-14- Vydání 11.94

500.5202.00.15

...



FELlCIA Chlazení 19

.
Vyjmout uzavírací zátku -1- ze strany
podbìhu kola.

-Demontovat držák motoru -2-.

-Odšroubovat upevòovací matice
èerpadla chladící kapaliny.

-Motor zvednout tak, až lze èerpadlo
chladící kapaliny stáhnout ze šroubù.

Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí.
Pøitom je zapotøebí dodržet následující:

-Èerpadlo chladící kapaliny montovat s
.novým tìsnìním.

-Pøi montáži držáku motoru dodržet
oznaèenou polohu.

-Popøípadì použít novou uzavírací zátku.

-Montáž kolíku táhla øazení
~ Pøevodovka; skupina oprav 34;

Demontáž a montáž pøevodovky.

-Montáž vzduchového filtru a rezonátoru
~ skupina oprav 24; Vstøikovací a

zapalovací zaøízení Mono-Motronic.

-Montáž øemene alternátoru
~ Servisní prohlídky a údržba; zkontrolovat

napnutí øemenu a popøípadì ho napnout.. -Naplnit chladící kapalinu~ strana 19-8.

Utahovacímomenty

Šroubové spojení Utahovací
moment

È~r~adlo chladící kapaliny na bloku 20 Nm
valcu

Držák motoru na karosérii 55 Nm

Držá~ motoru na èerpadle chladící 50 Nm
ka alln
Upev~ovací šroub trubky chladící 10 Nm
ka alln

.
Vydání 11.94500,5202.00.15 -19-15-

..



19 Chlazení FELlCIA

Rozebrání a sestavení èerpadla ~
chladící kapaliny -

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a
pomùcky

.Momentový klíè V.A.G 1331 (5...50 Nm)

.Montážní pøípravek MP1-501

.Èep MP 1-501/1

.Distanèní podložky MP1-501/2

.Deska MP1-501/8

.Deska MP1-601/3

.Opìrná deska MP1-501/4

.Opìrná objímka MP1-501/5 .

.Vložka MP1-501/6

.Spojovací kroužek MP1-501/7

.Kroužek MP1-501/9

.Vyrážeè MP1-502

.Narážeè MP1-503/1,resp.MP1-503/2

" .Vyrážeè MP3-509

.

.
Vydání 11.94

-19-16- 500.5202.00.15

..'



FELlCIA Chlazení 19

.
1

...Konstrukèní díly a montážní rozmìry
èerpadla chladící kapaliny

2 1 -pružné lùžko

2 -pružný kolík 5 x 363 --
3 -øemenice

5
4 -ložisko

5 -skøíò èerpadla chladící kapaliny

6 6 -lopatkové kolo

.7 -axiální tìsnící kroužek

4 Výrobce axiálních tìsnících kroužkù

Simrax Crane 106 C 3(
I 819-0018 I Rozmìr Ax10k -12EO4 1) 2)

A 73,2...73,8 mm 73,2...73,8 mm

B 19,3...19,4 mm 19,3...19,4 mm

C 9,3...9,9 mm 10,32...10,48 mm

1) Vnì rozpoznatelné podle pøídavného

tìsnícím laku na vnìjším prùmìru.

2) Nalisová,ní provádìt pøípravkem MP1-

503/1.

MP1-601/3 3) Nalisování provádìt pøípravkem MP1-

.503/2. Rozebrání

Vylisování pružného lùžka pøípravkem
MP1-501 a podložkou MP1-601/3.

24

.
Vydání 11.94 -19-17-
500.5202.00.15

..



19 Chlazení FELlCIA

~
~

P3-509 Vyražení pružného kolíku vyrážeèem
MP3-509.

I 819-0022 I

MP1-501/1 .

Vylisování lopatkového kola a ložiska
pøípravkem MP1-501, distanèními
podložkami MP 1-501/2 a èepem MP 1-
501/1.

MP1-501/1 .
Vylisování øemenice pøípravkem MP1-
501, opìrnou deskou MP 1-501/4 a
èepem MP1-501/1.

.
Vydání 11.94

-19-18- 500.5202.00.15
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.!
Vylisování axiálního tìsnícího kroužku
vyrážeèem MP1-502.

.MP1-501/5 Sestavení

Nalisování ložiska pøípravkem MP1-501 a
opìrnou objímkou MP1-501/5.

.
P3-509 Naražení nového pružného kolíku

vyrážeèem MP3-509.

I 819-0022 I

.
Vydání 11.94 -19-19-

500.5202.00.15

..'



19 Chlazení FELlCIA I
,
!
i
!

MP1-501/5 ~ I
MP1-501/4 --

INalisování øemenice pøípravkem MP1-
501, opìrnou deskou MP1-501/4,
opìrnou objímkou MP1-501/5 a vložkou
MP1-501/6.

MP1-501
M I 819-0011 I

Nalisování axiálního tìsnícího kroužku .

naražeèem MP1-503/1,resp.MP1-503/2
=> strana 19-17.

Nalisování lopatkového kola pøípravkem .MP1-501/7 MP1-501, opìrnou objímkou MP1-501/5
a spojovacím kroužkem MP 1-501/7.

Upozornìní:

Mezi axiálním tìsnícím kroužkem a
lopatkovým kolem je tøeba dodržet mezeru
minimálnì 0,5 mm. Montážní rozmìry => obr.
819-0018, strana 19-17.

.
-19-20 -Vydání 11.94

500.5202.00.15
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FELlCIA Chlazení 19

.MP 1-501/8

P 1-501/9 Nalisovat pryžové lùžko pomocí
pøípravku MP1-501, deskou MP1-501/8 a
kroužkem MP1-501/9.

P 1-501
Upozornìní:

Dodržet montážní polohu ~ obr. 819-0003.

I 819-0025 I

.
Znaèka na pryžovém lùžku musí lícovat
se znaèkou na skøíni èerpadla chladící
kapaliny.

I 819-0003 I

.

.
..

Vydan111.94500.5202.00.15 -19-21-
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i

!,

Demontáž a montáž chladièe a ~ i
ventilátoru ~ I

Demontáž

-Vypustit chladící kapalinu ~ strana 19-8

-Z chladièe odpojit hadice chladící
kapaliny.

-Z termospínaèe a ventilátoru odpojit
svorkovnice.

-Demontovat vzpìru.

-Vyšroubovat upevòovací šrouby chladièe.

-Chladiè s ventilátorem vyjmout.

-Od chladièe odšroubovat kryt ventilátoru. .

Odšroubovat ventilátor od krytu
ventilátoru a lopatkové kolo stáhnout
stahovákem MP8-102.

I 819-0015 I Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí.
Pøitom je tøeba dodržet následující:

-Lopatkové kolo nalisovat na ventilátor,
nenarážet.

v

-Dodržet montážní polohu ventilátoru ~
obr. 519-0001, strana 19-2.

-Upevòovací matice ventilátoru utáhnout .
10 Nm.

-Pøi montáži chladièe dát pozor na
správné usazení uložení.

-Upevòovací šrouby chladièe a vzpìry
utáhnout 10 Nm.

-Naplnìní chladící kapaliny ~ viz strana
19-8.

.
-19-22- Vydání 11.94

500.5202.00.15
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FELlCIA Palivový systém 20. Demontáž a montáž dílù pali-
vové soustavy

Dodržet bezpeènostní opatøení => strana 20-10.

Dodržet zásady èistoty => strana 20-11 .

Demontáž a montáž palivové nádrže s pøimon-
tovanými díly a palivovým filtrem:

Vozidla se vstøikováním paliva => strana 20-2.

Vozidla s karburátorem => strana 20-5.

Nastavit lanko akcelerace => strana 20-12.

Kontrola relé el. palivového èerpadla:
=> Vstøikovací a zapalovací zaøízení Mono-Mo-

tronic; skupina oprav 24; Kontrola relé el.
.palivového èerpadla.

=> Vstøikovací a zapalovací zaøízení Simos 2P;
skupina oprav 24; Kontrola relé el. pali-
vového èerpadla.

Upozornìní:
Hadicová spojení jsou zajištìna svorkovými
resp. šroubovým sponami.

.

.
Vydání 06.96 -20-1 -

SOO.5202. 04.15

..



20 Palivový systém FELlCIA

Díly palivové soustavy -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -

~
11

12
13

14

9 .
12
15
11

"-
"'.

\

I
I

.-/

--16\ '-- 6:=flD ~ I 2 O .
25 24 23 22 21 I 820-0059 I

Mono-Motronic; Simos 2P 5 -Bezpeènostní ventil
+ demontáž: ventil vytáhnout z plnicího

1 -Uzávìr hrdla
+ pøi poškození vymìnit tìsnìní + pøezkoušet prùchodnost ventilu:

ventil ve svislé poloze -otevøený
2 -Rozpínací kroužek ventil naklopen 0300 -zavøený; funkci

lze vyzkoušet profouknutím ústy (pøi
3 -Ukostøení dodržení hygienických zásad)

4 -Prachovka .
-20-2 -Vydání 01.97

SOO.5202.05.15

..



FELlCIA Palivový systém 20

.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

~
11

2 12
13

14

2
9

.12
15
11

"
"',

\,
I

/
./

16
I,

.\'-- ~ ~ 1--'" 20

25 24 23 22 21 I 820-0059 I

6 -O-kroužek 11 -Vratné vedení
+ pøi poškození vymìnit + od vstøikovací jednotky

~ Vstøikovací a zapalovací zaøízení Mono-Mo-
7 -Plnicí hrdlo nádrže tronic; skupina oprav 24

+ demontáž a mor,táž ~ strana 20-26 + od rozdìlovaèe paliva

~ Vstøikovací a zapalovací zaøízení Simos 2P;8 -10 Nm skupina oprav 24

9 -Pøevleèná matice
+ demontáž a montáž pøípravkem MP

8-525

10 -Pøíruba el. palivového èerpadla )o-
09.96
+ dodržet montážní polohu na palivové. nádrži

~ strana 20-8, obr. 1

Vydání 01.97 -20-3-
SOO.5202. 05.15

...



20 Palivový systém FELlCIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ~~ -

11

12
13

14

9 .
12
15
11

"",
"',

\
,
/

/
.,/

/ 16
(,
\',-~ ~ 1-"" 20 .

25 24 23 22 21 I 820-0059 I

12 -Tìsnicí kroužek 14 -Snímaè ukazatele zásoby paliva
+ pro montáž zvlhèit palivem + el. palivového èerpadla )o- 09.96
+ pøi poškození vymìnit + demontáž a montáž ~ strana 20-14

13 -EI. palivové èerpadlo )o- 09.96 15 -EI. palivové èerpadlo 10.96 )o-
+ montáž do palivové nádrže s bajone- + montáž do palivové nádrže bez bajo-

tovým uzávìrem )o- 09.96 netového uzávìru 10.96 )o-
+ demontáž a montáž ~ strana 20-16 + demontáž a montáž ~ strana 20-16
+ zkouška el. palivového èerpadla + dodržet montážní polohu na palivové

~ strana 20-18 nádrži ~ strana 20-8, obr. 2
+ zkouška el. palivového èerpadla

~ strana 20-18 .
-20-4 -Vydání 01.97

SOO.5202.05.1,5

,...
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.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

~
11

12
13

14

.9
12
15
11

~,
"',

\

J

I
./

( 16
.
\

.'--- 6:::ftD 0/ I 2 O

25 24 23 22 21 I 820-0059 I

16 -Snímaè ukazatele zásoby paliva 20 -Palivová nádrž
+ el, palivového èerpadla 10.96 >- + s bajonetovým uzávìrem pro montáž
+ demontáž a montáž => strana 20-14 el. palivového èerpadla >- 09.96

+ bez bajonetového uzávìru pro
17 -Pøíchytka montáž el. palivového èerpadla

10.96 >-
18 -Odvzdušòovací potrubí + demontáž a montáž => strana 20-10

+ k nádobce s aktivním uhlím
=> str. 20-28. pozice 5 21 -Pøívodní vedení

+ ke vstøikovací jednotce
19 -Spo.ovací hadice ~ Vstø~ko.vací ~ zapalovací zaøízení Mono-Mo-

J ...tronlc; skupina oprav 24

+ k rozdìlovaèi paliva
. => Vstøikovací a zapalovací zaøízení Simos 2P;

skupina oprav 24

Vydání 01.97 -20-4.1 -
500.5202.05.15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..~ -

11

12
13

14

9 .
12
15
11

"-
"',

\

I
/

;"

16
\ '---~ ~ 1-" 20 .

25 24 23 22 21 I 820-0059 I

22 -Èistiè paliva 25 -Upevòovací pás
+ montážní poloha: šipka ukazuje smìr + dát pozor na rozdílné provedení

prùtoku paliva
26 -Prùchodka

23 -Gumová podložka

27 -Vyrovnávaci nádržka
24 -25 Nm

.
-20-4,2 -Vydání 01.97

SOO.5202.05.15
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~ .
!

.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 !

I

11

12

~ [13
.8 14

15
, o,

\\ 16
\, "."

',~ 17

~ 18

~ 19

20.
23 24 23 22 21 I 820-0034 I

Motor s karburátorem ventil ve svislé poloze: otevøený
ventil naklopen o 300 : zavøený

1 -Uzávìr funkci lze vyzkoušet profouknutím
.pøi poškození vymìnit tìsnìní ústy (pøi dodržení hygienických

zásad)
2 -Rozpínací kroužek

6 -O-kroužek
3 -Ukostøení .pøi poškození vymìnit

4 -Prachovka 7 -Plnící hrdlo nádrže
.demontáž a montáž ~strana 20-26

5 -Bezpeènostní ventil
.demontáž -ventil vytáhnout z 8 -Matice

plnícího hrdla .10 Nm
..pøezkoušet prùchodnost ventilu,

9 -Vratné vedení

Vydání 11.94
500.5202.00.15 -20-5-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
~-

11

12

~ [1314 .
ó/ 15

16

17

18

2 19

20

.
23 24 23 22 21 I 820-0034 I

10 -Pøevleèná matice 14 -Palivové èerpadlo
+ demontáž a montáž pøípravkem MP + èerpané množství: min. 30 I/hod

8-502 prùtoku pøi 50 zdvizích/minutu

11 -Snímaè ukazatele zásoby paliva 15 -Tìsnicí pøíruba
+ demontáž a montáž =:> strana 20-14 + pøi poškození vymìnit

+ montážní rozmìry => strana 20-8,
obr. 3 16 -Odluèovaè plynù paliva

12 -Tìsnicí kroužek 17 -Vedení ke karburátoru
+ pøi poškození vymìnit

18 -Tìsnìní
13 -Pøíchytka + vymìnit

19-20Nm .e

-20-6 -Vydání 01.97
SOO.5202.05.15
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.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

2 [ 13 2

.14

ó/ 15

16

17

.18
2 19

20.
23 24 23 22 21 I 820-0034 I

20 -Èistiè paliva 24 -Šroub
.montážní poloha: šipka ukazuje .25 Nm

smìr 25 -Vyrovnávací nádržka
.výmìna => strana 20-23

21 -Palivová nádrž 26 -Pøivzdušnìní
.demontáž a montáž => strana 20-25 .ústí do atmosféry

22 -Gumová podložka

23 -Upevòovací pás
.dát pozor na rozdílné provedení.

Vydání 11.94 -20-7-
500.5202.00.15



20 Palivový systém FELlCIA

...Obr. 1 Montážni poloha pøiruby èerpací ~jednotky paliva -

Vozidla se vstøikováním paliva )10. 09.96

Znaèka na pøírubì musí souhlasit se znaèkou na
palivové nádrži.

,-

...Obr.2 Montážní poloha pøíruby èerpací .jednotky paliva

Vozidla se vstøikováním paliva 10.96)10.

Znaèka na pøírubì musí souhlasit se znaèkou na
palivové nádrži.

...Obr.3 Montážní rozmìry snímaèe pro
ukazatel zásoby paliva

Vozidla s karburátorem .

Bylo-Ii sací potrubí pøi opravì odpojeno -
napøíklad pøi èištìní -je tøeba opìt nastavit
funkèní rozmìry "a" a "b".

a=17,5mm
, b = asi J 90 mm

a = 900
.c 1 -pøipojovací trubice pro pøívodní ve-

dení

2 -hadicová spona

3 -pružný mezikus;G 5 4 -sací trubka s filtrem

5 -plovák

~/'í

I 820 -0015 I .
-20-8 -Vydání 01.97

500.5202.05.15
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Ovládání akcelerace

.1 2 3 4

' '"

"
\
I.., , .-'" /."... ,

./- \ /'
/ "

' ~ v /

I
/' 5,I ~ ~~-

1,/' 6. '\. \ ,-- a' ~

\.
'\

,.\ 7

\

! ~:::::::--8--""
9

.
10

3
I 820-0051 I

1 -Vstøikovací jednotka I karburátor 6 -Pryžové pouzdro

.vstøikovací jednotka systému Mono-
Motronic 7 -Pedál akcelerace

2 -Pojistná podložka 8 -Pojistka

.dát pozor na správné usazení
3 -Táhlo akcelerace

.nastavení => strana 20-12 9 -tep pedálu

4 -Držák 10 -Pryžová šlapka pedálu
.pro táhlo akcelerace. 11 -Vstøikovací jednotka

5 -Prùch~~k~ v v .vstøikovací jednotka systému
.v prlcne stene Simos 2P

~Óg.~~6~~~: 15 -20-9 -I
$00,5202 0415 I



20 Palivový systém FELlCIA

Bezpeènostní opatøení ~
--

Pøi pracech na palivovém systému je tøeba
dodržet následující:

.Je tøeba dodržet platné bezpeènostní

pøedpisy.

.Zamezit kontaktu pokožky s palivem!
Nosit rukavice odolné proti pùsobení

paliva!

.Pøi demontáži a montáži snímaèe
ukazatele zásoby paliva nebo palivového
èerpadla Uednotky èerpání paliva) z
naplnìných nebo èásteènì naplnìných
palivových nádrží je tøeba dodržet

následující:
Již pøed zaèátkem prací musí být v
blízkosti montážního otvoru palivové
nádrže položena k odsávání uvolnìných

.plynù paliva odsávací hadice zapnutého
zaøízení k odsávání výfukových plynù.
Není-Ii zaøízení pro odsávání výfukových
plynù k dispozici, mùže být použit radiální
ventilátor (motor leží mimo proud
vzduchu) s èerpaným objemem vìtším
než 15 m3/hod.

c-$ .

.
-20-10- Vydání 11.94

SOO.5~O2.00.15



FELlCIA Palivový systém 20

.Zásady èistoty

Pøi pracech na palivovém systému/
vstøikování je tøeba dbát následujících "pìti
zásad" èistoty:

.Spojovací místa a jejich okolí pøed
povolením dùkladnì oèistit.

.Demontované díly položit na èistou
podložku a zakrýt. Nepoužívat vláknité

hadry!

.Když není oprava provedena neprodlenì,
demontované konstrukèní díly peèlivì
zakrýt, resp. uzavøít.

.Montovat pouze èisté díly:
Náhradní díly vyjmout z obalu terpve
bezprostøednì pøed montáží.

.Nepoužívat díly, které byly uloženy
nezabalené (napøíklad v skøíòkách na
náøadí, atd.).

.U rozpojeného paliv systému:
Pokud možno nepracovat se stlaèeným
vzduchem. Vozidlem pokud možno

nepohybovat.

.

.
Vydání 11.94 -20-11 -
500.5202.00.15



20 Palivový systém FELlCIA

Nastavení ovládání akcelerace ~

Vozidla s karburátorem

-Stlaèit pedál akcelerace do polohy plného
plynu.

-Zkontrolovat segment škrticí klapky. Musí
být dosažena poloha plného plynu.

Nastavit táhlo akcelerace pøesazením
pružné pojistky na lanovodu -viz šipka.

Vozidla se vstøikováním paliva

1820-0031 I P - b ' .' 1 ' ,- d' -, .I ","v-vVv I I otre ne specla ni nara I, pnstroJe a

pomùcky .
.Diagnostický pøístroj V.A.G 1552 s vedením

V.A.G 1551/3.

Vozidla se vstøikováním Mono-Motronic

Nastavit táhlo akcelerace pøesazením
pružné pojistky -1- na držáku tak, aby na seg-
mentu škrtící klapky bylo dosaženo polohy
plného plynu.

-Pøipojit diagnostický pøístroj V.A.G 1552 a
navolit elektroniku motoru (adresa 01); mo-
tor nestartovat, zapalování je zapnuto

=> Vstøikovací a zapalovací zaøízení Mono-Mo-
tronic; skupina oprav 01; Vlastní diagno-
stika.

Test systému vozidla HELP ...Zobrazení na displeji .
Zvolte funkci XX

-Zadat 04 pro funkci "Základní nastavení" a
potvrdit O.

Uvedení do základního nastavení HELP... Zobrazení na displeji
Zadejte èíslo zobrazované skupiny XX

Upozornìní:
Je:'li na displeji zobrazeno nìco jiného:
=> Viz Návod k obsluze V.A.G1552.

-00 pro "Èíslo zobrazované skupiny" a potvr-
dit O.

Uvedení do základního nastavení O ~ ...Zobrazení na displeji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1...10 == indikaèní pole)

-Plynový pedál zcela prošlápnout a mi-
nimálnì 5 sekund držet v této poloze. V poli .-3- odeèíst èíselnou hodnotu.
Požadovaná hodnota: 240...255.

-20-12- Vydání 01.97
SOO.5202.05.15
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FELICIA Palivový systém 20. I-Uvolnit plynový pedál. Pohyblivý doraz .

škrtící klapky zajede do základní polohy. I

-Odeèíst v poli -2- zobrazenou hodnotu.
Požadovaná hodnota: 5...15.

Nejsou-Ii požadované hodnoty dosaženy:
,
,

-Zopakovat postup nastavení ovládání akce- i
Ilerace.

Vozidla se vstøikováním Símos 2P

Nastavit táhlo akcelerace pøesazením
pružné pojistky -1- na držáku tak, aby na seg-
mentu škrtící klapky bylo dosaženo polohy
plného plynu.. -Pøipojit diagnostický pøístroj V.A.G 1552 a
navolit elektroniku motoru (adresa 01); mo-
tor nestartovat, zapalování je zapnuto

=> Vstøikovací a zapalovací zaøízeni Simos 2P;
skupina oprav 01; Vlastní diagnostika.

Test systému vozidla HELP ...Zobrazení na displeji
Zvolte funkci XX

-Zadat 04 pro funkci "Základní nastavení" a
potvrdit o.

Ùvedení do základního nastavení HELP... Zobrazení na displeji
Zadejte èíslo zobrazované skupiny XX

Upozornìní:
Je-Ii na displeji zobrazeno nìco jiného .-
=> Viz Návod k obsluze V.A.G1552.

-00 pro "Èíslo zobrazované skupiny" a potvr-

.ditO., ...
Uvedení do základního nastavení O ~ ...Zobrazeni na displeji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1...10= indikaèní pole)

-Prošlá pnout zcela plynový pedál a mi-
nimálnì 5 sekund držet v této poloze. V pol)
-8- odeèíst èíselnou hodnotu.
Požadovaná hodnota: 170...175.

-Uvolnit plynový pedál. Pohyblivý doraz
škrticí klapky zajede do základní polohy
(zcela vtaženo).

-V poli -8- odeèíst zobrazenou hodnotu.
Požadovaná hodnota: 10...11.

Nejsou-Ii požadované hodnoty dosaženy:

-Zopakovat postup nastavení ovládání akce-

.lerace.

Vydání 01.97 -20-13-
SOO.5202. 05.15



20 Palivový systém FELlCIA

D t 'V t 'V, v k ~
emon az a mon az snlmace u aza- -

tele zásoby paliva

Vozidla se vstøikovánim paliva

Potøebné speciálni náøadi, pøistroje a
pomùcky

.Pøípravek MP 8-525

.Pøípravek MP 8-526

Demontáž

-Demontovat el. palivové èerpadlo ~ strana20-16.
Pro vozy s el. palivovým èerpadlem ..09.96 .

Odpojit svorkovnici snímaèe na el. pali-

20-0018 vovém èerpadle a snímaè vytáhnout nahoru.

Pro vozy s el. palivovým èerpadlem 10.96 ..

Odpojit konektory snímaèe na el. palivovém

èerpadle a snímaè stáhnout dolu.

Montáž

Montáž snímaèe pro ukazatel zásoby paliva se

provádí v obráceném poøadí.

-Montáž el. palivového èerpadla ~ strana20-16. .
Vozidla s karburátorem

1820-0061 I Potøebné speciálni náøadi, pøistroje a
pomùcky

.Pøípravek MP 8-502

Demontáž

-Dodržet bezpeènostní opatøení ~ strana20-10.,

-Odpbjit ukostøovací kabel od akumulátoru

pøi vypnutém zapalování.

Upozornìní:
NejprV; je nutné zjistit kód autorádia. .

-Sklopit zadní sedaèky.

-20-14- Vydánf01.97
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FELlCIA Palivový systém 20

. -Demontovat kryt podlahy zavazadlového
prostoru.

Odpojit konektory a hadice pøívodního a
vratného vedení ze snímaèe.

Upozorìní:

U vozidel s karburátorem 05.96>- odpojit svor-
kovnici => strana 20-25.

I

.
Odšroubovat pøevleènou matici pomocí MP
8-502.

-Vytáhnout snímaè ukazatele zásoby paliva z
otvoru palivové nádrže.

Montáž

Montáž snímaèe ukazatele zásoby paliva se
provádí v opaèném poøadí.

I """, """" I Upozornìní:
1820-0033 I

.Pøi použití snímaèe je tøeba dát pozor na to,
aby rameno plováku nebylo ohnuté.. .Tìsnicí kroužek pøíruby navlhèit pro montáž
palivem.

.Dbát na správnou polohu tìsnicího kroužku
mezi palivovou nádrží a pouzdrem snímaèe.

1 ! a Pøi správné montáži snímaèe ukazatele

T zásoby paliva je plovák -2- proti smìru jízdy
-a-.

.Pøevleènou matici utáhnout 30 Nm.

.Pøípoje vodièù jsou barevnì oznaèeny.

.Vodièe nepropojovat na kostru vozidla, jinak
mùže dojít k poškození ukazatele stavu pa-
liva.

2 .Hadice pøívodního a vratného vedení u vozù
s motorem 135 mají rozdílný prùmìr.

,
~ Hadice zajistit sponami.

1820-0019 I.
Vydáni 01.97 -20-15-
500.5202. 05.15



20 Palivový systém FELlCIA

Demontáž a montáž el. palivového I

èerpadla --I

Vozidla se vstøikováním paliva

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a
pomùcky

.Pøípravek MP 8-525

.Pøípravek MP 8-526

Demontáž

-Dodržet bezpeènostní opatøení::} strana
20-10.

-Pøi vypnutém zapalování odpojit ukostøovací
kabel od akumulátoru. .

Upozornìní:
Nejprve je nutné zjistit kód autorádia.

-Demontovat zadní sedaèky.

Upozornìní:
U vozidel s dìlenými zadními sedaèkami de-
montovat pouze pravou èást sedaèky.

-Demontovat kryt podlahy zavazadlového
prostoru.

Odpojit svorkovnici, pøívodní a vratné vedení
ze snímaèe. .
Odšroubovat pøevleènou matici pøípravkem
MP 8-525.

Pro vozy sel. palívovým èerpadlem )o- 09.96

-Vytáhnout pøírubu a tìsnicí kroužek z otvoru
palivové nádrže.

.
-20-16- Vydání 01.97
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Demontovat el. palivové èerpadlo
montážním pøípravkem MP 8-526
pootoèením doleva a uvolnìním z bajone-
tového uzávìru.

Pro vozy s el. palivovým èerpadlem 10.96 >

-Vyjmout el. palivové èerpadlo z palivové
nádrže.

Pro všechny vozy

Upozornìní:
Je-Ii el. palivové èerpadlo ještì naplnìno pali-
vem, pøed výmìnou jej vyprázdnit.

Montáž

. Montáž el. palivového èerpadla se provádí v
obráceném poøadí.

Upozornìní:
.Pøi vkládání el. palivového èerpadla do

nádrže dát pozor na to, aby snímaè ukaza-
tele zásoby paliva nemìl ohnuté rameno
plováku.

.Tìsnicí kroužek pøíruby navlhèit pøed mon-
táží palivem.

1 a .Hadicové pøípoje zajistit sponami.

Pro vozy s el. palivovým èerpadlem > 09.96

Upozornìní:

Pøi správné montáži je plovák ukazatele
zásoby paliva -1- ke smìru jízdy -a- pootoèen

.o 90 °.
.Montážní poloha pøíruby el. palivového èer-

2 padla ~ strana 20-8, obr. 1.

Pro vozy s el. palivovým èerpadlem 10.96 >

1820-0019 I u _, I vccv-vv '" I pozornenl :

.Poloha plováku ukazatele zásoby paliva je
dána polohou pøíruby el. palivového èer-
padla.

.Montážní poloha pøíruby el. palivového èer-
padla ~ strana 20-8, obr. 2.

.
Vydání 01.97 -20-17-
SOO.5202. 05.15



20 Palivový systém FELlCIA

Zkouška el. palivového èerpadla
r

Zkouška funkce el. palivového èerpadla -~ I
pro vozy se vstøikováním paliva

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a
pomùcky

.Dálkové ovládání V.A.G 1348/3A s po-
mocným vedením V.A.G1348/3-2

.Pomocné vedení V.A.G 1594/1 ze sady
V.A.G 1594

.Diodová zkoušeèka V.A.G 1527

.EI. schéma zapojení

.Pøípravek MP 8-525

.TlakomìrV.A.G 1318 .

.Adaptér V.A.G 1318/1/10/11

.Mìøicí nádoba

Podmínky zkoušky

.Napìtí akumulátoru v poøádku.

.Pojistka è.4 v poøádku.

Prùbìh zkoušky

-Zapnout zapalování.

Palivové èerpadlo se musí krátkodobì
slyšitelnì rozbìhnout.

Jestliže se palivové èerpadlo nerozbìhne: .

-Vypnout zapalování.

-Vytáhnout relé palivového èerpadla (J17) z
releové desky (poloha relé R5).

Pøipojit dálkové ovládání V.A.G 1348/3A
adaptaèním vedením V.A.G 1348/3-2 na
kontakt 87 ana plus akumulátoru (+).

-Stisknout dálkové ovládání.

Palivové èerpadlo bìží:

-Pøezkoušet relé el. palivového èerpadla:
=> Vstøikovací a zapalovací zaøízení Mono-
Motronic. pøíp. Simos 2P; skupina oprav 24; .Zkouška relé palivového èerpadla.

-20-18- Vydání 01.97
SOO.5202.05.15
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.Palivové èerpadlo nebìží : ~

-Sklopit zadní sedaèku. I

-Demontovat kryt podlahy zavazadlového
prostoru.

-Stáhnout svorkovnici z pøíruby na palivové
nádrži.

~ -Diodovou zkoušeèku V.A.G 1527 s po-
mocným vedením V.A.G 1594/1 pøipojit na
vnìjší kontakty svorkovnice.

-Stisknout dálkové ovládání: Dioda musí
svítit.

I 820-0021 I Dioda nesvítí:

.-Urèit pøerušení vedení podle elektrického
schéma zapojení a závadu odstranit.

Dioda svítí (elektrické napájení je v poøádku).

~ -Pøevleènou matici odšroubovat pøípravkem
MP 8-525.

-Pøezkoušet, zda je pøipojeno elektrické ve-
dení mezi pøírubou a palivovým èerpadlem.

Není-Ii zjištìno žádné pøerušení vedení:

-Vymìnit el. palivové èerpadlo.

Upozornìní:
.Tìsnicí kroužek pøíruby navlhèit pøed

.montáží palivem.

.Montážní poloha jednotky èerpání paliva
~ strana 20-8, obr. 1.

Zkouška èerpaného množství

Podmínky zkoušky

.Elektrické napájení je v poøádku.

.Dálkové ovládání V.A.G 1348/3 je pøipojeno.

Prùbìh zkoušky pro vozidla se vstøikováním
Mono-Motronic

-Odejmout uzávìr plnícího hrdla paliva.

-Demontovat vzduchový filtr. ~.
Vydání 06.96 -20-19-
SOO.5202.04.15
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i

V.A.G 1318 .I
Stáhnout pøívodní vedení paliva -1- naV.A.G 1318/11 vstøikovací jednotce. -

1318/1 -Tlakomìr V.A. G 1318 s adaptérem 1318/10
pøipojit na pøívodní palivové vedení -1-.

-Hadici V.A.G 1318/1 nasunout na adaptér
V.A.G 1318/11 tlakomìru a držet v mìøicí
nádobì.

-Otevøít uzavírací kohout tlakomìru -2- (páka
ve smìru prùtoku).

-Pøi stisknutí dálkového ovládání V.A.G
1348/3A uzavírací kohout pomalu zavírat, až
manometr ukazuje pøetlak 1,2 bar (0,12
MPa). Polohu uzavíracího kohoutu nemìnit.

-Vyprázdnit mìøicí nádobu. .

-Dálkové ovládání stisknout na dobu 30 se-
kund a souèasnì otevøít uzavírací kohout

cm3/30 s 1) Cerpané množství paliva porovnat se žáda-

nou hodnotou.
900 1) M ..' I 'v , v, 3

/30800 Inlma ni cerpane mnozstvl v cm s.

~gg 2) Napìtí na palivovém èerpadlu pøi klidu mo-

500 toru a bìžícím èerpadlu (asi o 2 V ménì než
400 napìtí akumulátoru).

300
200 Není-Ii dosaženo minimálního èerpaného
100 množství:

9 10 11 12 13 14 V2) .Palivové vedení je zalomené nebo ucpané. .

I 820-0023 I .Ucpaný èistiè paliva.

.EI. palivové èerpadlo je vadné, jednotku
èerpání paliva vymìnit.

Zkouška zpìtného ventilu palivového èer-
padla pro vozidla se vstøikovánim Mono-
Motronic

.Pøipojit dálkové ovládání V.A.G 1348/3A.

.Pøipojit tlakomìr V.A. G 1318. .
-20-20 -Vydání 06.96
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.Upozornìní: Touto zkouškou se souèasnì pøezkouší tìsnost
pøípojù pøívodního palivového vedení od jed-
notky èerpání paliva až k místu pøipojení tla-
komìru VA.G 1318.

V.A.G 1318
...~ Zavøít uzavírací kohoutek tlakomìru -2- (páka

V.A.G 1318/11 napøíè ke smìru prùtoku).

1318/1 ~ V krátkých intervalech stisknout dálkové

ovládání, až se vytvoøí pøetlak asi 2 bary (0,2
MPa).

~ Pøíliš vysoký pøetlak snížit opatrným

otevíráním uzavíracího kohoutku.

Pozor!

. Nebezpeèí støíkání pøí otevøení uzavíracího ko-
houtku, nádobu držet pøed volným koncem tla-
komìru.

~ Zkontrolovat pokles tlaku. Tlak nesmí po 1O

minutách klesnout pod 1,2 baru (0,12 MPa).

Jestli-že tlak klesne pod 1,2 baru (0,12 MPa):

-Pøezkoušet tìsnost pøípojù vedení, pøíp.
vymìnit jednotku èerpání paliva.

Je-Ii dosaženo minimálního èerpaného
množství a potøebného tlaku a existuje-Ii dále

V.A.G 1318 reklamace:

V.A.G 1318/11 -Zkontrolovat regulátor tlaku paliva a tlak v
palivové soustavì => Vstøikovací a zapalo-. 1318/1 vací zaøízení Mono-Motronic; skupina oprav
24; Kontrola regulátoru tlaku paliva a tlaku v
palivové soustavì.

Prùbìh zkoušky èerpaného množství palíva
pro vozy se vstøikováním Simos 2P

-' Demontovat kryt jednotky ovládání škrticí

klapky a sacího potrubí.

Demontovat hadici sání.

-Odejmout uzávìr plnícího hrdla paliva.

Stáhnout pøívodní vedení paliva -1- z
rozdìlovaèe paliva -šipka.

-Tlakomìr V.A.G.1318 s adaptérem
V.A.G.1318/10 pøipojit na pøívodní palivové
vedení -1-..

Vydání 01.97 -20-20.1 -
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-Hadici V.A.G.1318/1 nasunout na adaptér tlakomìru V.A.G.1318/11 a držet v mìricí -

nádobì.

-Otevøít uzavírací kohout tlakomìru (páka ve

smìru prùtoku).

-Pøi stisknutí dálkového ovládání

V.A.G.1348/3A uzavírací kohout pomalu

uzavírat. až manometr ukazuje pøetlak 3 bary

(0.3 MPa). Polohu uzavíracího kohoutu

nemìnit.

-Vyprázdnit mìøicí nádobu.

cm3/30s*)
750 -Dálkové ovládání stisknout na 30 sekund a

700 souèasnì otevøít uzavírací kohout.

650 1'-, v' l .v' d600 \"'erpane mnozstvl pa Iva porovnat se za a- .550 nou hodnotou.

500 *) Minimální èerpané množství v cm3/30s.

450 **) Napìtí na palivovém èerpadlu pøi klidu mo-

400 toru a bìžícím èerpadlu je asi o 2 V ménì

350 než napìtí akumulátoru.

300

9 10 11 12V**) Není:li ,dosaženo minimálního èerpaného

mnozsvl:
I V20 -09341

.Palivové vedení je zalomené nebo ucpané.

.Ucpaný èistiè paliva.

.EI. palivové èerpadlo je vadné, jednotku

èerpání paliva vymìnit.
1318

V.A.G 1318/11 .

1318/1 Zkouška zpìtného ventilu palivového èer-

padla pro vozidla se vstøikováním Simos 2P

Prùbìh zkoušky

-Pøipojit dálkové ovládáníV.A.G.1348/3A.

-Pøipojit tlakomìr V.A.G.1318 na pøívodní pa-

livové vedení.

Upozornìní:
Touto zkouškou se souèasnì pøezkouší tìsnost
pøípojù pøívodního palivového vedení od jed-
notky èerpání paliva až k místu pøipojení tla-
komìru VA.G.1318.

Zavøít uzavírací kohoutek tlakomìru -2- (páka

napøíè ke smìru prùtoku). .

-20-20.2 -Vydání 06.96
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.-V krátkých intervalech stisknout dálkové
ovládání, až se vytvoøí pøetlak asi 3 bary (0,3
MPa).

-Pøíliš vysoký tlak snížit opatrným otevíráním
uzavíracího kohoutu.

Pozor!

Nebezpeèí støíkání palíva pøí otevøení uzavíracího
kohoutu, nádobu držet pøed volným koncem tla-
komìru.

-Pozorovat pokles tlaku. Tlak nesmí po 1O mi-
nutách klesnout pod 2 bary (0,2 MPa).

Jestli-že tlak po stanovené dobì klesne pod 2
bary (0,2 MPa):

.-Pøezkoušet tìsnost spojù na pøívodním ve-
dení, pøíp. vymìnit jednotku èerpání paliva.

-Zkontrolovat regulátor tlaku paliva a tlak v
palivové soustavì ~ Vstøikovací a zapalo-
vací zaøízení Simos 2P; skupina oprav 24;
Kontrola regulátoru tlaku paliva a tlaku v pali-
vovésoustavì.

."

.
Vydání 06.96 -20-21 -
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.
Výmìna èistièe paliva --

Vozidla se vstøikováním paliva

Vozidla s karburátorem ~ strana 20-23.

Demontáž

-Dodržet bezpeènostní opatøení ~ strana
20-10.

-4 -Odšroubovat pøipevòovací matice och-D ranného tepelného krytu -šipky- a ochranný tepelný kryt vyjmout.

.

-4 -Uvolnit spony palivového vedení na èistièi a
vedení stáhnout.

-Uvolnit upevòovací tømen a èistiè vyjmout.

Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí. Pøitom
je tøeba dodržet následující:

-Pøi montáži dodržet smìr prutoku. Sipka na
filtru ukazuje smìr prutoku.

-Spojova~í místa hadic zajistit šroubovými .sponami.

-Pøi nasazení ochranného tepelného krytu
nepoškodit žádná vedení.

(.
-20-22 -Vydání 06.96

500.5202.04.15



FELICIA Palivový systém 20

.Vozidla s karburátorem

Demontáž

Lfpozornìní:

Èistiè paliva se nachází v motorovém prostoru
poblíž pos/"Iovaèe brzd.

-Uvolnit šroubové spony a hadice stáhnout
z èistièe paliva.

Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí. Pøitom
je tøeba dodržet následující:

-Pøi montáži dodržet smìr prùtoku. Šipka na
èistièi ukazuje smìr prùtoku.

.-Spojovací místa hadic zajistit šroubovými
sponami.

Demontáž a montáž palivové
nádrže

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a
pomùcky

.Momentový klíè napø. V.A.G 1331
(5...50 Nm).

J

Demontáž

..Palivová nádrž je naplnìná max. do jedné
tøetiny.

-Dodržet bezpeènostní opatøení =:> strana
20-10.

-Ukostøovací kabel odpojit pøi vypnutém za-
palování od akumulátoru.

Upozornìní:

Nejdøíve je nutné zjistit kód autorádia.

-Sklopit zadní sedaèky.

-Demontovat kryt podlahy zavazadlového
prostoru..

Vydání 06.96 -20-23 -
SOO.5202. 04.15



20 Palivový systém FELlCIA

Vozidla se vstøikováním palíva >- 09.96 ~-
Stáhnout pøipojovací svorkovnici, pøívodní a
vratné vedení z pøíruby.

Vozidla se vstøíkováním paliva 10.96 >-

Stáhnout pøipojovací svorkovnici, pøívodní a .
~ vratné vedení z pøíruby.

Vozidla s karburátorem >- 04.96 .

Stáhnout pøipojovací konektory, pøívodní a
vratné vedení z pøíruby.

""'

.
~ 20-24 -Vydání 01.97

SOO.5202.05.15



FELlCIA Palivový systém 20
--

...Vozidla s karburátorem 05. 96 >-

Stáhnout pøipojovací svorkovnici, pøívodní a
vratné vedení z pøíruby.

I

Pokraèováni pro všechna vozidla

Vyvìsit lana ruèní brzdy z pøíchytek -šipky-.

-Stáhnout spojovací hadici -1- z palivové
nádrže.

-Pøidržet palivovou nádrž.

-Odšroubovat a vyvìsit. upevòovací pásy -2-.

:- Spustit palivovou nádrž tak dalece, až mo-

hou být odvzdušòovací vedení stažena z pa-
livové nádrže.

-Spustit palivovou nádrž.

Montáž. Montáž se provádí v obráceném poøadí.
Pøitom je tøeba dodržet následující:

-Zajistit hadicová spojenrsponami.

-Dát pozor na rozdílné provedení
upevòovacích pásù.

-Utáhnout upevòovací šrouby upevòovacích
pásù 25 Nm.

.
Vydání 01.97 -20-25-
500.5202. 05.15

\/



20 Palivový systém FELICIA
-

Demontáž a montáž plnícího hrdla -
nádrže -
Potøebné speciální náøadí, zkušební I

pøístroje a pomùcky

.Momentový klíè, napøíklad V.A.G 1331

(5...50 Nm).

Demontáž

.Palivová nádrž je naplnìna max. do

jedné tøetiny.

-Dodržet bezpeènostní opatøení =:)strana

20-10.

-Demontovat pravé zadní kolo.

-Odejmout uzávìr z plnícího hrdla nádrže.

.-Demontovat rozpínací kroužek

prachovky.

-Prachovku stáhnout z plnícího hrdla
nádrže.

Stáhnout spojovací hadici -1- z plnící
trubky -2-.

1820-0025 I .
Vyšroubovat upevòovací matici -2-

vyrovnávací nádržky.

-Vyšroubovat upevòovací matice -1-
plnícího hrdla nádrže.

-Plnící hrdlo nádrže spustit.

-Odpojit sponu bezp. ventilu a stáhnout
odvzdušòovací hadici.

.
Vydáni 11.94-20-26 -800.5202.00.15
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.Montáž
Montáž se provádí v obráceném poøadí.
Pøitom je tøeba dbát na následující:

-Upevòovací matice plnícího hrdla a
vyrovnávací nádržky utáhnout 10 Nm.

-Hadicová spojení zajistit sponami.

.

.

.
Vydání 11.94500.5202.00.15 -20-27-



20 Palivový systém FELlCIA I
f
!
I

Demontáž a montáž nádobky s aktivním uhlím ~ ;

--I
1 2 3 4 5

'
I/' ,

!~i
" i! G:~I I )Q><~~ / '. ,/

.I I '
.' ó• / I I

/ i i I
( .y' ,
, I
I' .' I
I i ,/"~
i ./' I '
, I ,/, AI
I ',/' I '-'

v , ,
i I, i
I , e., 1/-
I ,, I
I ,

i ! ,/, ;/
I

! ~
I

i_~ ~

.
I 820-0028 I

Vozidla se vstøikováním Mono-Motroníc 4 -Odvzdušòovací potrubí
.od bezpeènostního ventilu na

1 -Svorkovnice palivové nádrži
=>strana 20-2, pozice 5.

2 -Elektromag. ventil 1 (N80)
.ventil je øízen (taktován) øídicí 5 -Nádobka s aktivním uhlím

jednotkou Mono-Motronic .místo montáže v motorovém
.zkoušeni: prostoru vlevo na držáku tlumièové
=> skupina oprav 01; Vlastní jednotky

diagnostika; diagnostika akèních
èlenù 6 -Držák .

3 -Pøíchytný kroužek 7 -Vstøikovací jednotka

Vydání 11.94-20-28- 500.5202.00.15
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I 820-0053 I

Vozidla se vstøikováním Simos 2P 4 -Odvzdušòovací potrubí
+ od bezpeènostního ventilu na pali-

vové nádrži ~ strana 20-2. pozièe 5.
1 -Svorkovnice

5 -Nádobka s aktivním uhlím
2 -Elekromagnetický ventil 1 + místo montáže v motorovém pro-

+ ventil je øízen (taktován) øídící jednot- storu vlevo na držáku tlumièov~ jed-
kou notky

+ zkouška: .
~ skupina oprav 01; Vlastní diagno- 6 -Držák
stika; diagnostika akèních èlenù

7 -Jednotka ovládání škrticí klapky
3 -Pøíchytný kroužek.

Vydáni 06.96 -20-29 -
SOO.5202. 04.15
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FELlCIA Výfukový systém 26 i

I
!Demontáž a montáž dílù výfukoveho systému { I.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 11
I
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/ '" I/ / '" '

/ I

< i
.'""-
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18 7 17 16 15 14 13 9 12

I 826-0031 I

Upozornìní: Výfukové sbìrné potrubí, výfukové potrubí
P t -v , h h ýf k ' pøední a katalyzátor s pøimontovanými díly

+ o mon azmc pracec na v u ovem
systému dát pozor na to, aby výfukový
systém nebyl zamontován s nadmìrným 1 Tì ~,

, ìld È d ' l dk -esnem
pnutlm a m ostate nou vz a enost o a- d' t 135 1358
rosérie -viz. obr: 2, strana 26-5. Popøípadì + ~ prove enl pro mo or , ,

povolit spony a tlumiè výfuku seøídit tak, aby 36~ 't
existovala všude dostateèná vzdálenost od + vym ni

karosérie a závìsy byly rovnomìrnì
zatíženy. ' 2 -Tìsnìní

+ v provedení pro motor 135M, 136M
+ Samojisticí matice se zásadnì mìní za nové. + vymìnit. + zá~ez na,prostøední,m ~ílu tìsnìnf uka-

zuJe k vlku hlavy valcu

3 -Výfukové sbìrné potrubí

Vydání 06.96 -26-1 -
500.5202.04.15



26 Výfukový systém FELlCIA

i
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18 7 17 16 15 14 13 9 12 .

I 826-0031 I

4 -Plech zachycující horký vzduch 10 -Katalyzátor

+ u vozidel se vstøikováním paliva

5 -25 Nm
11 -K støednímu dílu výfuku

6 -Tìsnìní + => strana 26-4, pozice 1

+ vymìnit
12 -Pružina

7 -22 Nm
13 -Sedlo pružiny

8 -Výfukové potrubí pøední
+ u vozidel se vstøikováním paliva 14 -14 Nm

9 -Tìsnicí kroužek
+ plochou stranou k pøednímu výfu- .kovému potrubí

-26-2 -Vydáni 06.96
SOO.5202.04.15
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"
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.18 7 17 16 15 14 13 9 12

I 826-0031 I

15 -lambda-sonda 16 -Výfukové sbìrné potrubí
+ 50 Nm + u vozidel s karburátorem
+ závit namazat pouze tukem "G5";tuk + pro nìkteré zemì bez katalyzátoru

se f1esmí dostat do záøezu tìlesa
+ zkouška: 17 -Trubièka pro mìøení CO

=} Vstøikovací a zapalovací zaøízení
Mono-Motronic; skupina oprav 24 18 u kV t Y"k . I .Y' . S " -zaVlraCI ceplc a
=} s rl ovacl a zapa ovacl zarlzenl 1-
mos 2P; skupina oprav 24

.
Vydání 06.96 -26-3 -
500.5202.04.15
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.1 2 "11 1 O 9 4 8 L -j I 826-0003 I

Støední a zadní díl výfuku se závìsy 6 -Spona

7 -40 Nm
1 -od katalyzátoru, resp. pøedního výfu-

I(ového potrubí 8 -Zadní tlumiè výfuku

2 -15 Nm 9 -13 Nm

3 -Støední díl výfuku " 10 -Sedlo pružiny
.u vozidel Mono-MotronlC

11 -Pružina4 -Pojistná podložka

12 -Støedni díl výfuku5 -Pryžové lùžko .u vozidel s karburátorem .

Vydání 10.97-26-4 -SOO.5202.06.15
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.
Obr.1 Seøízení prùmìru trubky

kalíbraèním trnem MP 8-517 a
kalibraèními kleštìmi MP8-518.

1826-0004 I

8,
Obr.2 Montážní poloha tlumièe výfuku

Rozmìr -a- = asi 25 mm.

Držáky pojistných kroužkù musí být v poloze
podle obrázku.

.

.
~~~~5~O~~Ï~~15 -26-5-:::- I500520200 15 I
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