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VERVANGING VAN EEN TANK 
 
UITBOUWEN. 
 
1. Verwijder de tankdop en verwijder de rubber 

manchet van de vulpijp. Leeg de tank door de 
aftapplug (6). 

 
2. Schroef de vier bevestigingsbouten (1) van de 

tankplaat los en verwijder de tankplaat. 
 
3. Maak de negatieve accukabel los en de draden (3) 

en (4) van het vlotterelement van de 
benzinemeter. 

 
4. Maak bij ''a'' de flexibele benzine toevoerleiding 

los. 
 
5. Maak de drie bevestigingsbouten (2) los en 

verwijder de tank. 
 
6. Kaal maken van de tank. 

Verwijder: 
- het vlotterelement (5) van de benzinemeter, 
- de benzinestandpijp (9), 
- de rubber blokken van de tankbevestiging van 

de steunen. 
 
INBOUWEN. 
 
7. Opbouwen van de tank. 

a) Monteer het vlotterelement van de 
benzinemeter (5), voorzien van de rubber 
pakking. Draai de bouten aan (fiber ring). 

b) Monteer de benzinestandpijp (9) voorzien van 
de zachtmetalen pakking en de rubber slang 
met kniebocht. Handvast aandraaien. 

c) Draai de aftapplug (6) vast, voorzien van zijn 
fiber pakking. Het uiteinde van de 
benzinestandpijp moet in het filter vallen. 

 
8. Plaats de onderste twee rubber blokken op de 

steunen. Plaats de tank en zorg er voor dat de 
rubber blokken niet verschuiven. Plaats het 
bovenste rubber blok. Monteer de borgplaten (7) 
en de bouten (2) van de tankbevestiging. 
 
LET OP: Plaats bij de bovenste bevestiging een 
grote platte ring onder de borgplaat. Draai de 
bouten aan en sla de borgplaatjes om. 

 
 
9. Sluit de draden aan het vlotterelement aan (bruine 

stekker aan de achterkant van de wagen, gele 
stekker aan de voorkant). 
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10. Sluit bij ''a'' de flexibele brandstofslang aan. 
 
11. Breng de tankplaat aan en zet hem vast met de 

vier bouten (1) (platte ringen en tandringen). 
 
12. Monteer de rubber manchet van de vulpijp. Plaats 

de benzinedop. Sluit de negatieve accukabel aan. 
 
VERVANGING VAN EEN FILTER 
 
UITBOUWEN. 
 
13. Leeg de tank door de aftapplug (2) voorzien van 

het filter. Verwijder de fiber pakking (3). 
 
INBOUWEN. 
 
14. Breng fiber pakking (3) aan op de aftapplug (2). 

Centreer het uiteinde van de benzinestandpijp in 
de aftapopening. Schuif het filterelement van de 
aftapplug om de standpijp en zet de aftapplug 
vast. 

 
VERVANGING VAN EEN VLOTTERELEMENT 
 
UITBOUWEN. 
 
15. Verwijder de tankdop en verwijder de rubber 

manchet van de vulpijp. Verwijder de tankplaat. 
 
16. Maak de negatieve accukabel los en de draden (4) 

en (6) van het vlotterelement van de 
benzinemeter. 

 
17. Verwijder de drie bevestigingsbouten van het 

vlotterelement en verwijder het in de richting van 
de achterkant van de wagen. Draai ten slotte het 
vlotterelement zodat de vlotter door het tankgat 
naar buiten kan. 

 
INBOUWEN. 
 
18. Plaats de rubber pakking (5) van het vlotter-

element op de benzinetank. 
 
19. Plaats de vlotter van het vlotterelement in de tank 

en breng het vlotterelement op zijn plaats. Draai 
de bevestigingsbouten aan (fiber ringen). 

 
20. Sluit de draden (4) en (6) aan het vlotterelement 

aan (bruine stekker aan de achterkant van de 
wagen) en sluit de negatieve accukabel aan. 

 
21. Zet het contact aan en controleer de werking van 

de benzinemeter. 
 
22. Breng de tankplaat aan (platte ringen en 

tandringen), de rubber manchet van de vulpijp en 
de benzinedop. 


