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VERVANGEN VAN DE FILTERELEMENTEN 

UITBOUWEN 

1. Tap de motorolie af. 

2. Zet de wagen op bokken of op een hefbrug. 

3. Verwij der de knaldemper (zie Handeling H78-180-1) 

4. Verwij der het oliecarter (zie Handeling H78.111-1) 

5. Verwijder de filterelementen: 

Verwij der de borgmoer ( 1) en de bout ( 2); neem de 

filterelementen weg. 

6. Reinig de elementen in benzine en droog ze met 

perslucht. 

INBOUWEN 

7. Monteer achtereenvolgens op de bout ( 2): 

-de onderste filterplaat (3), 

-het onderste filter (4), diameter van de opening: 

11 mm, 

-de afstandshuls (5), 

-het bovenste filter (6), diameter van de opening: 

30 mm, 

-de bovenste filterplaat (7), 

-het deksel ( 8), 

-de pakking (9). 

8. Monteer het geheel m.b.v. de bout ( 2) en de borg

moer ( 1) tegen de onderzijde van de pomp; let daar

bij op de centrering, vooral van de draagrand van 

het deksel ( 8). 

9. Monteer het ondercarter. 

(Zie Handeling H78.111-1). 

10. Monteer de knaldemper. 

(Zie Handeling H78.180-1). 

11. Vul het carter met olie. (41iter SAE 10 W 30 of 

SAE 20 olie ). 

Laat de wagen op de grond zakken. 
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VERVANGEN VAN EEN OLIEPOMP. 

UITBOUWEN. 

12. Tap de motorolie af. 

13. Draai de krukas rond tot de eerste ei I i nder in het 

bovenste dode punt aan het einde van zijn com
pressieslag staat. 

De rotor van de stroomverdeler bevindt zich op dat 
moment tegenover de bougiekabelstift voor de 
1e cilinder. 
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14. Verwijder de stroomverdeler. (Zie Handeling H78. 
211-1). 

15. Verwijder de knaldemper. (Zie Handeling H78.180-1). 

16. Verwijder het ondercarter. (Zie Handeling H78. 
111-1). 

17. Verwijder de oliepomp als volgt: 

a) Draai de borgmoer (1) en het conische aansluitstuk 

(2) los. 

b) Draai de borgmoer (4) los en verwijder de bevesti

gingsbout (5) van de ol iepompsteun. 

c) Neem de oliepomp tezamen met de leiding (3) en 
het oliefilter uit het motorblok. 

d) Neem het conische aansluitstuk weg. 

INBOUWEN 

18. Monteer de oliepomp als volgt: 

a) Controleer of de zuiger van de 1e cilinder zich nog 
steeds in het bovenste dode punt bevindt (einde 
compressieslag en breng de oliepomp op zijn plaats 
(de sleuf "b" in de aandrijfklauw parallel aan de 
hartlijn van de motor en het kleinste segment "a" 
naar de motor gekeerd). 

b) Breng het conische aansluitstuk op zijn plaats in 
de boring van het middelste hoofdlager. Druk de 
oliepomp aan en breng het conische gat in het 
pomphuis in lijn met de tapse pompbevestigings
bout (5). 
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c) Smeer de schroefdraad van de bout (2) en het 

draagvlak van de borgmoer (1) in met vloeibare 
pakking HO 37. 

d) Zet de tapse bout (2) vast met 1,5 mkg. Zet de 

borgmoer ( 1) vast met 3 mkg. 

19. Monteer het conische aansluitstuk (3). 
Zet het aansluitstuk (4) vast met 6 mkg. 
Zet de borgmoer (3) vast met 4 mkg. 

20. Monteer het ondercarter. 

(Zie Handeling H78.111-1). 

21. Monteer de knaldemper. 

(Zie Handeling H78.180-1). 

22. Monteer de stroomverdeler. 

(Zie Handeling H78.211-1). 

23. Vul het motorcarter (4 liter SAE 10 W 30 of SAE 
20 olie). 

Zet de wagen op zijn wielen. 
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