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I de flesta avseenden gäller instruktionsboken för Volvo Amazon tvådörrars personvagnar (P120 S) även 

denna vagn med ch.-nr. 324684. Detta tillägg behandlar därför endast de väsentliga skillnader som före-

ligger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänt 
Denna tvådörrars Volvo Amazon 121 med ch.-nr. 324684 är försedd med B20 A motorn som 

utvecklar 90 hk (SAE) vid 4 800 varv/min (61 kW DIN). Motorn är bestyckad med en Zenith-

Stromberg 175 CD-2 SE horisontalförgasare och har ett kompressionsförhållande på 8,7:1. 

Sportavgassystemet är på 2" och i rostfritt stål. Vagnen är försedd med en fyrväxlad helsynkro-

niserad växellåda med elektriskt manövrerad överväxel (Laycock de Normanville typ J). Utöver 

de främre asymmetriska strålkastarna med H4-insatser finns också extraljus i form av fyra fjärr-

ljus. Motor- och bagageutrymmen har belysning som tänds och släcks automatiskt.  

Vagnen är utrustad med slanglösa Vitour Galaxy R1 radialdäck i dimensionen 205/70 R 15 

på 5,5" ventilerade tallriksfälgar av plåt med kromade hjulringar. För förbättrad väghållning 

har bilen försetts med kraftigare krängningshämmare fram och har även krängningshäm-

mare bak, polyuretanbussningar samt hårdare stötdämpare av typen Bilstein.  

Vagnen är försedd med elektrisk, modellanpassad och hastighetsberoende servostyrning.  

Avvikande inredning inkluderar kartfickor på framdörrarna, nackstöd och mittarmstöd i bak-

sätet, speciella och fullt fällbara beslag för framstolarna samt kardantunnelfack med elekt-

riskt bilur, förvaringsfack med kopphållare och reglage. På instrumentpanelen är en varvräk-

nare monterad.  

För radio och dess komponenter (högtalare, antenn, slutsteg, subwoofer) samt deras funkt-

ioner, se även separata anvisningar.  
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Motorrum 
Vänster framskärms insida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Relä för backljus samt backstrålkastare, max 8A 

2. Relä för helljussignal, max 8A 

3. Relä för signalhorn, max 30A 

 

Höger framskärms insida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Relä för extraljus (fjärrljus och kurvljus), max 30A 

2. Relä för eluppvärmd bakruta, max 30A 

3. Relä för elektrisk kylfläkt, max 30A 

4. Laddningsregulator, växelström (ej 

ansluten – se sida 5) 

5. Säkringsdosa 2 (se sida 24) 
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Elektriskt system 
Avvikelser mot standardvagnens elsystem är omfattande och väl dokumenterade. Utöver stan-

dardvagnens elektriska utrustning är denna vagn även försedd med: 

▪ Elektrisk servostyrning 

▪ Elektriskt manövrerad överväxel 

▪ Eluppvärmd bakruta 

▪ Brytarlöst tändsystem 

▪ Varvräknare 

▪ Voltmeter 

▪ Oljetrycksmätare 

▪ Yttertemperaturmätare 

▪ Varningsblinkers 

▪ Halogeninsatser (H4) 

▪ Fjärrljus (H1) 

▪ Kylarmonterade fjärrljus (H1) 

▪ Backstrålkastare 

▪ Ljusvarnare / summer 

▪ Termostatstyrd elektrisk kylfläkt 

▪ Bilur / klocka 

▪ Radio med slutsteg och subwoofer 

▪ Elantenn 

▪ Bakrutefläkt 

▪ Askkoppsbelysning 

▪ Kartläsningslampa 

▪ Läslampor i baksätet 

▪ Motor- och bagagerumsbelysning 

▪ Motorvärmare med kupéuttag och tidur 

▪ Fast installerad batteriladdare 

▪ LED-belysning 

▪ Intervallströmställare för vindrutetorkare 

 

Sammantaget driver detta ett större behov av andra och fler elkomponenter än standardvagnen, 

exempelvis i termer av relän, säkringar och dimensionering av elkablar.  

För att tillmötesgå det ökade strömbehovet gentemot standardvagnen är generatorn i denna 

vagn av växelströmstyp (Bosch) om 80 A med inbyggd laddningsregulator och med grövre di-

mensionerad generatorkabel. Laddningsregulatorn på bilden på föregående sida används där-

med inte (den är ej inkopplad).   
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Elschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämpliga anslutningspunkter enligt DIN 72552 är för tändning (15) på strömbrytaren för elbakrutan, för 

batteri plus (30) på säkringsdosa 4, för ljus (58) på säkringsdosa 1, för radioläge (75) på säkringsdosa 4 

och för batteri minus (31) på jordplinten bakom radion.   
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Varvräknare 
Varvräknaren är transistoriserad och indikerar motorns 

hastighet i antal tusen varv per minut. Motorns normala 

varvtal är mellan 1 500 och 5 500 varv per minut. Det mar-

kerade området mellan 6 000 och 6 500 varv per minut in-

dikerar tillfälligt tillåtna hastigheter. Området mellan 6 500 

och 7 000 varv per minut är rödmarkerat och ska inte an-

vändas.   

Låt aldrig motorn arbeta med högsta växeln ilagd utan 

växla ned i god tid. Om Ni, å andra sidan, önskar ha lite 

högre dragkraft och motorn går jämnt och utan accelerat-

ion så finns det naturligtvis inget hinder för att köra motorn 

på lägre varvtal än 1 500 varv per minut.  

Säkerhetsbälten 
Vagnen har trepunkts säkerhetsbälten såväl i framsätena som i baksätet. Samtliga säkerhets-

bälten är av rullbältestyp. Bältena låses genom att låstungan på den dubbla delen av bältet 

skjuts in i låset på den enkla delen av bältet (baksätet) eller i bälteslåset mellan framstolarna 

(framsätena). Bältena lossas då den fjäderbelastade röda knappen på bälteslåset (bak) trycks 

in alt. då respektive spak för låsanordningen (fram) används.  

Justering av bältena går i princip till på samma sätt som för de statiska trepunktsbältena (se 

instruktionsboken), dvs förkortning av bältet sker genom att dra i den övre parten av midjebandet 

och förlängning genom att dra i den undre.  

Askkoppsbelysning 
Regleras tillsammans med instrumentbelysningen. Askkoppen syns bättre 

när det är mörkt, och man undviker därmed risken för cigarrglöd och aska 

på golvet eller förstörd instrumentpanelsstoppning.   

Nackstöd 
De båda framstolarna samt baksätet är försedda med justerbara nackstöd. Före körning bör Ni 

alltid se till att nackstöden sitter på lämplig höjd. Inställning kan ske efter att plastmuttrarna på 

nackstödens hållare lossats. Vid leverans av bilen är nackstöden inställda på en standardhöjd. 

Skall stöden sänkas måste först distanshylsorna på fäströren tas bort.  

Efter justering låses nackstöden genom att plastmuttrarna vrids medurs.  

Varningsblinkers 
Varningsblinkers aktiveras genom att reglaget dras ut varpå alla fyra kör-

riktningsvisare runt om på bilen blinkar för att göra andra bilister uppmärk-

samma. Även en lampa i själva reglaget blinkar samtidigt. Körriktningsvi-

sarnas kontrollampa i instrumentpanelen blinkar ej.  

Funktionen fungerar även då tändningen är frånslagen.  

Backspeglar 
De båda yttre backspeglarna på dörrarna är i blåtonat konvext glas, med innebörden att objekt 

som syns i speglarna i själva verket är närmre än vad de verkar vara när man ser dem i speg-

larna.  

Ljusvarnare 
En summer är ansluten till bilens ljuskontakt och en ljudsignal varnar för om tändningen slås 

från samtidigt som någon av bilens ljus är tända (parkeringslampor och/eller halvljus).    
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Styrinrättning 
Vagnen är utrustad med en modellanpassad elektrisk servostyrning av typen EZ PowerSteering. 

För detta ändamål är ratten en mindre och speciell tre-ekrad 15" Volvo GT-ratt, då den ursprung-

liga 17” ratten är för stor för en bil med servostyrning. Den mindre ratten ger även markant bättre 

benutrymme. 

Servoeffekten är hastighetsberoende och ger en direkt, precis och exakt styrning. I det osanno-

lika fall att den elektriska servostyrningen fallerar går bilen fortfarande att styra då styrinrätt-

ningen i så fall fungerar utan servoeffekt. Utväxling och geometri i styrningen är oförändrad och 

samma som för standardvagnen. Den bakre delen av rattstången är ersatt med en servoenhet 

och rattstången är därmed fortfarande delad, precis som standardvagnens utförande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servostyrningen fungerar fullt ut med påslagen tändning, dvs även utan att motorn är igång. 

Väghållning 
För förbättrad väghållning har vagnen utöver bredare däck än standardvagnen även försetts 

med 28mm krängningshämmare fram och 19mm bak från IPD samt polyuretanbussningar. 

Samtliga fyra fjädrar runt om är utbytta mot Lesjöforsfjädrar i standardhöjd och stötdämparna 

har bytts mot nya, hårdare av fabrikatet Bilstein.   

Signalhorn 
Knappen för signalhornen är placerad i rattens mitt. Signalhornen är av starktonstyp och har 

därigenom en ökad genomträngningsförmåga. Det högra hornet ger en hög ton, det vänstra en 

låg.  

 

 

 

 

 

 

 Kartläsningslampa och läslampor i baksätet 
Kartläsningslampan är placerad ovanför passagerarsi-

dans dörr med reglageknappen på B-stolpen ovanför sä-

kerhetsbältet. Lampans reglerbara svanhals gör det lätt 

att rikta belysningen precis där den behövs. På samma 

sätt finns två läslampor placerade i baksätet.  



9 

Mittkonsol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Bilur 

Biluret på mittkonsolen behöver inte dras upp, då detta ombesörjes på elektrisk väg. Biluret är 

på framsidan försedd med ett reglage för ändring av visarinställning. För inställning av rätt tid, 

tryck in reglaget, vrid visarna till rätt position och släpp därefter reglaget. Urtavlan är bakgrunds-

belyst och ljuset regleras tillsammans med övrig instrumentbelysning.  

2 Motor- och bagagerumsbelysning 

I motorrum respektive bagagerum finns vardera en 4W 

LED-lampa med inbyggd kvicksilverbrytare som auto-

matiskt tänder lampan när motorhuv eller bagagelucka 

öppnas. Detta är dock inte alltid önskvärt, exempelvis 

inte då dagsljus råder eller då motorhuv eller bagage-

lucka står öppen längre stunder (varpå risk för urladd-

ning av batteriet föreligger). Med detta reglage slås 

motor- och bagagerumsbelysningsfunktionen på eller 

av. Reglaget styr båda lampornas funktion samtidigt. 

Reglaget är märkt CARGO LAMP. 
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3 Reglage för backstrålkastare 

Backstrålkastaren, som är placerad till höger om den 

bakre vänstra avbäraren (se bilden till höger), hjälper 

till att ge en väsentligt bättre ljusbild bakåt vid back-

ning i mörker. Backstrålkastaren slås av och på med 

detta reglage. Notera att backstrålkastaren endast 

går att använda tillsammans med backljuset. Läggs 

backväxeln ur så slås både backljus och backstrål-

kastaren av automatiskt. Om reglaget för backstrål-

kastaren är i läge på så tänds backstrålkastaren till-

sammans med backljusen nästa gång backväxeln 

läggs i. Reglaget är märkt REVERSE LAMP. 

 

4 Reglage för bakrutefläkt 

Detta reglage styr fläkten till bakrutan. Fläkten är placerad på hatthyllan bakom baksätet och 

hjälper till att hålla imma borta från bakrutan. Reglaget är märkt FAN.   

5 Reglage för handskfacksbelysning 

Reglaget för handskfacksbelysning på mittkonsolen är kopplat så att det styr samtliga fyra lam-

por som utgör handskfacksbelysningen: på förarsidan, i mitten och på passagerarsidan. Med 

andra ord kan reglagen användas oberoende av varandra för att tända olika delar av handsk-

facksbelysningen. Reglaget på mittkonsolen underlättar väsentligt för föraren att sköta detta, 

och det styr även instrumentpanelsbelysningen. Reglaget är märkt COCKPIT LIGHT.   

6 USB-anslutning 

Till radion på instrumentpanelen kan FAT32-formatterade USB-minnen innehållande musik i 

formaten MP3 och WMA anslutas via detta uttag. Radion har två stycken USB-anslutningar, ett 

placerat i mittkonsolen och ett i reglagepanelen, liksom två AUX-uttag. Båda USB-anslutning-

arna ger ström ut och kan därmed användas för att ladda t.ex. mobiltelefoner samt också spela 

musik lagrade på dessa. Denna anslutning utgör USB-1 på radion. Se radions separata anvis-

ningar för ytterligare detaljer.  

7 Kopphållare 

Mittkonsolen rymmer två stycken kopphållare i rostfritt stål.   

Eluttag i bagagerum 
Till höger i bagageutrymmet finns ett extra eluttag placerat 

för bekväm användning av kylbox, kaffebryggare, vatten-

kokare, m.m. vid långfärder eller utflykter. Uttaget skyddas 

mot oavsiktlig användning genom en separat strömbrytare 

i kupén placerad i reglagepanelen. 

För reglaget uppåt för att slå på eluttaget i bagageutrym-

met. En röd varningslampa i reglagepanelen tänds när ut-

taget i bagagerummet är strömsatt. Uttaget fungerar end-

ast tillsammans med tändningen.  

 

Notera särskilt den maximala effekten på den apparat som ska anslutas så att denna inte över-

stiger uttagets maximala effekt om 300 W. Pluggen märkt LIGHTER till uttaget är modifierat att 

inte fungera som cigarrtändare, för att förhindra att brand uppstår i bagageutrymmet.    
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Handskfacksbelysning 
Vagnen är försedd med handskfacksbelysning även på förarsidan. Denna regleras med en 

dragströmbrytare på samma sätt som på passagerarsidan (se instruktionsboken). Förarsidans 

handskfacksbelysning tänder två lampor, liksom passagerarsidans. Reglagen är båda märkta 

COURTESY LIGHTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fällbeslag 
Lutningen på framstolarnas ryggstöd ställs enkelt in 

med hjälp av den spak som finns på fällbeslagets ut-

sida. Lyft spaken och justera sedan ryggstödet till öns-

kad position. Lås ryggstödet i önskat läge genom att 

föra tillbaka spaken nedåt.  

För att fälla ryggstödet framåt, lyft spaken och för 

ryggstödet framåt mot sätets sittdel. För att återgå till 

det tidigare inställda läget behöver inte spaken lyftas.  

Det förinställbara normalläget på ryggstödet kan en-

kelt ställas in till två andra lägen med hjälp av den lilla 

justerskruven på beslagen.  

Fällbeslagen, av fabrikatet Recaro, är fullt fällbara och 

gör bilen bäddbar.   
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Elektrisk kylfläkt 
En elektrisk kylfläkt av fabrikatet Kenlowe är placerad mellan kylarmaskeringen (grillen) och 

kylaren i bilens front och hjälper till att hålla rätt arbetstemperatur på motorn även vid höga 

utomhustemperaturer, långa färder eller hög belastning. Detta är till särskilt stor hjälp då bilen 

framförs på låg växel och låga varvtal, t.ex. vid kökörning, då motorns kylfläkt inte roterar till-

räckligt för att ge motorn tillräcklig kylning. Den elektriska fläkten styrs med hjälp av ett reglage 

placerat under instrumentpanelen, vid reglaget för vindrutetorkarna. Se bild nedan.  

Den elektriska fläkten styrs normalt automatiskt med hjälp av en termostatbrytare när reglaget 

är ställt till höger (mot ratten). Den elektriska fläkten kan också styras manuellt och reglaget är 

då ställt till vänster (mot dörren). När reglaget är ställt i mitten är den elektriska fläkten helt 

avstängd. Reglaget är märkt MANUAL O/R (override) för det manuella läget och RAD FAN 

AUTO för det helautomatiska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om motorns arbetstemperatur stiger okontrollerat trots hjälp från den elektriska kylfläkten kan 

en stor del av värmen i motorrummet evakueras (och motorns temperatur därmed sänkas) in i 

kupén genom att värmereglaget ställs på VARMT och kupéfläkten ställs på helfart. En oönskad 

bieffekt av detta är dock att det blir väldigt varmt i kupén.  

Vid vilken kylvattentemperatur termostatbrytaren 

kommer att starta fläkten kan justeras med hjälp av 

ett reglage placerat i motorrummet, rakt ovanför ky-

laren.  

Med motorn kall och med reglaget i kupén för kyl-

fläkten ställt i automatiskt läge (dvs till höger) star-

tas bilen och precis när motortemperaturen når 

önskad nivå där kylfläkten ska kopplas in vrids reg-

laget på termostatbrytaren så att fläkten startar. 

Akta fingrarna! Se även fläktens separata anvis-

ningar.  

Termostatbrytaren kommer att starta fläkten då kylvattentemperaturen överstiger denna tempe-

ratur då kylvattnet lämnar kylaren och reglaget samtidigt är ställt till höger. 

  

 AUT 

 

MAN 
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Överväxel 
Inkoppling av överväxeln sker med hjälp av ett hydraulsystem som manövreras på elektrisk väg 

genom den strömställare som sitter på rattkåpans högra sida, på motsatt sida som blinkersspa-

ken. För att koppla in överväxeln ska bilen framföras i konstant hastighet, dvs inte under acce-

leration, och på fjärde direktväxeln varpå strömställaren förs nedåt under det att växellådan 

frikopplas.  

När överväxeln ska kopplas ur förs strömställaren uppåt, åter till sitt ursprungsläge, också det 

under det att växellådan frikopplas. Den röda kontrollampan på instrumentpanelen kommer att 

lysa när strömställaren är i sitt nedre läge och syftar till att varna för att överväxeln kommer 

kopplas in nästa gång fjärde växeln läggs i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överväxeln fungerar endast på ordinarie växellådans fjärde direktväxel.  

Tag för vana att alltid lätta på gasen och använda kopplingspedalen vid in- och urkoppling av 

överväxeln. Överväxeln hanteras därmed som en femte växel. Överväxeln tar inte direkt skada 

om kopplingspedalen inte används men dess livslängd ökar markant om den gör det och kopp-

lingspedalens användande ger också en mjukare övergång.  

Rekommenderad hastighet på fjärde direktväxeln med överväxeln inkopplad är från 70 km/h 

och uppåt. Både växellåda och överväxelenhet använder samma oljekvalitet som motorn.  
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Reglagepanel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Kontrollampa 

Kontrollampan lyser då eluttaget i bagagerummet är strömsatt eller då extraljusen är inkopplade.   

2 Eluttag i bagageutrymme 

För reglaget nedåt för att strömsätta eluttaget i bagagerummet. Indikeringslampan lyser då elut-

taget i bagagerummet är strömsatt. Eluttaget fungerar endast tillsammans med tändningen. 

Reglaget är märkt 12V SOCKETS. 

3 Extraljus 

Extraljusen kopplas in genom att reglaget för dessa förs nedåt. Extraljusen är kopplade via hel-

ljuset och kan endast användas tillsammans med detta. Därigenom tänds och släcks extraljusen 

tillsammans med helljusets fotomkopplare då reglaget är fört nedåt. Då reglaget är fört uppåt 

fungerar helljuset utan extraljus. Indikeringslampan lyser då extraljusen är anslutna till hel-

ljuskretsen. Reglaget är märkt DRIVING LIGHTS. 

Extraljusen är av halogentyp och fyra till antalet med två kylarmonterade fjärrljus (H1) och två 

fjärrljus (H1) monterade på varsin sida om kylarmaskeringen. Vardera ljus har en effekt om 55 

W, totalt 220 W. De två yttre extraljusen har varsitt skyddsöverdrag som med fördel används 

när extraljusen inte används som skydd mot damm, stenskott, m.m. 

4 Instrumentbelysning 

Drag reglaget märkt PANEL LT. utåt för att slå på instrumentbelysningen. Detta styr belys-

ningen i instrumentpanelsklustret, varvräknaren, biluret, GT-instrumenten, ovanför värmeregla-

get samt askkoppsbelysningen. Det ordinarie ljusreglagets rheostat är frånkopplad.   

5 USB- och AUX-anslutning 

Till radion på instrumentpanelen kan FAT32-formatterade USB-minnen innehållande musik i 

formaten MP3 och WMA anslutas via detta uttag. Uttaget har även en AUX-anslutning. Radion 

har två stycken USB-anslutningar, ett placerat i mittkonsolen och ett i reglagepanelen, liksom 

två AUX-uttag. Båda USB-anslutningarna ger ström ut och kan därmed användas för att ladda 

t.ex. mobiltelefoner samt också spela musik lagrade på dessa. Dessa anslutningar utgör USB-

2 och AUX-2 på radion. Se radions separata anvisningar för mer detaljer.   

1 2 3 4 5 
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GT-instrument 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Voltmätare 

Visar batterispänningen när enbart radioläget eller tändningen är påslagen. Normalt värde är 

mellan 11,9V och 12,7V, beroende på batteriets laddning.  

När motorn är igång visar mätaren generatorspänningen. Normalt värde är 14,4V.  

2 Yttertemperaturmätare 

Visar den omgivande temperaturen utanför bilen och är naturligtvis särskilt relevant vid körning 

kring nollstrecket, då risk för halka föreligger. Givaren sitter bakom vänster främre stötfångar-

hörn.  

3 Oljetrycksmätare 

Visar motorns oljetryck i antal bar (kp/cm²). Normalt värde är 4 – 6 kp/cm².  

  

 

2 3 1 
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Motorvärmare med kupéuttag och tidur 
Motorvärmare 220V/500W från Calix via jordad stickkontakt i vänster grillhalva. Med grenan-

slutning på torpedväggen i motorrummet till kupéuttag och tidur ovanför handskfacket på pas-

sagerarsidan. Tiduret styr kupéuttaget och är avsett att användas med kupévärmare (2000W). 

Motorvärmaren kan med fördel kopplas bort vid grenanslutningen i motorrummet då den inte 

används, t.ex. under sommarhalvåret.  

Batteriladdare 
Vagnen är försedd med en fast installerad batteriladdare (CTek MXS 5.0). Då bilen är ansluten 

till 230V via motorvärmarkabeln har batteriladdaren möjlighet att ladda batteriet, även då bat-

terifrånskiljaren används (dvs batteriet är frånskilt), t.ex. vid vinterförvaring. För handhavande 

av batteriladdaren se dess separata instruktioner.  

Batteriövervakning 
Vagnen är försedd med fast installerad batteriövervakning (CTek Battery Sense) vilket möjliggör 

avläsning av batteriets spänning samt dess historik med hjälp av en app i mobiltelefonen. Detta 

underlättar regelbunden monitorering vid vinteruppställning. För handhavande se separata in-

struktioner.   

Intervallomkopplare för vindrutetorkare 
Med hjälp av intervallomkopplaren för vindrutetorkarna kan hastigheten på vindrutetorkarnas 

armar regleras steglöst mellan cirka 2 och 20 slag per minut. Detta görs då reglaget för vindru-

tetorkaren är i läge två (hel fart) genom att intervallomkopplaren då vrids medsols i pilens rikt-

ning.  

Reglaget är placerat under instrumentpanelen, vid reglaget för vindrutetorkare och -spolare, 

och är märkt INTERMITTENT WIPERS. Se bild till nedan.  
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Radio 
Radion i bilen är av fabrikatet RetroSound och modellen heter San Diego. Modellen stöder 

AM/FM/DAB-radio, har två USB-anslutningar och två AUX-anslutningar samt streaming av ljud 

via Bluetooth-protokollet A2DP. USB-anslutningarna är inte bara ljudkälla utan laddar även 

iPhone. Radion har även handsfree-funktion för mobiltelefon med medföljande mikrofon via Blu-

etooth-protokollet HFP.  

Till systemet hör en Quad4-förstärkare, Sub100 subwoofer, PA-01 elektrisk antenn samt en 

antennadapter för DAB-radio – alla av märket RetroSound. Dessa komponenter är anslutna 

enligt anvisningarna i manualerna. Lågnivåanslutningar ("banankontakter") används mellan ra-

dio och förstärkare samt mellan radio och subwoofer. Radion strömsätts via förstärkaren genom 

plus från batteriet (30), radioanslutning (75) samt chassijord via egen säkringsdosa 4. När radion 

slås på aktiveras förstärkaren och elantennen åker upp. När radion slås av stängs även förstär-

karen av och elantennen åker ned. Det är inte möjligt att reglera elantennen på annat sätt. För 

att få till samma funktion med subwoofern är denna kopplad via ett relä enligt elschemat. En 

lågnivåutgång från radion via förstärkaren styr ett relä som ger ström till subwoofern då denna 

lågnivå är aktiv, vilket den endast är då radio och förstärkare är på. Stängs radion av klipper 

reläet strömmen till subwoofern. Utan detta relä ligger subwoofern och drar tjuvström även när 

nyckeln är ur tändningslåset. En separat lågnivåutgång används för att strömmata elantennen 

och antennadaptern (adaptern behövs för att kunna ta in DAB-radio med samma antenn som 

för AM/FM). Dessa är inte kopplade via relä, i enlighet med anvisningarna i manualerna. 

Radion har inbyggt icke-volatilt minne vilket håller alla radions inställningar med undantag för 

klockan även när batterifrånskiljaren används, exempelvis under vinteruppställning.  

Se även separata anvisningar och manualer för respektive komponent, inklusive tekniska spe-

cifikationer.  

Eluppvärmd bakruta 
För att erhålla fri sikt bakåt vid kall och fuktig vä-

derlek är vagnen är utrustad med en elektriskt 

uppvärmd bakruta. Uppvärmningen görs med 

hjälp av trådar på insidan av bakrutan. Undvik 

därför att placera saker i närheten av trå-

darna som skulle kunna skada dem.  

Bakrutans värmeslinga aktiveras med en 

strömställare på instrumentpanelen, intill tänd-

ningslåset, märkt REAR DEFR. Strömställaren 

har ett läge. Effekten är på c:a 120 W varför en 

grön varningslampa tänds i reglaget då slingan 

är på. Tänk på att slå från strömmen i slingan 

när önskad effekt är uppnådd, så att batteriet 

inte belastas i onödan.   

Differentialbroms 
Denna vagn har en bakväxel med differentialbroms, så kallad "anti-spinn". Vrid ej runt ett upplyft 

bakhjul, varken för hand eller med motorn. Vagnen kan i så fall glida av domkraften eller 

bocken och falla ned. Dra åt handbromsen vid hjulbyte!  

OBS! Specialolja skall användas. 
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Övriga säkerhetsdetaljer  
Vagnen är också utrustad med ett antal extra säkerhetsdetaljer. Utöver redan nämnda rullbäl-

ten, nackstöd och varningsblinkers är instrumentpanelen försedd med stoppning även på un-

dersidan för extra skydd av knäna. Framstolarna är baktill i nederkant försedda med stoppade 

vristskydd. Reglagen på instrumentpanelen är rundade, mjuka och designade att gå av vid en 

kollision. Detta gäller också handtaget till askkoppen.  

Inredning  
Till skillnad från standardvagnen är framdörrarnas paneler försedda med kartfickor och bak-

sätet har i likhet med tidigare årsmodeller ett fällbart mittarmstöd. Vagnen är även försedd 

med nackstöd. Hatthyllan och klädsel under bakrutan avviker också från standard. Vagnen 

är ljudisolerad med dämpmattor i aluminium/butyl.  

Belysning 
All belysning i vagnen förutom hel-, halv- och extraljus består av högintensiva LED-lampor, vilka 

sammantaget ger en väsentligt lägre strömförbrukning och samtidigt en väsentligt bättre ljusbild 

än de konventionella glödlampor som används i standardutförandet.  

Hel- och halvljus är av halogentyp med H4-insatser 

med 55 W på vardera halvljus och 60 W på vardera 

helljus. Till skillnad från standardvagnen är lamporna 

för hel- och halvljus avsäkrade med varsin 25A-säk-

ring, totalt 4st, i säkringsdosa 3 placerad på höger 

framskärm (se bild till höger).  

Strömmatningen sker via separata (4st) reläer pla-

cerade bakom insatserna i strålkastarhusen.  

Bilen är också försedd med fyra extraljus för bästa tänkbara ljusbild vid körning i mörker. Två av 

dessa är placerade framför kylarmaskeringen (grillen) och två är infällda i kylarmaskeringen. 

Alla fyra är fjärrljus, av halogentyp och med H1-insatser. Samtliga extraljus är på 55 W styck.  

 

 

 

 

 

 

 

 

All halogenbelysning framåt är av typen Osram Night Breaker med en total effekt om 340 W.   
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Tillbehör 
Följande förteckning över extra tillbehör gäller för vagnen, med angivna detaljnummer.  

1167  Kardantunnelkorg, baksäte 
1515 Hjulringar i rostfritt stål 

79619  Make-upspegel med termometer för passagerarsidans solskydd 
273341  Rullbälten, framsäten 
274013  Rullbälten, baksäte 
277216  Svarta gummimattor i kupén 
277249  Bagagerumskorg med tillhörande hållare 
277351  Ratthandske, svart skinn 
277360  Låsbart tanklock, Volvo 
277386  Fällbeslag, Recaro 
277428  Stänkskydd och stenskydd bak 
277499  Förvaringshylla under instrumentpanelen (förarsidan) 
277911 Komfortnackstöd med beige klädsel (430-595) 
279136  Hållare för skattekvitto, namnplåt, radiolicens, besiktningsinstrument 
279251  Backstrålkastare 
279588  Högtalargaller, bak (Philips) 
279712  Trebladig fläkt till bakrutan 
279731  Reservhjulsöverdrag, svart 
279765  Stålgrå filt, baksäte (anpassad för bilbälten) 
279765  Stålgrå filt, 140x190cm, picknick-filt 
279769  Stålgrå filtsats, framsäten (anpassad för nackstöd) 
279894  Motor- och bagagerumsbelysning med skyddsgaller (281130) 
281034 Kylarmaskering med infällda extraljus (Hella 140 mm) 
281046  Varvräknare, Smiths (1×1000 gradering, silvermatt ring, vit nål) 
281053 Två stycken fjärrstrålkastare, Hella 162 mm, med högglanspolerade stag (281054) och 

överdragsskydd (281056) 
281129  Biltermometer 
281374  Tunnelfack med bilur, 60mm (277988) och reglagepanel (281433) 
281377  Ljussummer, Hella 
281430  Varningsblinkers 
281460  Askkoppsbelysning (140/164) 
281551  Calix motorvärmare 220V/500W med grenkontakt (282325), tidur                          

(282945) och kupévärmare (282932) 
282098 Nackstöd i baksätet, beige klädsel (430-595) 
282040  Mattsats, svart 
282315 Självhäftande isolermattor (ljuddämpande, butyl/aluminium) 
282616  Intervallomkopplare för vindrutetorkare 
283308 Reservdunk, 6l 
283651  Kartläsningslampa på passagerarsida och läslampor i baksätet 
418862  Kromad ventilkåpa 

1129311 Yttertemperaturmätare, GT, med tillhörande givare 
1234630 Spänningsmätare, GT 
1234632 Oljetrycksmätare, GT, med tillhörande givare 
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SPECIFIKATION 

Tillverkare   Volvo 

Modell   Amazon 

Utförande   121 

Kaross   P 130 

Typbeteckning   P 131341 S 

Chassinummer   324684 

Karossnummer   324602 

Årsmodell   1969 

Tillverkad   Torslandaverken 

Färdigrapporterad   19:e december 1968 

Leveransdatum   13:e april 1969 

Färg    Ljusgul 

Färgkod   97 

Inredning   Beige 

Inredningskod   430-595 

S-koder 

5370   Stålkylare för den Nordiska marknaden 

5577   Yttre backspeglar 

Huvuddimensioner och vikter 

Total längd    4 450 mm 

Total bredd   1 633 mm 

Total höjd, olastad   1 486 mm 

Spårvidd,  fram   1 385 mm 

bak   1 385 mm 

Hjulbas (axelavstånd)  2 600 mm 

Frigångshöjd,  olastad  226 mm 

med fyra personer 186 mm 

Vänddiameter   9,5 m 

Totalvikt   1 600 kg 

Tjänstevikt   1 140 kg 

Max. framaxeltryck  750 kg 

Max. bakaxeltryck   900 kg 

Max. last   460 kg 
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Motor 

Typ     Volvo B20 A 

Detaljnummer   496900 

Serienummer   10919 

Effekt (DIN)   82 hk vid 4 700 varv/min (61 kW) 

Effekt (SAE)   90 hk vid 4 800 varv/min 

Max. vridmoment (DIN)  157 Nm vid 2 300 varv/min 

Max. vridmoment (SAE)  162 Nm vid 3 000 varv/min 

Cylinderantal   4 

Cylinderdiameter   88,9 mm 

Slaglängd   80 mm 

Slagvolym   1 986 cm³ 

Cylindertopp   Ej blyfrikonverterad 

Cylinderlockspackning  2,0 mm (belastad 1,65 mm) 

Kompressionsförhållande  8,7:1 

Ventilsystem   Toppventiler 

Ventilspel, varm och kall, inlopp och utlopp 0,40 – 0,45 mm 

Tomgångsvarvtal, varm motor  700 varv/min 

Kamaxelmärkning   A 

Motorolja   Castrol SAE 10W/40 (semisyntetisk) 

Oljerymd    3,75 l 

Oljefilter, detaljnummer  3517851 

Bränslesystem 

Förgasare, typ   Horisontalförgasare 

Förgasare, beteckning  Zenith-Stromberg (ZS) 175 CD-2 SE 

Bränsle, minsta oktantal  97 ROT 

Kylsystem 

Typ    Övertryck, slutet med expansionskärl 

Rymd   8,5 l 

Termostat, öppningstemperatur  76°C 

Termostat, detaljnummer  418496 

Fläkt, mekanisk   Fembladig asymmetrisk (463820) 

Fläkt, elektrisk   Kenlowe, termostatstyrd, 12”   

Tändsystem 

Fabrikat   123Ignition 

Typ    Brytarlöst  

Tändkurva, detaljnummer  241529 (Bosch 0 231 146 077) 

Tändföljd   1–3–4–2 moturs 

Tändinställning   21° – 23° före övre dödläge vid 1500 rpm 

Tändstift   271412 (Bosch W 175 T 35) 

Elektrodavstånd, tändstift  0,7 – 0,8 mm  

Fördelarlock, detaljnummer  BERU VK106 

Fördelararm, detaljnummer  BERU EVL4-6Z1 

Tändspole   Bosch 0 221 119 027 (”Bosch blå”) 
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Elsystem   

Spänning   12 V 

Startbatteri, fabrikat  Tudor Technica TB705 

Startbatteri, kapacitet  70 Ah 

Växelströmsgenerator, typ  Volvo 5003644 

Växelströmsgenerator, strömstyrka 80 A 

Växelströmsgenerator, max effekt 1 120 W 

Startmotor, effekt   1 hk 

Säkringar   5 A – 1st (gul) 

8 A – 3st (vit) 

    16 A – 2st (röd) 

    25 A kort – 2st (vit) 

    25 A lång – 8st (blå) 

    40 A – 1st (flatstift) 

Säkringsdosa 1 (på torpedväggen i motorrummet) 

Säkring 1 (15, tändningen):  25 A kort (vit) 

Vindrutetorkare 

Bilvärmare (kupéfläkt) 

Vindrutespolare 

Körriktningsvisare (blinkers) 

Laddning (AMP) 

Oljetryck (OIL) 

Bränslemätare 

Bromskontrollampa 

Överväxel 

Varvräknare 

Säkring 2 (15, tändningen):  8 A lång (vit) 

Signalhorn 

Stoppljus (bromsljus) 

Backljus 

Backstrålkastare 

Säkring 3 (58, ljusreglaget):  8 A lång (vit) 

Instrumentbelysning 

Askkoppsbelysning 

Nummerskyltsbelysning 

Parkeringsljus (positionsljus) 

Säkring 4 (30, batteriet):  8 A lång (vit) 

Ljussignal (helljusblink) 

Innerbelysning: kupébelysning 

Innerbelysning: handskfacksbelysning 

Innerbelysning: kartläsningslampa 

Innerbelysning: läslampor i baksätet 

Bilur (klocka) 

Bakrutefläkt 

Varningsblinkers 
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Säkringsdosa 2 (på höger framskärm i motorrummet) 

Säkring 5 (15, tändningen):  25 A kort (vit)  

Eluppvärmd bakruta   

Signalhorn, 2st 

Säkring 6 (15, tändningen):  25 A lång (blå) 

Fjärrljus, 3st 

Kurvljus, 1st 

Säkring 7 (30, batteriet):   25 A lång (blå) 

Eluttag i bagagerum   

Säkring 8 (30, batteriet):   16 A lång (röd) 

Motorrumsbelysning 

Bagagerumsbelysning 

Elektrisk kylfläkt 

Säkringsdosa 3 (på höger framskärm i motorrummet) 

Säkring 9:  Höger halvljus  25 A lång (blå) 

Säkring 10:  Vänster halvljus  25 A lång (blå) 

Säkring 11:  Höger helljus  25 A lång (blå) 

Säkring 12:  Vänster helljus  25 A lång (blå) 

Säkringsdosa 4 (vid handskfacket)*

Säkring 13 (75, radioläget):  5 A lång (gul) 

Bilradio 

Slutsteg 

Säkring 14 (30, batteriet):  25 A lång (blå) 

Bilradio 

Slutsteg 

Subwoofer 

Hängsäkringar 

Säkring 15 (vid vindrutetorkarmotorn) 40 A flatstift (orange) 

Servostyrning 

Säkring 16 (under radion)  16 A lång (röd) 

Cigarrtändare 

Eluttag i kupén  

Säkring 17 (under radion)  5 A lång (gul) 

GT-instrument 

Yttertemperaturmätare 

  

 
* Bilradio, slutsteg och subwoofer har utöver här nämnda säkringar dessutom egna hängsäkringar. Se deras respektive 
separata anvisningar. 
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Lampor 

 

  

Lampa Effekt LED Sockel Antal Detaljnummer

Askkoppsbelysning 2 W 0,25 W Ba9s 1 277703

Backljus 15 W 10 W Ba15s 2 277722

Backstrålkastare 21 W 10 W Ba15s 1 277724

Bagagerumsbelysning 21 W 4 W Ba15s 1 277724

Blinkers 21 W 2,65 W Ba15s 4 277724

Bromsljus 21 W 5,50 W 2

Parkeringsljus, bak 5 W 0,60 W 2

Eluppvärmd bakruta, reglage 1,2 W 0,12 W Ba7s 1 277701

Handskfacksbelysning 4 W 1 W Ba9s 1 / 4 277705

Innerbelysning 10 W 1 W S8,5 (42mm) 1 277715

Instrumentbelysning, bilur 2 W 0,36 W Ba7s 1 277701

Instrumentbelysning, instrumenttavla 4 W 0,25 W Ba9s 2 277703

Instrumentbelusning, oljetrycksmätare 2 W 0,25 W Ba9s 1 277703

Instrumentbelysning, varvräknare 2 W 0,36 W Ba7s 1 277701

Instrumentbelysning, voltmeter 2 W 0,25 W Ba9s 1 277703

Instrumentbelysning, värmereglage 4 W 0,25 W Ba9s 1 277703

Instrumentbelysning, yttertemperaturmätare 2 W 0,36 W Ba7s 1 277701

Kartläsningslampa 6 W 1 W Ba9s 1 277705

Läslampor, baksäte 5 W 1 W Ba9s 2 277705

Kontrollampa, bromskrets 2 W 0,25 W Ba9s 1 277703

Kontrollampa, överväxel 2 W 0,25 W Ba9s 1 277703

Kontrollampa, blinkers 2 W 0,25 W Ba9s 1 277703

Kontrollampa, helljus 2 W 0,25 W Ba9s 1 277703

Kontrollampa, laddning 2 W 0,25 W Ba9s 1 277703

Kontrollampa, oljetryck 2 W 0,25 W Ba9s 1 277703

Kontrolllampa, extraljus och eluttag i bagagerum 2 W 0,36 W Ba7s 1 277701

Motorrumsbelysning 21 W 4 W Ba15s 1 277724

Nummerskyltsbelysning 5 W 1,30 W S8,5 2 277713

Parkeringsljus, fram 5 W 1,10 W Ba15s 2 277707

Strålkastare, asymmetriskt halvljus 55 W -

Strålkastare, helljus 60 W -

Strålkastare, kylarmonterade fjärrljus (extraljus) 55 W - H1 2 989812

Strålkastare, fjärrljus (extraljus) 55 W - H1 2 989812

Varningsblinkers, reglage 1,2 W 0,12 W W1,8D 1 277747

649 W 408 W 49

54 A 34 A

BaY15d 277728

H4 9631872
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Signalhorn 

Typ    Bosch Megatone 

Ton    Låg (325 Hz) och hög (400 Hz) 

Ljudnivå   110 db vid 2 m 

Effekt   50 W styck (4,0 A) 

Växellåda 

Typ    Volvo M41 

Detaljnummer   254570 

Överväxel   Laycock de Normanville, typ J 

Utväxling, 1:a växeln  3,130:1 

 2:a växeln  1,990:1 

 3:e växeln  1,362:1 

 4:e växeln  1,000:1 

 4:e växeln med överväxel 0,797:1 

 Backväxeln  3,250:1 

Olja    Castrol SAE 10W/40 (semisyntetisk) 

Oljerymd    1,60 l 

Bakaxel 

Fabrikat    Spicer 30 

Typ    Konisk kuggväxel (hypoid) 

Utväxling    4,10:1 

Hjul och däck 

Däck   Vitour Galaxy R1 

Däckdimension   205/70 R 15 

Vit rand   1 ⅛" (28 mm) 

Fälg   5,5 x 15" ventilerade i plåt 

Bultcirkel   5 x 114,3, ET 0 

Lufttryck (kalla däck), fram  2,0 kg/cm² (≈2,0 bar eller 29 psi) 

 bak  2,0 kg/cm² (≈2,0 bar eller 29 psi) 

Reservdäck   Pirelli Cinturato P3 radialdäck 

Däckdimension   165 SR 15 

Fälg   4J x 15" ventilerad i plåt 

Lufttryck (kallt däck), reserv  1,6 kg/cm² (≈1,6 bar eller 23 psi) 

Innerskärmar   Lokari, aluminium, i alla fyra hjulhusen 
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Styrinrättning 

Typ    Snäckväxel 

Styrservo   Elektrisk 

Fabrikat   EZ Power Steering 

Antal rattvarv mellan ändlägen  3,75 

Ratt    Tre-ekrad, Volvo GT-ratt 

Rattdimension   15" 

Rattstång   Delad, av säkerhetstyp 

Vänddiameter, däck  9,5 m 

kaross  10,1 m 

Avgassystem 

Fabrikat   Ferrita 

Material   Rostfritt stål 

Dimension   2" 

Krängningshämmare 

Fabrikat    IPD 

Fram    28 mm 

Bak    19 mm 

Bussningar 

Fabrikat    SuperPro 

Material    Polyuretan 

Stötdämpare 

Fabrikat    Bilstein 

Modell    B6 

 

 

 



Anteckningar 

DELAR TILL FEMHUNDRAMILSSERVICE 

Detalj nr Beskrivning C:a pris 

681437 Luftfilterinsats, B20A 100 kr 

680642 Packning, luftfilter/förgasare 20 kr 

271412 Tändstiftsats (set om 4st), B20A * 240 kr 

275660 Tändkabelsats 425 kr 

BERU VK106 Fördelarlock, B18/B20 (passar 123Ignition) 105 kr 

BERU EVL4-6Z1 Fördelararm/rotor (passar 123Ignition) 95 kr 

464728 Bränslefilter 30 kr 

419796 Bränsleslang, före pump (ø8mm), c:a 30 cm 20 kr 

419797 Bränsleslang, efter pump (ø6mm), c:a 1 meter 50 kr 

18818 Kopparpackning, oljeplugg 10 kr 

3517857 Oljefilter 120 kr 

 Motorolja, SAE 10W/40 semisyntetisk, 4 liter 375 kr 

 ~1,600 kr 

 

www.vp-autoparts.se, www.cvi.nu, www.kgtrimning.org, www.motoroldies.se  

 

Verktyg: Fasta nycklar 7/16” (fördelare), 3/16” (tändstift), 1/2” (luftfilterburk), 

1” (oljeplugg), bladmått 0,7mm, oljefiltertång, oljetratt, spilloljedunk, strobo- 

skoplampa och skruvmejslar. 

 

* Bosch W 175 T 35 eller motsvarande. 



Anteckningar 

 

SERVICEINSTRUKTIONER 

 

Genomför basservice var 500:e mil eller vart femte år. Delar och verktyg enligt  

föregående sida. Varmkör motorn och parkera bilen antingen över en smörjgrop  

eller hissa upp den i en billyft.  

 

Moment 1: Oljebyte 

Öppna motorhuven och lossa oljepåfyllningslocket. Placera spilloljedunken rakt  

under oljepluggen under bilen och lossa denna. Töm motorn på motorolja. Tänk  

på att den är varm. Passa på att kontrollera att allt ser bra ut under bilen. Dra  

åt saker och ting. Byt till ny kopparpackning på oljepluggen och skruva tillbaka 

denna. Lossa oljefiltret på motorns högra sida och skruva av detta. Lossa  

packningen på det nya oljefiltret och smörj in denna med ren motorolja. Sätt 

tillbaka packningen och skruva dit det nya filtret. Dra åt försiktigt. Fyll på 

3,75 liter motorolja och skruva tillbaka oljepåfyllningslocket. Lämna filter och 

spillolja på återvinningsstation. 

 

Moment 2: Luftfilter 

Lossa de tre bultarna till luftfiltret. Lyft ur filtret ur bilen och öppna det  

försiktigt med en flatmejsel. Byt insatsen. Sätt tillbaka luftfiltret i omvänd  

ordning och byt samtidigt packningen mellan luftfilter och förgasare.  

 

 



Anteckningar 

 

Moment 3: Tändsystem 

Fäst de nya tändkablarna i det nya fördelarlocket. Notera kablarnas längd genom  

att jämföra med det gamla locket. Lossa de gamla kablarna från tändstiften och  

från tändspolen. Lossa det gamla locket från fördelaren och ta bort det. Byt ut   

den gamla fördelararmen (rotorn) i fördelaren mot den nya. Sätt dit det nya  

fördelarlocket med dess nya tändkablar och anslut mittenkabeln till tändspolen.  

Lossa alla fyra tändstiften och ta bort dem. Justera elektrodavståndet till  

0,7 mm på de nya stiften med hjälp av bladmåttet och skruva sedan dit dem i  

motorn. Dra åt. Anslut tändkablarna från fördelaren till stiften i rätt ordning.  

Tändföljden är 1-3-4-2 moturs. Dubbelkolla att kablarna sitter i rätt ordning.  

Lossa kabelklämman och ta bort vakuumslangen från fördelaren. Anslut strobo- 

skoplampan till batteriet och till ettans tändkabel. Håll god ordning på kablar,  

fingrar och lösa verktyg (akta fläkten!). Lossa försiktigt muttern som håller  

fördelaren. Läs med hjälp av lampan av tändinställningen på remskivan. Vrid på  

fördelaren medurs för tidigare tändning och moturs för senare. Med motorn på  

1,500 varv/min, ställ in fördelaren på 21°-23° före övre dödläge. Dra fast  

fördelaren utan att vrida på den. Justera eventuellt tomgångsvarvtalet till  

800 varv/min på förgasaren. Stäng av motorn och koppla bort stroboskoplampan.  

Sätt tillbaka vakuumslangen på fördelaren och dra åt slangklämman. Kontrollera  

under bilen efter eventuellt oljeläckage. 

 

 

 



 

 

Anteckningar 

 

Moment 4: Bränslesystem 

Lossa locket på bränslepumpen och rengör försiktigt metallfiltret (eller snarare:  

kontrollera att det är rent). Skruva tillbaka locket. Lossa slangklämmorna till   

bränsleslangarna och byt ut dessa mot nya. Den tjockare slangen (8mm) innan  

bränslepumpen och den tunnare (6mm) efter pumpen. Byt även förfiltret till ett  

nytt. Det är tack vare förfiltret som filtret i bränslepumpen ska vara rent. För- 

filtret ska för övrigt alltid sitta på bränslepumpens sugsida och aldrig på tryck- 

sidan (dvs aldrig efter pumpen). Återanvänd slangklämmorna.  

 

Moment 5: Funktionstest 

Gå igenom och testa alla bilens funktioner: lampor invändigt och utvändigt,  

signalhorn, däcktryck, osv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anteckningar 

 

VINTERFÖRVARING 

 

Förvara bilen torrt och varmt i ett garage under vinterhalvåret, mitten av  

oktober till mitten av april. Titta till bilen regelbundet, minst en gång i veckan.  

 

Tanka 

Tanka först bilen från reservdunken (c:a 5 liter). Tanka sedan både tank och  

reservdunk fulla. På så sätt fås rotation på bensinen även i reservdunken. En full  

tank ger inga problem med kondensvatten i tanken under vintern.  

 

Tvätta 

Tvätta och vaxa bilen innan vinterförvaring. Städa ur och dammsug i kupé och  

bagagerum. Ta hem alla lösa inventarier såsom dokumentation, paraply, kuddar,  

filtar, osv. Även skydden till extraljusen. Lämna inga värdeföremål såsom 

verktyg och annat i bilen.  

 

Parkera 

Ställ upp bilen på avsedd plats för vinterförvaring, helst i ett varmt och torrt  

garage, med framvagnen över en presenning (för att fånga upp oljespill från  

motorn). Klotsa framhjulen för att förhindra att bilen flyttar på sig. En träklots  

framför och en bakom vardera framhjul. Lägg växeln i friläge och släpp hand-  

bromsen. 

 



Anteckningar 

 

Motorrum 

Med kall motor, öppna motorhuven, gå igenom motorrummet och tvätta rent  

efter behov. Kontrollera oljenivån i motorn. Kontrollera nivåer för bromsvätska,  

spolarvätska och kylarvätska. Särskilt de sista två ska klara åtminstone ett  

tvåsiffrigt antal minusgrader (i värsta fall).  

 

Batteri 

Anslut bilen till 230V med hjälp av elintaget i vänster grillhalva. Använd en jord- 

felsbrytare mellan eluttag (i väggen) och kabeln. Kontrollera att batteriladdaren  

är rätt inställd och laddar batteriet. Om 230V saknas måste batteriet vara fullt  

när bilen ställs undan alt. batteriet tas hem för vintern. Spänningsfallet är    

omkring 2% i månaden vilket betyder att batteriet normalt inte behöver under-  

hållsladdas under en vinteruppställning på 6 månader, förutsatt att det är full- 

addat vid periodens början.  
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Skadedjur 

Lägg lite tid på att förhindra att skadedjur kan ta sig in i bilen. Applicera gärna  

en musfälla under bilen. Anslut en elektrisk musskrämma till 230V om det finns  

och lägg under bilen. Absolut inga fönsterrutor i ventilationsläge.  

 

Avfuktning 

För hög luftfuktighet inne i kupé eller bagagerum kommer att leda till mögel,  

vilket är mycket svårt att få bort, luktar distinkt illa och är ohälsosamt att  

andas in. Införskaffa två stycken Torrbollen eller motsvarande avfuktare och  

placera dessa i varsin plasthink. Ställ den ena inne i kupén på golvet framför  

passagerarstolen och den andra i bagageutrymmet. Hinken är till för att för- 

hindra läckage. Placera en batteridriven termometer/hygrometer i kupén och  

nollställ dess MAX- och MIN-värden. Läs sedan kontinuerligt av dessa värden  

under vintermånaderna. Temperaturen bör inte gå under +10°C och luftfuktig- 

fuktigheten bör ligga mellan 40-60% (vare sig högre eller lägre).  

 

Uppstart 

Starta inte motorn under vinterhalvåret. Vänta med säsongspremiären till april,  

efter de första ihållande vårregnen har spolat bort saltet från vägarna. Koppla  

bort 230V innan uppstart.  
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