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Detta dokument är tänkt att innehålla mek.-tips med bilder och förklaringar i text 
 
Det finns flera sätt att navigera i dokumentet: 
Antingen rullar du bara fram bilderna eller flyttar med pilarna längst ner,  du kan då använda 
förstorningsglaset för att zooma in och ut. 
 
Ett annat sätt är att använda bokmärken till vänster och då ska du klicka på texten till höger om själva bok-
märket fördelen med att navigera med bokmärken också är att sidan visas i lagom storlek
 
För att slippa ha text på särskilda textsidor (som denna) har jag utöver det lilla som får plats rakt i bilden 
lagt in "anteckningar" som ser ut så här:           peka eller klicka på den 
 
Det första bidraget kommer från signaturen ”Trött” på lagabilen.nu, en manual med 22 bilder om hur 
man byter kamremmen på en Volvo 900 och den gäller för alla 200/700/900 med B230-motorer 
Stort tack till Trött för hans bilder med text, det är många som fått erfara att kamremsbytet kan bli dyrt 
hoppa över på vissa motorer 
 
Sista bilden nr 23 visar han BILTEMAS verktyg för att hålla fast remskivan 
 
Bidrag nr 2 och 3 kommer från signaturen P-O som också han tittar in på lagabilen.nu ibland och dom 
handlar om att förstärka bärarmarna på en 240 samt hur man får bort en avbruten luftnippel på ett 
bromsok 
Tack också till P-O för båda manualerna också dom med text, jag tror att särskilt den med luftnippeln på 
bromsoken kommer att uppskattas av många 
 
Ja det här var början och det kommer säkert mera 

FASSAN
Anteckning
 När du pekar på en "anteckningsflagga" poppar texten uppOm du klickar på den öppnas anteckningsfönstret



Bilder och text från signaturen Trött 
Förutom anteckningsflaggor som jag själv lagt till 
FASSAN

FASSAN
Anteckning
Denna bult är en M6 x 30 enligt Volvohandlarens uppgifterHar själv varit tvungen att ersätta denna (på en B230A som ska vara samma) med en något längre en M6 x 35, antagligen på grund av skadade gängor i just den toppen

FASSAN
Anteckning
Denna bult är en M6 x45

FASSAN
Anteckning
Denna bult är en M8 x 55

















Christer
Anteckning
Marked angett av Christer

FASSAN
Anteckning
Efter att för länge sedan läst "Trött"´s tips praktiserar jag denna metod själv och den funkar bra men muttern kan vara dragen så hårt att flera försök med startmotorn kan behövasTänk då bara på att en belastad men stillastående startmotor påfrestar både startmotor och batteriet, därför gäller "...vrid på nyckeln bara en sekund" varje försök med en kort vilopaus mellan försökenFASSAN









FASSAN
Anteckning
Denna bult är en M6 x 30



FASSAN
Anteckning
Denna bult är en M8 x 30







FASSAN
Anteckning
Man kan trycka ihop fjädern lite till så att den går förbi hålet för spiken och sedan dra åt muttern så att rullen låses i det läget, på så vis får man ytterligare slack på någon mm













FASSAN
Anteckning
Här är sign. "Trött"´s egen kommentar från ett inlägg på lagabilen...verktyget fanns på Biltema till ett billigt pris 98 kr. Har pratat med olika proffs och de påstår att det räcker att dra muttern på detta viset. Ser man till att lägga verktyget åt rätt håll med den lilla läppen åt motsatt dragriktning alltså åt vänster när man drar åt muttern åt höger. Då låser läppen förnämligt den tandade remmen mot själva remskivan. Om man vänder verktyget fel så nyper man sönder verktygets rem mot verktygets plåtkant.



Bakre bärarmar 
Bakre bärarmarna håller ingen högre kvalitét i synnerhet om de utsätts för påfrestningar. Det 
finns bärarmar i förstärkt utförande till 240 som är svindyra. Du kan göra det själv istället! 
 

   

Förvissa dig om att bärarmen är frisk. Bärarmen 
ligger med undersidan uppåt på bilden. 

Den öppna ytan under bärarmen svetas igen med 
plåt motsvarande materialet i bärarmen. På bilden 

måttas plåten upp. 

   
Plåten kapas till med vanlig vinkelslip.  Punkta upp plåten på bärarmen. 

Nu är det bara att blåsa på. Klart. Avsluta med slip och lack. 
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Bilder och text från sign. P-O
förutom någon anteckningsflagga  
som jag själv lagt till



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det här är en riktig 
höjdare, luftskruven till 
bromsoket går av. Hur 
gör jag nu då? Glöm det 
där med skruvutdragare, 
en liten sats som säljs i 
plastlåda innehållande 
diverse tappar. Dessa 
kommer i 99 fall av 100 
att gå av och fastna inne i 
luftskruven. och då är 
det kört.

Det här är allt man får i 
handen. Resterande del 
av nippeln sitter kvar i 
bromsoket.

Det här kan vara 
räddningen, ett vanligt 
torxbits. Kostar några 
tior och kan vara värt ett 
försök. Storleken ska 
vara mindre än 
diametern på nippeln 
vanligvis ca 3-4 mm 
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Bilder och text från sign. P-O
förutom någon anteckningsflagga som jag själv lagt till

FASSAN
Anteckning
Har själv gjort misstaget att försöka med skruvutdragare (grispitt) och det gick precis som P-O skriverSå ta P-O´s varning på största allvar, försök inte med skruvutdragare



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu borrar du upp 
nippeln någon tiondels 
mm under bitsets 
diameter, vilket i detta 
fall blir ca 2,8-2,9 mm. 
Borra inte för djupt, föt 
då kan du förstöra oket.

Nu knackar du in bitset i 
det uppborrade hålet. Du 
måste således använda 
hammare för detta 
moment. Vitsen är att 
bitset ska nypa fast i 
nippeln. 

Nu ska det 
förhoppningsvis bara 
vara att skruva ur 
resterande del av 
nippeln. För mig har det 
alltid funkat utan 
problem.
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Det funkade utan 
problem denna gång 
också. Nu återstår bara 
att skaffa en ny nippel.

Oket på plats igen. 
Metoden kan naturligtvis 
göras utan att oket 
demonteras.
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