
Ny bränslepump till ”Volvo 945  96:a, gått ca 13 000 mil”  ”då pumpen pajade” 
 
Lite info: 
Fram t.o.m årsmodell 94 hade 940-serien 2 st bränslepumpar, en under bilen(huvudpump) och en 
i tanken(hjälppump), men 95 och framåt, finns endast tankpump. 
 
Pass upp vid ex. köp vid Biltema(som ej går via reg-nr) står exempelvis för 940-serien 91-98 
B230FT art-nr 52-203 (det är ingen tankpump utan en huvudpump för montage under bilen som 
fanns på årsmodeller fram t.o.m 94) kostar 500:- fabrikat okänt. 
 
Apropå priser: Köpte bränslepumpen(Bosch) hos Mekonomen(1645:-) lika pump(Bosch) ville 
Bilia ha drygt 3000:-, tel med reservdelar Sisjön Göteborg …snacka om Nice Price…………. 
(som dom gör vid utskick) 
Som volvokortsägare får jag pdf-nice-price-erbjudanden till 200-700-900-tid. V70, sist för nån 
månad sen var bränslepumpar med till 940-serien, där var priset drygt 1800:-… 
 
 
Arbetsgång: 
 
1. Vid planerat pumpbyte (se till att ha så lite bensin i tanken, som möjligt) 
 
2. OBS Koppla bort anslutningen (vid minuspolen på batteriet) 
 
3.Fäll ner baksätet,(lyfta flärpen (bakom baksätet) där finns 3 muttrar (nyckel nr 10) 
  ta bort muttrar,lastyta framåt och lyfta ut, så ser du luckan, för att komma åt pumpen 
  ta bort luckan 4 skruvar med (nyckel nr:10) 
 
4. Här ser du pumpen 

 



 
5. Ta loss all slangar(4st) vik undan 
    För bästa utrymme, hissa upp bakvagnen för att komma åt underifrån (PS. pallbockar) 
    Lossa ”påfyllarslangklamma” underifrån för att lättare vrida grova slangen åt vänster. 
 
6. Ta isär elkoppling vid vänster hjulhus, (se bild nedan) dra kabelhärva ut till         
     tankutrymme   

 
     
 
7. Ta bort  stora slangklamman som sitter runt plastkopplingen (som håller pumpen) 
    Skruva av den stora plastkopplingen( sitter ganska hårt), använd jättepollygrip eller 
    ta spjärn med bändverktyg i spåren på plastmuttern. 
    Pumpen sitter med gummipackning mot tanken (lirka ur) var rädd om packning. 
 
 
 
 
 
 
8. Lirka ur pumpen ur tanken genom att vrida c ett ½ varv PS INGET VÅLD HÄR, 
    Pumparmaturen är av plast, så ta det lilla lugna. 
    När du fått ur pumpen, sätt igen hålet med lämpligt plastlock under stora plastmuttern 
    proppa lämpligt även övriga anslutningarna, så slipper du bensinångor i garaget, under 
    demont-montering ny pump på pumparmaturen (kanske t.o.m vänta på lev. av pump) 
 
 



 
 
9. Här ser du pumparmaturen med nymonterad Bosch-pump (även gamla med på bild) 
 

 
 
.    
 10. Kolla noga innan du plockar isär för byte av pumpen,  
       så du vet hur du skall återmontera  
       
       Klipp av el-anslutningar (gamla kabelskorna) nya följer med pumpen. 
       Montera nya kabelskor PS KOLLA att plus(+) och minus(-) blir rätt 
       Eftersom nya Boschpumpen är lite kortare vid slanganslutningen får man 
       förlänga slangen genom att lossa klamma upptill och dra ner slangen så att 
       armaturen kan nå sitt yttersta läge utan att hindras av slangen. 
       Viktigt att armatur når yttersta läge (för att räcka till tankens botten), annars 
       kan det bli soppatorsk innan tanken är tom. 
 
       Glöm ej att montera silen under pumpen åt samma håll som på den gamla         
 
Ja då är det bara att återmontera (du kan få lirka en hel del innan du får dit den) 
Men jag säger det igen ”INGET VÅLD VID MONTERING AV PUMP” 
   
 
 
 
 



Här är en bild som visar var ”bränslepumprelät(vitt) sitter (bakom askkopp) jag märkt relät  med X 
Om bränsletillförsel är finito bör man kolla relät först. 
Ta ur relät, kortslut mellan ansl.30 och ansl 87 (med avsäkrad kabelbit, om man är försiktig av sig) 
går pumpen då, är det nog  relät felaktigt  
Bränslerelät sitter längst bak, så lite bök är det, att dra ut säkrings-reläplatta (spärrar på sidorna) 
Med bra ljus-spegel-syn går det nog att kolla-kortsluta, utan att dra ut säkrings-reläplatta. 
 

 
 
Norrvik avd. ”skruvad teknik” 


