
Byta förpump i tanken 745 -88 , final manual 
 

1. Kolla huvudpumpen 
2. Kolla spänning fram till förpumpen 
3. Kolla ljudet i tankröret 
4. Ohm mät förpumpen 
5. Hm, förpumpen måste bytas 
6. Kolla om det funkar nu 

 

Förord 
 
Detta är en manual för att byta förpumpen i  745 -88. Den sitter nedsänkt inuti tanken. 
Lite trixigt så det finns lite att fundera på innan man börjar. Om du har problem med 
huvudpumpen (som sitter under bilen, lite bakom förarsätet) så är detta inte den ultimata 
manualen, men det finns en del info om det också. MYCKET lättare ifall det är 
huvudpumpen som behövs bytas !!! 
 
Mina problem började med att huvudpumpen lät illa. Hördes tydligt inne i bilen när man 
körde. Men annars fungerade det ok att köra. Kom snart på att ljudet försvann när jag 
tankade fullt. Ljudet kom tillbaka när jag hade ca 20 liter kvar i tanken. 
Efter diverse tips från bilintresserade insåg jag att detta tydde på att förpumpen inuti 
tanken  hade lagt av.  Huvudpumpen klarar att pumpa fram soppa så länge som tanken är 
relativt full. Så om man inte har lust att meka kanske man klarar sig hur länge som helst 
med att alltid ha minst halv tank … utan förpump.  Men eftersom jag inte har nåt emot att 
meka så …. 
 

1 Kolla huvudpumpen 
Huvudpumpen sitter under bilen straxt bakom förarsätet. För att kolla att den alls går kan 
man starta bilen (eller dra runt startmotorn ifall bilen inte startar) och hålla i pumphuset. 
Om den funkar lär man känna det. Känner man inget så är den nog kass och man bör vara 
lycklig över att slippa byta förpumpen. Kolla att det finns 12 V fram till pumpen. Det 
skall man ha när motorn går, eller när man drar runt startmotorn. Har man inte spänning 
fram får man leta el-fel. Man bör väl börja med att kolla att man har 12 V fram till den 
oranga sladden på bilden när man rullar startmotorn. Men det gjorde inte jag eftersom 
min huvudpump var ok. Har man 12 V fram så är det nog läge att byta huvudpumpen.  
Bild 2 visar huvudpumpen underifrån när jag hissat upp bilen med lyft. Jag vet inte säkert 
men jag gissar att bilen inte startar alls om förpumpen är ok men huvudpumpen kass. 
 



 
 
Bild 2 Huvudpumpen 

2 Kolla spänning fram till förpumpen 
Kolla att det finns 12 V fram till förpumpen. Mät mellan god jord och den röda sladden 
enligt bild 1 (den lilla kontakten till höger). Du hittar kontakten om du lyfter den lilla 
luckan till vänster i lastutrymmet. Det skall finna 12 V när motorn går eller när man drar 
runt startmotorn. 
Om du inte har spänning, kolla säkring 11. Den är enbart för förpumpen. På min ryckte 
jag säkring 11 och mätte spänningen på den nedre kontakten. Där ska vara 12 V när 
motorn är igång eller startmotorn rullar. Om du har 12 V där, och säkringen är ok, kan du 
mäta kabeln mellan övre kontakten i säkringsboxen och den röda sladden till förpumpen. 
Well, jag hade 12 V fram till förpumpens röda kontakt. Så lutar mycket starkt åt att 
förpumpen är kass �. 
 
 
 



 
 
Bild 1 öppna vänster lucka bak i lastutrymmet (se nästa bild, närbild) 
 



 
 

 

Bild 1 närbild 
 
Här är min kontakt som går ner till tanken. Sedd från kabel-sidan (dom kablar som går till 
tanken) 
 
1    Du ska ha 12 V på den röda när motorn går eller startmotorn snurrar. Mät också med 
kontakten isärtagen i den andra (honkontakten) på motsvarande sladd. 
 
2    Du ska ha runt 30 ohm när du mäter på denna kontakt mellan röd och brun (isärtaget)  
 
3    Du ska ha 0 ohm mellan brun i honkontakten och nån jordpunkt (isärtaget) 
 
Den vitgråa är till bensinmätaren. Jag hade runt 170 ohm mellan den och bruna 
(isärtaget). Men det beror nog på hur full tanken är ... 
 
Hoppas du har samma kontakt då så du kan mappa till dina färger. 

3 Kolla förpump ljud 
Ett annat trick för att kolla förpumpen är att stoppa ner en slang i tankröret. Lyssna sen i 
slangen, ifall du hör nåt pumpljud. Det bör höras ifall förpumpen snurrar. Jämför med 
avslagen motor och med motorn igång eller startmotorn går runt. 
 



4 Ohm mät förpumpen 
Ta loss kontakten på bild 1. Mät i uttaget som går ner till tanken. Mät med ohm-mätare 
mellan den röda och bruna sladden . Jag hade oändligt motstånd (avbrott ) på min. Den 
nya mätte 27 ohm. Så har du inte runt 30 ohm här är det ganska säkert förpumpen som 
rasat. 
 
 
 
 

5 Byt förpump 
Skruva loss den bakre täckplattan i lastutrymmet. Fäll ryggstöden i baksätet framåt och 
skruva loss 3 muttrar. Lyft sen täckplattan lite uppåt i framkant och dra den framåt för att 
få det bakre fäste att släppa. Se bild 3. 
Sen  skruva loss lucka ner till tanken. Se bild 4 
 

 
 
Bild 3  Skruva loss bakre täckplattan. Straxt bakom baksätets ryggstöd som är fällt framåt 
(vänster sida) 



 
 
Bild 4  Luckan ner till tanken 
 
Innan man gör nåt mer än att skruva bort luckan bör man skaffa nya slang-klämmor. Jag 
fick byta alla 5. De som satt på var oanvändbara när jag tagit loss dom. De flesta fick jag 
bryta loss pga rost. Du behöver dessa dimensioner i diameter 
 

• 55 mm 
• 50 mm 
• 2 st 25 mm 
• 20 mm 

 
Så här såg mitt ut innan jag började . Bild 5 
 



 
 
Bild 5 Under inspektionsluckan  
 
Börja med att skruva loss minuspolen på batteriet  !!! 
  
Prova sen ifall du kan få den stora svarta plastringen att släppa. Om du inte lyckas med 
det är det ingen ide att riva loss resten. Först tog jag en stor skruvmejsel och försökte 
knacka loss den med en hammare. När den inte släppte enkelt blev jag orolig för att jag 
skulle spräcka ringen. Så jag tog en träbit enligt Bild 5 och bankade på lite mer rejält med 
en metall-klubba. Då gav den med sig ganska enkelt. Ringen ska skruvas upp moturs. 
 
Sen bökade jag loss alla slangklämmor. Den övre på den tjocka slangen var svår att 
komma åt. Jag lossade den i nedre kopplingen istället. Var lite otympligt att ha slangen 
kvar när jag drog ur tankarmaturen men det gick. 
 
Elknippet med 4 sladdar i måste man klippa av ungefär på mitten. Lämpligt ställe tyckte 
jag var längre bakut under stora last-luckan. Se bild 6. 
 



 
 
Bild 6 Där jag klippte av kablaget 
 
Om man inte gillar att klippa sladdar och vill försöka dra igenom kablaget hela vägen 
från kontakten enl. bild 1 så får man se upp. Enbart 3 kablar  går till denna kontakt. Den 
4:e går till jord (i chassit antar jag, man ser inte enkelt vart den tar vägen). 
 
Om man klipper sladdarna är det bara att dra ut dem genom ett gummitätad plåthål och 
sen lossa sladden ur en kabelklämma till vänster i luckan. 
 
Nu kan man skruva loss plastringen helt och dra den över kabeln (och stora 
gummislangen som jag inte fick loss). 
 
Sen blir det lite pill jobb med att dra ut armaturen ur tanken. Först drar man den bara rakt 
bakåt så att den släpper från gummipackningen i tankhålet. Jag lyckades sen bäst med att 
först vicka den uppåt (alltså att du får den stora glipa i överkanten av hålet ). Sen vrida 
den moturs ca ett kvarts varv. Sen lirkade jag försiktigt ut den genom att dra den bakåt 
och åt höger. 
 
Se bild 7 nedan den urtagna armaturen. Kolla lite på denna bild innan du drar ur den så 
kanske du får ett hum om hur du ska lirka ur den. På bilden är armaturen upp och ner 
jämfört med hur den sitter i tankhålet. Alltså nedre delen av ringen på bilden, som passar 
i tanken, är den som är överst när den är monterad. 



 
 
Bild 7  Urtagen armatur 
 
Skruva loss slangklämman till förpumpen. Lossa sen den stora klamman så man kan dra 
ur det fjädrande blecket som pumpen är upphängd i. Skruva loss den röda och svarta 
kabeln. Hade som tur var en 6 mm ringnyckel som passade till detta pilljobb. 
När man har förpumpen borttagen är det bara att dra loss filtret i botten. Vrid lite fram 
och tillbaks så lossar den rätt lätt. Sen får man dra ur pumpen ifrån den vita plasthållaren 
med fäst blecket.  
Sen är det bara att göra tvärtom med den nya pumpen för att plocka ihop det. Min nya 
pump var ca 1-2 cm kortare än den gamla, men det funkade bra ändå. Lite svårt med 
passningen i den vita plasthållaren för pumpen. Men jag fick ihop det ok så att man 
kunde pressa på det nya filtret ordentligt. 
Tänk på att få sladdarna rätt. Båda mina pumpar hade märkning för + och minus så det 
var ju enkelt. 
Tänk också på att kolla hur filtret sitter innan du tar loss det. Så att du sätter det nya filtret 
åt samma håll. 
 
Dags att plocka in armaturen i tanken igen. Detta var det knepigaste jobbet. Kolla först i 
tanken med en ficklampa. Då ser du en halvcirkel fasad kant där den nedre delen av 
armaturen ska passa in. Lite andra kanter också kring detta som kan vara i vägen när du 
försöker passa in armaturen. Så det är bra att ha detta i bakhuvudet när man försöker få 
armaturen att passa in rätt. Kolla också bild 5 så du har klart för dig hur det ska vara 



vridet när du hamnat rätt. Vart en hel del vridande fram och tillbaka innan det kändes 
som jag hamnat rätt. Glöm inte att sätta gummipackningen på plats innan du sätter i 
armaturen. Min packning åkte loss när jag tog ur armaturen. Ok, nu  är det bara enkelt 
hop-plock av slangar och kabel kvar. 
 
Gör saker i rätt ordning. Jag drog sladden först, när jag fått i armaturen,  och fick göra om 
det eftersom man måste dra på plastringen först över sladden. Den här ordningen funkade 
bäst för mig. 
 

1. Dra stora plastringen över kablaget och dra åt den för hand. 
2. Dra elkabeln. Se till att få på gummitätningen ordentligt i plåthålet som leder 

bakåt i bilen. Annars lär det bli onödig fukt in där. 
3. Sen tog jag nedre bensinslangen till höger. 
4. Sen övre bensinslangen till höger. 
5. Sen den tjocka slangen från tankröret 
6. Sist ventilationsslangen längst upp 
7. Dra åt plastringen ordenligt. Se upp så du inte drar/bankar för mycket. Då kanske 

ringen går sönder. 
 
Lite prydligare slangklämmor nu. Bild 8 
 

 
Bild 8  Allt på plats igen 
 



Ja sen var det bara att koppla ihop kablarna igen och sätta i kontakten som jag tog loss för 
att kunna skruva ihop kablaget lite lättare. Jag väntade med att skruva på täckluckan ett 
tag. Kanske man inte ska göra ifall man kör omkring i blött väglag innan slutkollen (se 
nedan). 

6 Kolla om det funkar nu 
 

1. Lyssnade med en slang ner i tankröret. Ett underbart surrande ljud hördes nu när 
motorn är igång ☺ 

2. Kolla tankmätaren. Min funkade ungefär lika svajigt som innan. 
3. Kolla efter bensin-läckage i inspektions-luckan när motorn är igång. 
4. Kolla nästa gång du tankar ifall det läcker nåt. Om inte kan man ju sätta tillbaka 

täckluckan igen. 
 
Be happy, om allt verkar ok. 
 
End of story 
 
 


