
Motor / Drivlina

Ny utbytesmotor c:a 7000 mil. Under 10 år endast som skåpbil då campern av tidsbrist 
stod inne i  vinterförvaringen hela åren runt
112 hk DJ insprutningsmotor – kallades Porschemotorn.
Omställd tändning för körning med 95-oktanig bensin. Se separat länk till bild !
Bensinförbrukning som husbil 1,15 – 1,20 l/mil – med exakt vägmätning via ny 
exaktprogrammerad väg-/hastighetsmätare. ( alla bilar normalt + c:a 3% visning)
ingen oljeförbrukning – på max.märket på stickan när oljan skall bytas
Rostfri ljuddämpare 
nyservad – byte tändstift, olja, olje-, luft- och bränslefilter
2015 byttes alla slangar, rör, expansionskärl med lock, nivågivare, termostat m.m. i 
kylsystemet.- Samtliga rör nytillverkade i rostfritt utförande
2018 – 19 Ny bränslepump och samtliga bränsleslangar/T-rör fram till spridarna är nya. 
2019 bytt tändspole och hallgivare
2018 bytt tändningslås och 2 startreläer
2015 bytt vattenpump
2012 bytt oljepump
reparerat startmotor 
ny generator med senare bytt laddningsrelä
bytt ventilkåpor
Verkstadshandbok och VW:s fullständiga verkstadshandbok över motorstyrningen finns

2002 byte växellåda. Med terrängväxel. 4:e växeln lägre växlad och bra för husbilen. 
kopplat bort 4-hjulsdriften

Bilen / Chassi

Årsmodell 1987 
Totalt c:a 22000 mil, vilket egentligen är ointressant eftersom alla rörliga delar är bytta på 
senare år. C:a 3000 mil senaste 9 åren
5 st bältade sittplatser. Vid husbil ersätts baksätets ryggstöd med lösa ryggkuddar
2019 helrenoverade bakbromsar med nya belägg och cylindrar samt reparation av 
bromscylinder höger fram
2019 bytt ljusomkopplaren
Ny radio med CD-spelare och högtalare.
2017 nytt startbatteri
2017 byte båda fjädrar fram – något förstärkta
2017 bytt spindelled och fjäderben vänster fram
bytt kontakten till kupéfläkten
2013 byte av bromstrummor bakbromsar och bakhjulslager vänster
2012 byte bromsklossar fram och fjäderben höger fram
bytt bromssköldar bak, bromsslangar och -rör, handbromswire
bytt bromscylindrar fram
byte till förstärkta fjädrar bak i kombination med luftfjädring – kuddar inne i fjädrarna som 
pumpas med tryckluft
byte till förstärkta stötdämpare bak


