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Деыкы уункый Слово не вдоудраытысы в Google Документая. Ыкыо ви быте ямыни, налалтуаны ия уункыы ыудейехехвае Якщо ви плануєте демонтувати карбюратор, то цей карбюраторний прийом слід зняти з колектора і зробити на лавці на чистій роботі. Щоб зробити вуглеводи більш стійкими,
помістіть базову пластину-колектор на підставку, яка підтримує вуглеводи через отвори намонте. Це значно полегшує демонтаж. Ця технічна порада з повної книги, HOLLEY CARBÜRATORS: ЯК ПЕРЕБУДУВАТИСЯ. Ви можете відвідати це посилання для всеосяжного керівництва на цю тему:
ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ЦЮ КНИГУ ПОДІЛИТИСЯ ЦІЄЮ СТАТТЕЮ ТУТ: Будь ласка, не соромтеся поділитися цією статтею на Facebook, форумах або з клубами, які ви відвідуєте. Ви можете скопіювати і вставити це посилання, щоб поділитися: www.musclecardiy.com/tech-tips/holley-carburetor-disassembly-
guide-rebuild-step-by-step/ Є різні конструкції стенду доступні, в тому числі окремі пластикові станчіони, які прилипають до базових пластинчастих отворів, литі алюмінієві односхилі стенди з чотирма дюбелями, які залучають базові пластинчасті отвори, або шарніровані стенди, які активують базові
пластинчасті монтажні отвори і дозволяють вуглеводам повернутися під час служби для легкого доступу. Дайте волоству повністю охолонути перед видаленням манеза. Перед видаленням паливного шланга або лінії помістіть невелике дренажне скло під збірку (и), щоб зафіксувати паливо, розлите під
час видалення подачі палива. Регульований вуглеводний світильник AED адаптується до будь-якого вуглеводу і забезпечує безпеку на лавці петлі. Вуглеводи можуть бути повернуті для легкого доступу до всіх вуглеводів. Коли вуглеводи виймаються з двигуна, але перед подачею, злийте якомога
більше палива, м'яко обертаючи вуглеводи (боком і догори ногами) над безпечною для палива дренажною каструлею. Деякі види палива, швидше за все, залишаться, але це виключає більшу частину палива, доступного в мисках і схемах. Видалення паливного входу A 4150 або 4500 вуглеводів,
протягуючи первинну і вторинну паливну чашу вхідних деталей безпосередньо в чашу; Вони використовують чоловічий магічний драйв. Залежно від спеціального карбюратора необхідний вимикач 1- або 3/4 дюйма. Моделі, які вимагають 1-дюймового перемикача, мають невеликий доступ між
шестисхилім і чашею. Зазвичай використовується 1-дюймовий відкритий перемикач у невеликій неспроможності через вузький простір. Вуглеводи з меншим 3/4-дюймовим шестидюймовим шестидюцією мають більше місця для перемикача відкритого класу, коробки або розетки. Це 4150 Подвійний
насос вуглеводів повністю видаляється, за винятком валів і газових пластин з базової пластини. Якщо ви не виконуєте карбаційне обслуговування регулярно, ви можете зрозуміти, чому важливо тримати все організованим під час розбирання. Це не погана ідея, щоб зробити кілька цифрових
фотографій і сумки і етикетки частин (в першу чергу буй збірки і т.д.), щоб уникнути плутанини під час очищення і повторного складання. Перед демонтажем на робочому стенді. Це забезпечує стабільну платформу на робочій лавці і забезпечує чіткість для підключення. Типи різних типів стенди
доступні. Дешеві пластикові станчіони, як це просто прив'язати до базової пластини монтажних отворів. Паливні вхідні фітинги мають правильні нитки; обертати деталі проти годинникової стрілки під час видалення. Залежно від спеціального карбюратора, може бути вбудований секвентований дисплей
або спечений бронзовий паливний фільтр. Будьте обережні при видаленні фурнітури, щоб не скидати або не втрачати фільтр. При одноразовому постачанні палива в основній паливній чаші з 4160 вуглеводів, збірка типу банджо може бути доступна на стороні водія паливної чаші. Поверніть і послабте
та зніміть болт banjo проти годинникової стрілки за допомогою перемикача 11/16 дюйма. Збірка Банджо включає в себе тонку ущільнюючі мийки з усіх боків. Будьте обережні, щоб не впасти або втратити ці два ущільнення. Шестигранні кола на болтах банджо дуже дрібні. Будьте обережні при стисніть
ключ; Переконайтеся, що апартаменти повністю зайняті, щоб не пошкодити шестинозі голови. Крок видалення входу палива 1: Зніміть паливну вусьну фурнітуру Перед видаленням паливних чаш зніміть вхідну арматуру палива. Це дозволяє тримати вуглеводи стійкими, розтріскуючи частини вільно.
Деякі паливні деталі серії 4150- і 4500 мають 1-дюймовий шестидюймовий шестидюймовий. Зазор між шестисхилім і паливним контейнером щільний, тому вам потрібен перемикач відкритого типу, а не звичайний 1-дюймовий роз'єм або перемикач коробки. При видаленні паливної інфузійного
складання майте на увазі, що на місці знаходиться тонкий металевий дробарка-васатор. Він може залишитися з збіркою при видаленні деструктора, або вхід паливної чаші може прилипати до монтажного порту. Якщо ви не бачите миття на збірці, обов'язково відпустіть його в чашу для палива. Крок 2:
Зніміть паливну вхідну фурнітуру (CONTINUE) Основна чаша має кріплення в стилі банджо в стилі 4160 з одним входом палива на ньому. Зніміть болти banjo з паливної чаші, щоб звільнити збірку. Болти Banjo вимагають 11/16-дюймового перемикача. Достатньо розетки, коробки або перемикача
відкритого ока. Крок 3: Шестигранні поверхні голівки повного перемикача Banjo досить тонкі. Щоб запобігти мотиці латунною головкою, переконайтеся, що ключ повністю під'єднано. Крок 4: Роздільна збірка палива Після зняття болта банджо з паливної ємності зніміть збірку, що містить болт banjo,
примірку банджо та фільтр. Тонкий розчавити wasator присутній по обидва боки banjo фітинг, banjo болт головки і монтажу і банджо фітинг і паливної чаші між одним. Крок 5: Видаліть паливо вхідної примірки Деякі 4150 вуглеводів мають частини введення палива з меншим 3/4-дюймовим
шестидюймовим приводом, що вимагає 3/4-дюймового перемикача. Цей невеликий шестис hex дозволяє полегшити доступ до 1-дюймової збірки шестидюймів, що використовуються в інших вуглеводах. Менший шестис є трохи більш виступ для полегшення залучення ключів. Паливна чаша Видалення
вуглеводів місце магазин рушник під основною паливною чашею, щоб зловити будь-яке перероблене паливо, з опорою стенд встановлений на ньому. Зніміть кожен з чотирьох гвинтів паливної чаші разом із ущільнювальним миттям кожного гвинта та за допомогою брязкальце розетки. Забезпечує
максимальний простір між цією комбінацією вимикач розетки та паливний контейнер. Руїни можуть залишатися в гвинтах або залишатися прикріпленими до паливної ємності. Якщо він прилипає до паливної ємності васатора, використовуйте невелику плоску викрутку, щоб акуратно звільнити васатор, а
потім помістіть васаатор на власні гвинти паливної чаші. Це допомагає тримати все в порядку і запобігти втраті есмінців. Якщо ви робите розбирання для цілей очищення або відновлення, плануєте використовувати нові ущільнення (паливна чаша вимірювального блоку і блок до основного корпусу).
Тим не менш, найкраще не пошкодити оригінальні ущільнення. Можливо, вам доведеться знову використовувати щіпку, і вони чудово підічні для виявлення та зіставлення нових тюленів. Акуратно розхитте кожну прокладку. Зазвичай, при адекватному терпінні і турботі, можна зняти його, не
розриваючи. Відкладіть ущільнення і впорядкуйте їх поруч з паливною ємністю і вимірювальним блоком. Крок 1: Зніміть гвинти плаваючої чаші багато років тому, деякі гвинти паливної чаші Holley мали щілинну головку, необхідну за допомогою викрутки з плоским лезом. Загальні гвинти, які
використовуються сьогодні, - це шестисхилі, яка вимагає перемикача 5 / 16 дюйма. Послабте кожен гвинт і продовжуйте знімати всі чотири мене. Кожен гвинт паливної чаші ущільнює паливну чашу за допомогою ущільнювального прання. Якщо від'єднання не залишиться з гвинтом, воно, ймовірно,
застрягло в паливній ємності. Обов'язково візьміть всі змиви і тримайте їх саморізами. Крок 2: Окрема паливна ємність від основного корпусу (Професійна механічна порада) Ущільнення може призвести до прилипання паливної ємності. Не видавлювач викрутки або зубила плоского типу між паливною
ємністю та вимірювальним блоком або між вимірювальним блоком та основним корпусом. Це може призвести до уезерування по краях мільйона, утворюючи підняті задирки, які перешкоджають правильному запечатунню під час повторного зачаття. Легкий змішувач з пластиковим молотком
відкривається вільно. Уникайте копання між паливною чашею і вимірювальним блоком за допомогою викрутки або хика, коли ви йдете до цих силових країв. Крок 3: Зніміть прокладку паливної чаші Якщо ви хочете зберегти оригінальну прокладку, обережно відшаруйте вимірювальний блок. Знайдіть
кілька невеликих прокладок мочалок. Похитуючий пілінг прокладки може призвести до легкого розриву ущільнення в дюбелях. Крок 4: Перевірте вимірювальний блок (критичний огляд) Якщо у вас є вимірювальний блок (основна партія у всіх вуглеводах і позаду 4150 і 4500 вуглеводів), немає
додаткових гвинтів. Коли паливна ємність видаляється, тільки прокладка між блоком лічильника і основним корпусом тримає вимірювальний блок на місці. Відкладіть основну паливну ємність. Крок 5: Підніміть вимірювальний блок пластиковим молотком кількома кранами, ви повинні легко видалити
вимірювальний блок з основного корпусу. Досить часто досить зняти блок просто хитаючи і тягнучи пальцями. Крок 6: Зніміть ущільнення, яке закриває вимірювальний блок до корпусу, знімаючи ущільнення вимірювального блоку. Якщо ви обережні, ви можете зняти пломбу неушкодженою. Крок 7:
Основне лиття кузова було оглянути основну паливну чашу, прокладки та вимірювальний блок Тому на даному етапі огляньте основне лиття кузова на будь-які пошкодження або незвичайний знос. Крок 8: Зніміть пробки прицілу паливної чаші (Професійна механічна порада) Зніміть пробки для зору
чаші з латуні, обертаючи кожну вилку проти годинникової стрілки. Переконайтеся, що викрутка повністю та квадратно сидить, щоб запобігти закріпленню гвинта на диску. Ущільнює тонку миюча вилку. Якщо ви вирішили використовувати його знову, збережіть руїну. Тримайте зір чаші гвинти разом, щоб
не втратити wasator. Якщо чаша має вікно скляного виду (наприклад, моделі Ultra та HP), c-затискач закріпить скло. Перевірте затискач за допомогою плоскогубців C-clip та зніміть скло та ущільніть. Якщо ваш вимірювальний контейнер Демонтаж вуглеводів 4150 або 4500, видалення паливної ємності
та вимірювального блоку так само, як кроки, які ви використовували під час первинного бокового обслуговування. Якщо ваш вуглеводів 4160, може бути зовнішня трубка передачі палива на стороні водія. Коли первинна паливна ємність буде видалена, можна зняти трубку з вторинної паливної ємності.
Прокладки на обох кінцях трубки залишаються в паливних мисках. За допомогою невеликої плоскої ножової викрутки акуратно вийміть ці гумові ущільнення з передньої і задньої чаш і відкладіть в сторону. 4160 вуглеводів первинної паливної чаші фіксується в основному корпусі з чотирма 12-24 х 21.2-
дюймові гвинти, такі як первинний і вторинний гвинти чаші, знайдені в 4150 і 4500 вуглеводів. Однак, оскільки 4160 має тонку вимірювальну пластину замість вимірювального блоку на вторинній стороні вуглеводів, чотири гвинти вторинної чаші 12-24 коротші, ніж основна паливна ємність (17,8 дюйма).
Просто майте на увазі це. 21,2-дюймові гвинти чаші, необхідні для чаш з вимірювальними блоками, не можуть бути використані на вторинній стороні 4160 вуглеводів з вимірювальними пластинами. Карбюратори 4160 мають вимірювальну пластину з вторинного боку, яка надійна незалежно від
основного корпусу з шістьма плоскими гвинтами верхньої машини зчеплення, розміром 8-32 х 1/2 дюйма. Хоча невеликий плоский нож викрутка може бути використаний для обслуговування цих гвинтів, він має 5/32-дюймовий привід зчеплення головки, що забезпечує позитивну взаємодію з
відповідним гвинтом вибору і дозволяє уникнути можливого прослизання і різьблення. Вимірювальна плита може бути трохи приклеєна до ущільнення. Акуратно зазирнути на тарілку, щоб зняти її. Не намагайтеся стиснути плоску викрутку між пластиною та основним корпусом, оскільки це може
призвести до подряпин, гугів або задирок, які можуть запобігти належному ущільненню під час повторного загоєння. Знову ж таки, постарайтеся тримати всі частини організованими і в порядку відповідно до первинної і вторинної сторін. Крок 1: Огляньте вимірювальну пластину 4160 вуглеводів, є
вимірювальна пластина на вторинній стороні замість реактивного вимірювального блоку. Крок 2: Зніміть гвинти вимірювальної пластини Вимірювальна пластина кріпиться до основного корпусу шістьма гвинтами головки зчеплення. Правильний транспортний засіб - це 5/32-дюймовий водій головки
зчеплення, навіть якщо невелика викрутка використовується для видалення гвинтів головки зчеплення. Залучайтеся до цього позитивного приводу у формі пісочного годинника, уникаючи пошкодити гвинт. Крок 3: Трубка передачі палива (критична інспекція) Ця 4160 контрольна основна чаша і основна
чаша вторинної чаші має єдину подачу палива з зовнішньої трубки передачі палива, що паливні шляхи. Сидіння в гумовий ущільнювач громмета на обох кінцях цієї трубки. При знятті однієї з паливних чаш трубка прилипає до миски і залишає зворотну чашу. Крок 4: Зніміть трубку для передачі палива
акуратно скрутіть і витягніть кожну трубку, вільну від чаші. Трубку можна легко видалити. Крок 5: Зніміть герметизацію Grommet з паливної чаші Використовуйте висувну або невелику викрутку, щоб витягнути герметизацію grommetini з кожної паливної ємності. Можна тримати пломби в якості орієнтира,
але завжди слід встановлювати нові ущільнення під час монтажу. Плаваюча видалення має 4150 і 4500 вуглеводів центр підвісних буїв; Є 4160 вуглеводів бічних буїв. Щоб зняти центральний підвісний буй, зніміть два гвинти 6-32 х 1/2 дюйма, які закріпіть петлю буя до чаші. Для цього потрібен
невеликий плоский ніж викрутки. Перетворюється в буй, що висить пліч-о-пліч на горизонтальній шпильці. Невелика пружина на дні буй руки забезпечує підтримку. Для того, щоб зняти поплавок, обережно зніміть невеликий С-затискач, який прикоє поплавковий важіль до горизонтальної шпильки.
Натягніть паз C-кліпс на дуже маленьку викрутку плоского типу або фіксовану шпильку (радимо не залишати затискач для викрутки з магнітним наконечником). Це гарна ідея, щоб зберігати буй, лук і C-кліп в сумці Ziploc. Голка і збірка сидінь розташовані в білому нейлонового блоці з невеликим
дротяним затискачем, що надходить у верхню руку буя. Після того, як буй знімається, голка і сидіння легко випадають з отвору. Крок 1: Зніміть чашу палива з центральної паливної чаші, як вуглеводи 4150- і 4500-серії, з двома гвинтами, щоб закріпити внутрішній верхній центр паливної ємності. За
допомогою невеликої викрутки з плоским лезом зніміть два гвинти-петлі 6-32 х 1/2 дюйма. Після відв'язання саморізів використовуйте голчасто-носові голки, магніти для пера або гемостати з голчастими носами, якщо у вас виникли труднощі з їх отриманням, лежачи пальцями. Буй трохи кріпиться до
весняної петлі. Зніміть буй і петлю як одиницю. Тримайте поплавкові та монтажні гвинти разом у сумці Ziploc, щоб не втратити гвинти. Крок 2: Огляньте поплавок, який обертається на бічному поплавку, розташованому на 4160 вуглеводах, в одну сторону, голку і голку, розташовану біля сидіння. Це
друга миска з 4160 вуглеводів. Крок 3: Зніміть C-Кліп на плаваючій арматурі Стрижневий пінін має невеликий C-кліп для плаваючої петлі. Цей затискач необхідно зняти, щоб зняти бічний буй. Крок 4: Зніміть C-Кліп з плаваючої арматури (CONTINUE) Витягніть невелику викрутку з плоским лезом або
невеликий С-кліпс. Будьте обережні, щоб не використовувати занадто багато енергії, щоб уникнути раптово вибухових кліп. Це мало і легко втратити. Крок 5: Зніміть C-Кліп з плаваючої арматури (CONTINUE) Невеликий магніт пера або магнітний наконечник не скидаючи затискач. Це гарна ідея. Ідея.
Float і C-кліп в невеликий поліетиленовий пакет, щоб не втратити кліп. Крок 6: Зніміть бокову поплавок з паливної чаші На боковому поплавці світло кріпиться до допоміжної пружино-буйної петлі руки. Голка і видалення сидінь (4150) розташований у верхньому центрі кожної паливної чаші монтажних
голок і сидінь в 4150 або 4500 вуглеводів, первинних і вторинних паливних чаш. Крок 1: Float Bowl Голка і Сидіння Kal Доступ голки і сидіння кріплення на зовнішній стороні чаші, буй чаші звисають з центру. Гвинт, голка і сидіння служать замком для утримання регульованого положення. Шестисхило
забезпечує регулювання висоти голки і сидіння. Тримаючи гайку Hex стійкою за допомогою 5/8-дюймового перемикача, поверніть викрутку проти годинникової стрілки за допомогою викрутки з плоским кінцем, щоб послабити шестисхилі. Крок 2: Зніміть гвинт для плаваючої чаші та гвинт блокування
шестисхилення гайки та зніміть шестисхилю гайку. Зніміть голку та налаштування сидіння, повернувши її проти годинникової стрілки. (Голка і верхня частина сидіння з'єднані з паливною ємністю.) Крок 3: Зніміть голку та сидіння з порту Поверніть голку та редуктор сидіння проти годинникової стрілки,
доки нитки не очистить ливарну редукторну частину. При знятні з паливної ємності витягніть голку і канальний канал сидіння з порту. Крок 4: Перевірте регулювач Hex Nut Є два зустрічних кола в регулювачі шестиногий сомундистий отвір. Вона дозволяє займатися голкою і сидінням монтажних кіл,
можна регулювати голку і сидіння вгору або вниз. Замість того, щоб використовувати викрутку з плоским ножем і 5/8-дюймовий перемикач, спеціальний інструмент Для Голки та сидіння Віллі робить роботу простішою та швидшою. Відкритість шестиногів різьблення інструменту активує голку та
шестисхильну гайку сидіння, а гвинт блокування плоского леза активує внутрішній вал інструмента. Тримайте корпус інструмента стійким і відкрийте чорну булочку у верхній частині транспортного засобу, щоб відкрити гвинт блокування. Потім відкрийте корпус інструмента для оновлення та зняття
голки та кріплення сидіння Вал для вирізу та корпус зовнішнього інструменту є незалежними, тому ви можете виконувати завдання з розпушування гвинта та підняття гайки за допомогою одного інструменту. Після відв'язання голки і мотузки сидіння зніміть зашивку гвинта, гайку регулювання і всю
збірку, включаючи голку і сидіння. Замість того, щоб використовувати викрутку з плоским ножем і 5/8-дюймовий перемикач, спеціальний інструмент Для Голки та сидіння Віллі робить роботу простішою та швидшою. Відкритість шестиногів різьблення інструменту активує голку та шестисхильну гайку
сидіння, а гвинт блокування плоского леза активує внутрішній вал інструмента. Тримайте корпус інструмента стійким і відкрийте чорну булочку у верхній частині транспортного засобу, щоб відкрити гвинт блокування. Потім увімкніть корпус автомобіля, щоб модернізувати і зняти голку і збірку сидіня.
Вал драйвера слота та корпус зовнішнього інструменту є незалежними, і обидва гвинти дозволяють виконувати розпушування та підняття гайок за допомогою одного інструменту. Розшивши голку і сидіння, зніміть всю збірку, гвинти для замикання, гайки регулювання, голки та сидіння. Голку і сидіння



(4160) слід подавати з 4160 на вуглеводи, голку і сидіння, зняті з паливної чаші. Коли бічний буй знімається, голка і збірка сидіння легко знімаються з вертикального накладного корпусу. Крок 1: Зніміть голку і збірку сидіння Після того, як буй буде знято, під'єдіть до голки і збірки сидіння в буйному
контейнері, що висить пліч-о-пліч через ємність. Всередині пластикового корпусу, безпечного для палива, голка і сидіння монтажу буй має жвавий дротяний затискач на шарніритній ручці. Крок 2: Зніміть голку та кріплення для сидіння (CONTINUE) Просто поверніть паливну ємність вертикально, щоб
голка палав через отвори для тіла. Видалення прискорювача Насос прискорювача на основній паливній чаші (і подвійна чаша вуглеводів насоса вторинного палива) фіксується чотирма гвинтами 8-32. 4150 і 4160 вуглеводів гвинт довжиною 3/8 дюйма; 4500 вуглеводів, як правило, використовують
товщі тіла, що вимагають гвинт довжиною 9/16 дюймів. Прискорювач знаходиться в пластиковій камері з педалю акселератора і насос контактує з робочою рукою. Форма камери визначає, наскільки швидко і як довго працює насос-прискорювач. Він тримається на місці за допомогою одного гвинта,
знятого за допомогою викрутки плоского кінця. Крок 1: Зніміть насос корисної можливості Використовуйте привід у стилі філліпс, щоб зняти чотири гвинти, які закріплюють насос прискорювача під паливним контейнером. Тепер можна побачити діафрагму насоса. Крок 2: Зніміть діафрагму насоса
акселератора (Professional Mechanical Tip) Якщо ви плануєте повторно замінити оригінальну діафрагму, обережно очистіть шину від паливної чаші. Крок 3: Підніміть насос для підйому діафрагми навесні з видаленою діафрагмою, побачити легку допоміжну пружину. Просто виийміть бантик пальцями.
Крок 4: Зніміть литий чеський клапан помаранчевою крапкою є зворотним клапаном. Коли важіль насоса прискорювача натискається на діафрагму, цей силіконовий /гумовий контрольний клапан штовхається вгору, тиск наноситься на паливо в чаші і відправляє додаткові паливні постріли в розрядний
шприц насоса нозулуна. Якщо ви не витік, і ви не хочете, щоб ding миску в очищувач вуглеводів, немає ніяких причин, щоб турбувати його. Цей клапан кріпиться до чаші засувкою, що складається з чаші, що проходить через підлогу. Якщо ви визирнути, шанси високі, що це зашкодить вам, так що якщо
ви вирішите видалити його ви плануєте змінити його. Крок 5: Клапан управління (критичний огляд) Силіконовий / гумовий контрольний клапан має невелику насадку, яка займається клапаном паливної чаші. Слідкуйте за маленькою помаранчевою головою. Крок 6: Зніміть контрольний клапан насоса
корисної можливості Просто зазирнути в обличчя цвяхом і витягнути / засунути вільно. У той же час, якщо ви порвете сосок клапана, замініть його новим клапаном з комплекту відновлення Холлі. Контрольний клапан має сосок і плювок кінчик з радіусом, який стабілізує клапан ємності. Крок 7: Газовий
насос скляний (критичний огляд) Газовий насос розташований на пластиковому скляному газовому валу. Це залишаються в хорошому стані, але переконайтеся, що немає пошкоджень, щоб запобігти роботі. Крок 8: Газова ручка газового важеля контролює газову ручку газового насоса, що їде по склі,
впливаючи на те, як швидко насос реагує, а також час насоса. Ви повинні переконатися, що він працює за проектом. Крок 9: Зніміть скло прискорювача Скло гвинтового прискорювача, скло насоса фіксується на головному важелі дросельної заслінки одним плоским верхнім гвинтом. Крок 10: Виберіть
прискорювач насос скла прискорювача вікна насоса доступні в різних профілях для прискорювача насоса етонування цілей. Кілька гвинтових монтажних отворів також надаються для подальшого регулювання положення кулачкової камери (подібно до концепції просування або затримки
ексцентричного валу двигуна). Крок 11: Перевірте газовий насос газовий C-Clip прискорювач насос газова ручка тримається на місці на сталевому С-кліп стрижневому штифті. Стрижневий штифт має паз, який приймає кліп. Крок 12: Перемістіть насос-прискорювач дросельної заслінки C-Clip подалі від
стрижневої шпильки за допомогою невеликої плоскої викрутки. Будьте обережні, щоб не вискочити занадто швидко, тому що це легко втратити. Натисніть наполовину, а потім захопіть голку-кишить голкою або з гемостатом, щоб уникнути опущення. Крок 13: Після того, як затискач C буде знято, зніміть
важіль насоса корисної можливості та посуньте важіль зі стрижневої шпильки. Крок 14: Перевірте газовий насос газовий важіль поворотного прискорювача насос газ важіль вмикається на цьому штифті. Якщо штифт зношений і потребує заміни, використовуйте перемикач 5/16 дюйма та поверніть його
проти годинникової стрілки, щоб видалити його. Прискорювач розряду насоса Nozul Removal На первинній або вторинній стороні, на первинній або вторинній стороні, передня частина фіксується одним 12-28 Phillips headdrive у верхній частині основного корпусу між двома бочками (і подвійним насосом
ззаду між двома бочками). Тримайте сквірт для розряду стійким і зніміть гвинт. Невеликий тонкий металевий ущільнюваючий пристрій під головкою гвинта та під насадкою. Низьке прання дуже легко ігнорувати, тому що при видаленні бігуді його можна залишити позаду або залишити позаду. Під
скиданням нозюля, при проходженні палива, невеликий насос розряджає голчастий клапан. Переверніть основний корпус догори ногами, щоб голчастий клапан опустився. Якщо ви не знаєте про наявність цього невеликого голчастого клапана, він може впасти пізніше, коли ви перевернете основний
корпус; Або ви не помічаєте, або ви будете дивуватися, звідки він прийшов. Це гарна ідея, щоб розмістити голку клапан в сквірт, гвинти, як шайби і невеликий мішок Ziploc, щоб тримати їх разом і не втратити нічого. Крок 1: Зніміть насадку для розряду насоса корисної можливості За допомогою викрутки
Phillips зніміть гвинт з єдиної машини, яка закріплює насадку для скидання прискорювача в основний корпус. Ця груди видаляється вторинною з 4150 вуглеводів. Крок 2: Підйомна прискорювач Nozul Seal (Професійна механічна порада) Головка розряду має два невеликих, тонких металевих
ущільнення, один у верхній частині між гвинтами і біля основи між грудьми і грудьми і основним тулуба. Легко пропустити нижню пломбу, яка зазвичай залишається на головному корпусі. Ви легко можете отримати за допомогою невеликого магніту олівець. Якщо ви кидаєте його в вентурі, просто
відкрийте газову пластину і дайте їй впасти на прилавок. Крок 3: Пошук доступу до розряду грудей з першого боку вуглеводів через задуха пластини деякі обмежені. Будьте терплячі і за допомогою викрутки відключіть нитку вивантажувального насадки гвинта. Крок 4: За допомогою насадки для
розряду та гвинта зніміть плоскогубці з носа голки або гемостат, щоб отримати насадку та гвинт як збірку. Використовуйте магніт олівець, щоб захопити базове ущільнення грудей. Крок 5: Зніміть голчастий клапан Нозула Зніміть невеликий голчастий клапан з проходу гвинтового отвору нозула.
Найпростішим методом є ретельне перевертання вуглеводів догори ногами на чисту тканину на прилавку. Якщо ви не видалите його зараз, ви можете втратити його наступного разу, коли вуглевод перевернуться з ніг на голову. Крок 6: Розвантаження нозуль частин організовано, щоб тримати речі
організовані, мішок розряду головки, гвинт, ущільнення, і голка клапан разом. Струменевий видалення Основні вимірювальні струмені мають плоский привід бухти. Можна використовувати викрутку з плоским кінцем, але набагато кращий вибір інструменту - це спеціальний реактивний драйвер, як це
пропонує Холлі. Він має чоловічий тан, який займається автомобільним слотом і центральною наконечником, яка тримає транспортний засіб по центру на реактивному літаку, що виключає можливість того, що транспортний засіб вислизає з гнізда під час видалення або завантаження. Вібрувати
інструмент в інструмент і повернути його проти годинникової стрілки, щоб видалити струмені. Крок 1: Виберіть головний реактивний перемикач Хоча плоска викрутка може бути використана для видалення або встановлення основних струменів, набагато кращим вибором є приватний реактивний
драйвер, такий як ті, що пропонуються Холлі та кількома іншими виробниками інструментів. Крок 2: Зніміть головний реактивний літак Цей транспортний засіб має центральну круглу довуель, яка зосереджує транспортний засіб на автоматичному відкритті реактивного обличчя; Сидіння з плоским
приводом до реактивного гнізда. Інструмент запобігає прослизання, яке може виникнути за допомогою загальної плоскої викрутки. Середній доуель транспортного засобу надійно позиціонується. Видалення клапана живлення Клапан живлення обробляється ззаду в вимірювальний блок. Корпус
силового клапана має плоский чотирибоковод замість магії. Для видалення або встановлення потрібен 1-дюймовий ключ. Кола на силовому клапані досить неглибокі. Хоча використовується традиційний комутатор відкритого класу, коробки або розетки, чудовим вибором є спеціальний вимикач
клапана живлення. Це зруб алюмінієвого інструменту, спеціально розробленого для того, щоб ідеально залучати силовий клапан без небезпеки зісковзування або вирізки плоских або ближчих поверхонь. Поверніть силовий клапан проти годинникової стрілки, щоб видалити його. Силовий клапан
містить герметичний ущільнювач. Якщо ви плануєте повторно використовувати існуючий клапан живлення, зверніть увагу на стиль ущільнення (тритинговий відкритий центр або центр), так як для силового клапана потрібно використовувати прокладку таким же чином. Крок 1: Видалення Клапани
клапанів живлення мають чотирибокодовий плоский, що вимагає 1-дюймового вимикача. Однак приводні кола досить дрібні, тому слід з обережністю ставитися до того, щоб перемикач точно сяжав. Carburetors Віллі дозволяє легко працювати зі спеціальним інструментом приводу клапана живлення,
таким як цей. Зруб алюмінієвого клапана спеціально розроблений для сервісних клапанів живлення. Вставте інструмент у клапан живлення, очистіть інструмент вимірювальним блоком та поверніть інструмент проти годинникової стрілки. Накачата рукоятка забезпечує відмінне зчеплення пальців. Крок
2: Зніміть клапан живлення (CONTINUE) Як показано на цьому фото, інструмент клапана живлення не є загальним 1-дюймовим вимикачем і спеціально розроблений для залучення безпечного клапана живлення Holley. Оскільки пристрій алюмінієвий, він не бачить вимірювальний блок. &amp; Якщо ви
плануєте регулярно робити послуги вуглеводів, це обов'язковий інструмент. Видалення переповнення Свисток Білий пластиковий свисток переповнення розташований у верхній частині вимірювального блоку (якщо так) і утримується в гнізді вимірювального блоку з шпилькою, придатною для однієї
спроби. Крок 1: Щоб зняти пластиковий свисток переповнення безпечного пімі, підніміть переповнений свисток Pini, вставте плоску викрутку за порожнину і потягніть її вгору, щоб підштовхнути гвинт вгору. Самовдягаючий гвинт невеликий, тому мішок для довідки. Після того, як гвинт буде відсунуті
вгору, можна рухатися пальцями. Якщо ні, використовуйте плоскогубці з голкою або гемостат. Крок 2: видаліть переповнений свисток Після того, як буде видалено пошук місця, ви можете легко витягнути свисток переповнення з вимірювального блоку. Видалення гвинта змішування з вимірювального
блоку Голчастий гвинт закривається невеликим круглим ущільненням у вимірювальному блоці. Ви можете видалити ці два простих кроки, використовуючи їх. Крок 1: Зніміть гвинт бездіяльної суміші та поверніть його проти годинникової стрілки, щоб зняти гвинт непрацюючої суміші. Якщо ви плануєте
перепланувати свої вуглеводи, або якщо у вас стався витік в гвинті, зніміть прокладку з вибором. Крок 2: Порожня суміш ущільнювач гвинта Мийте Якщо ви плануєте очистити вимірювальний блок розчинником вуглеводів, зніміть невеликий ущільнювач ущільнення та замініть його на новий ущільнювач.
Видалення задухи Для карбюраторів, оснащених електричною задню, чорний пластиковий електричний корпус задуха забезпечений трьома гвинтами головки 8-32 х 3/8– дюймовими головками Phillips. Напруга wasator підтримує тиск на корпус, щоб уникнути випадкового обертання корпусу. Ватою в
плоскому джерелі рани всередині стренгового тулуба має справу задушлива пластинчаста рука. Негайно потягніть задушливе тіло; Уникайте задихання під час видалення, щоб уникнути можливих пошкоджень пружини. Задуха корпусу лита металева основа з'єднана з основним корпусом з трьома
гвинтами 8-32 х 118-дюймових Phillips. Перед тим, як знімати ці гвинти, зніміть невелику пряжку для волосся, яка закріпить вертикальну планку задуха до збірки важеля стренгування. Для зняття цієї шпильки використовуйте маленькі голчасто-носові плоскогубці або гемостати. При знятті основи
слідкуйте за невеликим отвором з невеликим круглим ущільненням Підлоги. Він впливає на колекторний вакуум, який циркулює по поводочі з тілом. На відміну від цього, тяга активується всередині поршня і допомагає відкрити пластину стренгації, коли двигун нагрівається. Огляньте цю маленьку
печатку. Якщо його пошкодити, це може бути причиною старого таємничого вакуумного витоку. Демонтаж електричної дросельною засліною має чорний пластиковий тепловий пружинний корпус, який безпечний від монтажу ручки задуха трьома гвинтами. Невелика шпилька стабілізує планку задуха до
задушливої монтажу руки. Крок 1: Зніміть електричну дросельну з пружинну сталь три отвори wasator разом з трьома гвинтами і зніміть чорний пружинний корпус. Після регулювання зовнішня шайба напрузі застосовує тиск для підтримки положення годинника задихаючого корпусу. Крок 2: Зніміть
задуху Conket Велика плоска прокладка повинна легко видалити, якщо це не викликає нагрівання і вік, щоб дотримуватися. Якщо так, використовуйте бритву, щоб зішкребти прокладку безкоштовно. Крок 3: Огляньте choke Spring A tang choke з'єднує весняне петельку (у верхньому правому куті під час
лиття). Цієї весни утоплення знаходиться в своєму спочиваючу позицію всередині резиденції. Він штовхнув задушливу тарілку вгору і змусив задушливу тарілку закритися. Бантик розігрівається, тягне вниз задуха руки і відкриває стренгаційну пластину. Крок 4: Зніміть штифт Cotter з задуха Стрижень
(Професійний механічний наконечник) Зніміть невелику котушку шпильку, яка прикоє задуха бар до задуха монтажного рукоята, перш ніж знімати литий основи електричної задуха з основного корпусу. Голчасто-носові голки або гемостат полегшують роботу. Використовуючи гемостат не тільки хапає
шпильку, але і через замки гемостата, шпилька надійно тримається під час підйому. Гемостат містить зачищує танг між кільцями пальців. Щоб зберегти пружинний затискач від рукоятки, затягніть інструмент разом та зніміть закріплення. Механічне розбирання дросельної заслінки Механічна задушена
збірка підключається до основного корпусу так само, як і електрика. Він фіксується трьома гвинтами, а странгуляційна пластинчаста планка кріпиться до руки в пристрої задухи, закріпленому невеликою шпилькою. Перед тим, як зняти три монтажні гвинти, зніміть пімі. Крок 1: Відокремте збірку задуха
від основного корпусу Зніміть три гвинти, які тримають ливарну основу збірки до основного корпусу. Крок 2: Вентиляційні трубки повітря (критичний огляд) Зверніть увагу на вентиляційні трубки на основному лиття (ліворуч). Велика трубка внизу ліворуч - це трубка для наполягання повітря, яка
дозволяє зовнішньому повоєданні увійти в корпус. Маленька трубка просто всередині круглої основи - це вакуумний порт, що живиться від колекторного вакууму, щоб допомогти розтягувачу поршня, який допомагає відкрити пластину задуха, коли двигун нагрівається. Крок 3: Прокладка вентиляційної
трубки повітря Огляд ущільнювачів вакуумного порту, що дозволяє пилососити відсувний поршень всередині корпусу основи невеликої прокладки задуха. Пошкоджена прокладка може пояснити витік вакууму, який ви не могли знайти раніше. Незважаючи на це, завжди встановлюйте нову прокладку в
цьому місці перед перевстановленням бази. Крок 4: Знайдіть три гвинти, які монтують основу важеля задуха на вуглеводах Choke Armature серії 4150 з Основного тіла в основне тіло. Крок 5: Підніміть стрижень задуха перед тим, як зняти три гвинти для кріплення важеля, пам'ятайте, що планка, яка
рухається задушливою пластиною, потрапляє в болт монтажної руки. Задушливу паличку потрібно спочатку видалити, щоб закріпити її маленькою шпилькою. Крок 6: Зніміть важіль задуха за допомогою викрутки phillips, щоб зняти три гвинти кріплення важеля задуха з основного корпусу. Крок 7:
Зніміть важіль задуха (CONTINUE) Зніміть механізм задушення важеля. Кронштейн на задній (ліва сторона фото) розділяє два монтажних гвинти. Ця кронштейн включає в себе слот для стиснення кабелю для ручного задуха кабелю. Крок 8: Задуха пластини стрижень огляд чок пластини має нейлон
пластини, яка допомагає направляти стрижень зі зменшеним тертям. Крок 9: Перевірте пластину задуха для пошкодження (критичний огляд) Задуха пластини стрижень тепер може виглядати вільно, але 90-градусний вигин бару ловиться у верхній частині задушливої пластини ручки зайнятий.
Стрижень не можна знімати без згинання стрижня або верхньої руки, чого слід уникати. Звичайно, задушливу тарілку можна видалити, але це проблема, тому що задушлива пластина зірвана в шахті. Якщо немає необхідності знімати странгаційну пластину (пошкодження і т.д.), немає причин знімати
цю планку. Вакуум вторинного видалення діафрагми Вакуумний вторинний допоміжний блок підключається до пасажирської сторони основного корпусу, закріпленого трьома гвинтами головки Phillips. Странгуляційна монтажна основа приховує доступ до самої саморізу вперед, тому странгуляційна
збірка повинна бути знята в першу чергу. Один гвинт головки Phillips закріпить нижню частину вакуумної вторинної примушової планки, підключеної до вторинного валу газової пластини. Спочатку зніміть цей гвинт. Зніміть три гвинти, які закріпіть вакуумне кріплення до основного корпусу, а потім
перемістіть нижню руку пригвинторної планки через вал газу кілікілу. Ця рука зайнята валом з плоскою конструкцією з обох сторін і посадка може бути досить щільною. При необхідності використовуйте невелику плоску ножну викрутку в якості інструменту спостереження між підставкою і ручкою.
Повільно, акуратно натягніть на протилежні сторони планки, поки вона не буде випущена. Невеликий вакуумний корпус ущільнює задній вакуумний корм. Традиційний холлі, вакуумний корпусний чохол забезпечений чотирма гвинтами 8-32 х 1-дюймові phillips-head. Зніміть ці чотири гвинти і підніміть
кришку і пружину. Діафрагма тепер відкривається як перевернута парасолька. Це хороший приклад для виправдання останнього оновлення кріплення вакуумної кришки Холлі; Весняну діафрагму можна міняти, не порушуючи. Цей новий дизайн є стандартним на 4150 вуглеводів Avenger. Якщо
діафрагму потрібно замінити, то прибійна планка фіксується на нижній руці дуже маленьким С-затискачем. Зняття С-затискача та відділення нижньої руки від стрижня дозволяє видалити діафрагму з вакуумного корпусу. Крок 1: Знайти вакуум вторинного Вакуумний вторинний блок кріпиться до
основного корпусу трьома гвинтами, а вторинний газовий вал одним гвинтом. Зніміть пристрій задуха, щоб отримати доступ до більшості з трьох гвинтів, які тримають пристрій до основного корпусу. Крок 2: Послабте стрижневу ручку Гвинт зніміть три монтажні гвинти, але зачекайте, поки газовий вал
не зніме три гвинти кріплення корпусу, доки нижній гвинт, що тримає ручку стрижня, не зніме. Крок 3: Зніміть вакуумний приводний гвинт Зніміть нижній гвинт, який закріпить важіль вакуумного приводу до вторинного газового валу. Крок 4: Видалити вакуум вторинний (важливо!) Рука розташовується на
газовому валу привабливими кружечками. Рука може бути трохи щільною, тому будьте терплячі і послабте руку від валу. Вам може знадобитися легке цікаве, але будьте обережні, щоб не зігнути ручку. Видаліть вакуумну вторинну одиницю з вуглеводів. Крок 5: Вакуумна прокладка портів Inspect
Vacuum має внутрішню діафрагму, яка є невід'ємною частиною вторинного монтажного приводу. Зверніть увагу на невеликий порт з ущільненням на задній панелі вакуумного блоку. Він вирівнюється з вакуумним портом на головному корпусі. Завжди плануйте замінити цю печатку. Вакуумний порт на
головному корпусі живить вакуумний блок. Крок 6: Зніміть верхню кришку вакуумного кріплення Кришка вакуумного блоку фіксується чотирма гвинтами 8-32 x 1-дюйма. Вакуумне тіло розкриває пружину і діафрагму, не знімаючи кришку. Крок 7: Підніміть діафрагму діафрагми, а стрижень приводу - це
попередньо зібраний блок. Щоб вийняти діафрагму з корпусу, зніміть важіль нижньої планки з бами. Крок 8: Зніміть привод Стрижень C-Clip Вакуумний вторинний приводний стрижень фіксується на руці газового валу за допомогою дуже невеликого С-затискача. Крок 9: Серія Spring Change Avenger має
вторинну збірку з модульним вакуумом, що дозволяє замінити весь вакуумний блок без необхідності видалення вуглеводів. На додаток до того, щоб служити стандартним обладнанням в серії Avenger, це оновлення доступне як комплект для перетворення вакуумного вторинного блоку Holley в цей
модульний стиль. Зніміть пружинний чохол і два гвинти, які тримають пружину на місці. Діафрагма залишається під окремою кришкою. Якщо ви просто хочете змінити пружини, ця конструкція дратує і уникає необхідності мати справу з діафрагмою повторного сидіння. Основне відділення корпусу та
базової пластини Основний корпус кріпиться до базової пластини/корпусу газу шістьма гвинтами 12-24 х 3/4 дюйма. Ці гвинти мають голову в стилі Філліпс. Якщо всі шість гвинтів були видалені, основний корпус повинен бути легко висмоктяний з газового корпусу. Як уже згадувалося раніше, ручки
насоса-прискорювача і камери легко зняти з базової пластини. Якщо газові вали виглядають або зношені, газові плити необхідно зняти з валів, щоб можна було зняти вали з базової пластини. Однак кожна газова пластина кріпиться до валу парою дрібних саморізів. Інша сторона гвинта деформується
на фабриці Релаксації. Щоб зняти ці гвинти, використовуйте цвіль-болгарку, щоб акуратно подрібнити виступаючий кінець кожного гвинта, щоб він був очищений поверхнею вала. Використовуйте екстремальний догляд, щоб уникнути пошкодження валів. Якщо газові вали працюють за проектом,
залиште їх у спокої і не порушіть гвинти газової плити. Крок 1: Зніміть базові гвинти пластини Використовуйте привід у стилі Філліпс, щоб видалити гвинти з шістьма базовими пластинами. Щоб колектор базової пластини не рухався або свербіж поширювався поверхнею, не давайте шеррі вислизнути.
Кожна базова пластина має замок на кімнаті. Крок 2: Огляньте базову пластину Ця базова пластина є накладним видом (також називається газовим тілом) з подвійним насосним вуглеводом 4150. Крок 3: Огляньте основне тіло Це 4150 вуглеводів є нижчим зовнішнім виглядом основного тіла. Крок 4:
Зніміть гвинти газової пластини Кожна газова пластина кріпиться до газового валу парою гвинтів. Подрібніть протилежні кінці саморізів, щоб зняти їх. Наконечники гвинтів пюре/деформовані, щоб запобігти розпушунню гвинтів. Якщо вам потрібно видалити газові плити, використовуйте великий догляд
при їх шліфуванні, щоб уникнути пошкодження газового валу. Також, якщо ви не знімаєте газові плити, продовжуйте організовувати їх для розташування отвору вентурі. Автор Майк Маврігіан і опублікований з дозволу CarTechBooks ОТРИМАТИ УГОДУ З ЦІЄЇ КНИГИ! Повна книга буде любити, якщо
вам сподобалася ця стаття. Натисніть на кнопку нижче, і ми надішлемо вам спеціальну угоду по цій книзі. Книга.
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