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I tidigare artiklar (TR Magazine nr 1/2008 och 
nr 4/2017) har Bengt Nylén beskrivit de problem 
som kan uppstå med låsmekanismen för att 
öppna motorhuven. 

Om wiren går av pga slitage kan du på olika sätt 
komma åt låsmekanismen under huven i bakre delen 
av motorummet mot torpedväggen. Ett sätt är att ta 

bort handsfacket och genom torpedväggen nå spärren/huvlå-
set med en skruvmejsel. Ett annat sätt är att ta bort höger strål-
kastare och med en smal pinne nå låsmekanismen. Båda dessa 
varianter är dock besvärliga och onödigt krångliga. Bättre då 
att montera en extra huvöppningsmekanism som Bengt Nylén 
beskrivit i sina tidigare artiklar.

Du kan även köpa ett ”Emergency Bonnet Release Kit” 
från Moss (nr 807-065), kostnad £13.50. Rimmers har mot-
svarande (nr 630573EBR). Det är mycket enkelt att montera. 

Spak med krok
I satsen ingår en ”spak” med en liten ”krok” som du skruvar 
fast i låsmekanismens fäste och som har till uppgift att fri-
göra låsmekanismen. Denna ”spak/krok” lossar enkelt spär-
ren genom att man drar i en stålstav/länkage som enkelt nås 
från insidan bakom handsfacket på passagerarsidan. Du får 
borra ett litet hål i plåten till höger om låsmekanismen för att 
montera länkaget som tätas med en gummipackning vid ge-
nomförningen. Kolla bara att hålet borras på rätt ställe utan 
att skada annat därunder, t ex ett av fästena till instrumentpa-
nelen. En detaljerad instruktion bl.a. med diameter på de hål 
som ska borras bifogas satsen. 

När du monterat detta kit kan du känna dig lugn med att 
alltid kunna öppna din motorhuv när du ska kolla oljenivån 
och fylla på lite kylarvätska.  
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Alla delar som följer med. Det bifogas även en stoppskruv som 
förhindrar ”spaken/kroken” att passera spärren när du drar i länkaget. 

1.  ”Kroken” som frigör spärren för låsmekanismen 
när man drar länkaget nedåt.

2.  Ett hål borras för länkaget som tätas med en gummipackning. 
Länkaget nås från insidan bakom handsfacket på 

passagerarsidan när låsmekanismen ska frigöras.
 

3.  Stoppskruven som förhindrar att ”kroken” 
dras förbi spärren till låsmekanismen.

4.  När länkaget dras nedåt frigörs låsmekanismen.


