
 
 

 

Instruktionsmanual för installation av elektrisk bränslepump 

Den bästa placeringen av en elektrisk bränslepump är i bakänden av fordonet. In- och utgång ska 

vara monterat under tankens lägsta nivå. Pumpen är gjord för att trycka bränsle, inte för att duga 

bränsle ur tanken. Den behöver bli gravitationsmatad eller så kan man sätta en handpump för att 

mata pumpen innan start. Pumpen bör monteras lodrätt i chassit med pumpens motor uppåt. Undvik 

att sätta pumpen i närheten av delar som rör sig eller att utsätta pumpen för värme. Pumpen bör 

monteras i en skyddad miljö, tillexempel i fordonets bagageutrymme.  

Installation 

1. Välj en placering så nära bränsletillförseln dom möjligt och så långt bort från värme som 

möjligt enligt ovan. 

2. Använd fästet som mall och borra två hål för 5/16” skruvar. 

3. Placera gummipackningarna mellan fästet och bränslepumpen och montera pumpen lodrätt 

med motorn uppåt med 2st 5/16” skruvar. 

4. Koppla ihop bränsleslangen från tanken till filtret och sedan till pumpens ingång (ingången är 

vid reduceringsskruven). Koppla slangen från utgången till förgasaren. Använd samma storlek 

på slangen som original. Sätt slangen så att det inte blir onödiga strypningar som tillexempel 

skarpa böjar eller för små kopplingar och slangar. Dra inte heller slangen mot något vasst så 

att den kan skava av. Alla kopplingar måste vara täta. 

Dra inte åt kopplingarna för hårt, de bör ej dras hårdare är 40ft/lbs. Använd gängtätning med 

teflon, använd ej gängtätning som är silikonbaserad. 

 

Instruktionsmanual för installation av bränsletrycksregulator 

Om en högtryckspump ska användas behöver en bränsletrycksregulator installeras mellan pump och 

förgasare.  

1. Använd medföljande fäste. Montera regulatorn så nära förgasaren som möjligt, men se 

till så att den inte sitter för nära varma delar så att den blir överhettad.  

2. Många regulatorer har två utgångar. Om det finns två förgasare sätter du en ledning till 

varje förgasare, om det finns en förgasare pluggas den ena utgången. Det spelar ingen 

roll vilken utgång som pluggas. 

3. En del regulatorer har en utgång för returledning till tanken, använd samma storlek på 

slang som resten av bränsleledningen.  

4. Slangen ut från pumpen ska in i regulatorn, ev. genom ett filter. Se till att inga kopplingar 

läcker. 

5. För att justera trycket i regulatorn skruvar man på justeringsskruven, medsols ökar 

trycker, motsols minskar trycket. 

Observera att om man trycket är för högt flödar förgasaren över vilket kan leda till brand. Använd 

alltid en bränsletrycksmätare mellan förgasare och bränsletrycksregulator. 



 
 

 

Kopplingsscheman för bränslepump 

Med strömbrytare:  

 

 

Med relä:

 

 

 


