
2005.0 DISCOVERY 3, 502-02

BEVESTIGINGEN CHASSIS/CARROSSERIE

CARROSSERIE - 2.7L TDV6-
DIESELMOTOR (G965386)

VERWIJDEREN EN AANBRENGEN

N.B.:

VERWIJDEREN

In deze procedure wordt het huis van het geïntegreerde 

carrosserieframe verwijderd. Deze procedure kan alleen op een 

2-koloms hefbrug worden uitgevoerd.

WAARSCHUWING:

Voer geen werkzaamheden aan of onder een voertuig uit 

dat alleen door een krik ondersteund wordt. Ondersteun 

het voertuig altijd met asbokken.

Krik het voertuig op en plaats asbokken.

1.

Breng het voertuig omhoog met de steunen onder het 

geïntegreerde carrosserieframe.



Koppel de massakabel van de accu los. 

Zie voor meer informatie de procedure:  (414-00 Specificaties

Accu- en oplaadsysteem - algemene informatie, Specificaties). 

2.

Verwijder de drager van de extra accu. 

Zie voor meer informatie de procedure:  Steun extra accu

(414-01 Accu, bevestiging en kabels, Verwijderen en 

aanbrengen). 

3.

Verwijder het expansiereservoir voor de koelvloeistof. 

Zie voor meer informatie de procedure:  (303-Expansietank

03C Motorkoeling - 2.7L TDV6-dieselmotor, Verwijderen en 

aanbrengen). 

4.

Tap de koelvloeistof uit de airconditioning af. 

Zie voor meer informatie de procedure: Aircosysteem (A/C), 

 (412-00 koelmiddel opvangen, vacuüm trekken en vullen

Airconditioning - Algemene informatie, Algemene procedures). 

5.

Verwijder het luchtfilter. 

Zie voor meer informatie de procedure:  (303-12C Luchtfilter

Inlaatluchtverdeling en filtering - 2.7L TDV6-dieselmotor, 

Verwijderen en aanbrengen). 

6.

Verwijder de TCM. 

Zie voor meer informatie de procedure: Regelmoduul 

 (308-07A Vierwielaandrijving, vierwielaandrijving (4WD)

Verwijderen en aanbrengen). 

7.

8.



Maak de pluskabel van de accu los.

Verwijder het deksel van de BJB.

Verwijder de moer.

Maak de doorvoertule los.

Verwijder de zijwand van de accuruimte.9.

Maak de 4 klemmen los.

10.



Verwijder het verlengstuk van de zijwand van de accuruimte.

Maak de onderste stuurkolomas los uit de stuurkolom.

11.



Verwijder de Torx-bout en gooi hem weg.

Maak de steun van de pluskabel van de accu los.

12.

Verwijder de 2 moeren.

Koppel de 2 stekkers van de motorkabelboom los.

13.

Koppel de 2 stekkers van de transmissiekabelboom los.

14.

15.



Maak de kabelboomcassettes van de motor- en 

transmissiekabelbomen los en leg de kabelbomen aan de 

kant.

Maak de 2 klemmen los.

LET OP:

Zorg dat het gebied rond de pasvlakken en de 

aansluitingen schoon is voordat u onderdelen loskoppelt 

of verwijdert. Dicht open verbindingen af om 

verontreiniging te voorkomen.

Koppel de vacuümslang van de rembekrachtiger los.

16.

Maak de klem los.

LET OP:
17.



Sluit alle koelvloeistofleidingen direct af om het 

binnendringen van vuil en vocht te voorkomen.

Koppel de hoge- en lagedrukleidingen van de airconditioning 

los.

Verwijder de 2 bouten.

Verwijder de 2 O-ringen en gooi ze weg.

Koppel de koelvloeistofslangen los van de in- en uitlaat van de 

op brandstof werkende hulpverwarming.

18.

Maak de 2 klemmen los.

Klem de slangen af.

19.



Koppel de stekker van de lagedrukschakelaar van de 

airconditioning los.

Maak de kabelboom los.

Koppel de stekker van de koelventilator los.

20.

21.



Verwijder de bevestigingspennen van de radiateur.

Druk de 2 klemmen samen.

Koppel de 2 koelvloeistofslangen van de verwarming los.

22.

Maak de klemmen los.



Klem de twee slangen af.

WAARSCHUWINGEN:

Plaats het voertuig in een goed geventileerde, 

afgesloten ruimte en plaats borden met 'Verboden te 

roken/benzinedamp' rond het voertuig.

Gebruik geen mobiele telefoons als er werkzaamheden 

aan onderdelen van het brandstofsysteem worden 

uitgevoerd. Er zijn altijd zeer brandbare dampen 

aanwezig die kunnen ontsteken. Als van deze 

instructies wordt afgeweken, kan dit leiden tot 

verwondingen.

Verwijder de brandstofvulklep en het binnendeel.

23.

Open de brandstofvulklep en verwijder de vuldop.

Duw met een metalen stangetje met een diameter van 

2 mm door het binnendeel en maak de 4 klemmen los.

Maak los van de vulnek.

Breng de vuldop weer aan.

24.



Maak de brandstofvulnek los.

Verwijder de bout.

Verwijder beide spatschermen voor. 

Zie voor meer informatie de procedure:  Spatplaat spatscherm

(501-02 Voorpanelen, Verwijderen en aanbrengen). 

25.

Verwijder de afdekking van de voorbumper. 

Zie voor meer informatie de procedure: Voorste bumperpaneel

(501-19 Bumpers, Verwijderen en aanbrengen). 

26.

Koppel de 3 stekkers van het ruitensproeiervloeistofreservoir 

los.

27.

N.B.:
28.

Noteer de gemonteerde positie.



Koppel de 2 sproeipompslangen los.

Koppel de kabelboom van de omgevingstemperatuursensor 

los.

29.

Maak de klem los.

Koppel de stekker los.

Rechtsvoor: haal de luchtveringsleiding uit de kabelboomklem.30.

Rechtsvoor: maak de kabel van de ABS-sensor los.31.

Maak de 2 klemmen los.

Koppel de stekker los.



Rechtsvoor: koppel de motormassakabel los van de 

carrosserie.

32.

Verwijder de moer.

Rechtsvoor: koppel de 2 carrosseriekabelboomstekkers los.33.

Koppel de 2 stekkers los.

Rechtsvoor: koppel de kabelboom van het carrosserieframe 

los.

34.



Maak de 2 klemmen los.

LET OP:

Zorg dat het gebied rond de pasvlakken en de 

aansluitingen schoon is voordat u onderdelen loskoppelt 

of verwijdert. Dicht open verbindingen af om 

verontreiniging te voorkomen.

Rechtsvoor: haal de remleiding los.

35.

Gebruik een absorberende doek om gemorste vloeistof 

op te vangen.

Koppel de leiding los.

Verwijder de klem.

Linksvoor: maak de kabel van de ABS-sensor los.36.

Maak de 2 klemmen los.

Koppel de stekker los.

37.



Linksvoor: koppel de stekker van de remblokslijtagesensor 

los.

Maak los uit de 4 klemmen.

Linksvoor: maak de 2 luchtleidingen los.

38.

Maak los uit de 5 klemmen.

39.



Linksvoor: koppel de 3 carrosseriekabelboomstekkers los.

Linksvoor: maak de massakabel van het geïntegreerde 

carrosserieframe los.

40.

Verwijder de moer.

Maak de 2 massakabels los.

LET OP:

Zorg dat het gebied rond de pasvlakken en de 

aansluitingen schoon is voordat u onderdelen loskoppelt 

of verwijdert. Dicht open verbindingen af om 

verontreiniging te voorkomen.

41.



Linksvoor: haal de remleiding los.

Gebruik een absorberende doek om gemorste vloeistof 

op te vangen.

Koppel de leiding los.

Verwijder de klem.

Verwijder de afdekking van de achterbumper. 

Zie voor meer informatie de procedure: Achterste 

 (501-19 Bumpers, Verwijderen en bumperpaneel

aanbrengen). 

42.

LET OP:

Zorg dat het gebied rond de pasvlakken en de 

aansluitingen schoon is voordat u onderdelen loskoppelt 

of verwijdert. Dicht open verbindingen af om 

verontreiniging te voorkomen.

43.



Rechtsachter: koppel de remleiding los.

Gebruik een absorberende doek om gemorste vloeistof 

op te vangen.

Koppel de leiding los.

Verwijder de klem.

Linksachter: koppel de 2 stekkers los van de kabelboom van 

het frame.

44.

LET OP:
45.



Zorg dat het gebied rond de pasvlakken en de 

aansluitingen schoon is voordat u onderdelen loskoppelt 

of verwijdert. Dicht open verbindingen af om 

verontreiniging te voorkomen.

Linksachter: koppel de remleiding los.

Gebruik een absorberende doek om gemorste vloeistof 

op te vangen.

Koppel de leiding los.

Verwijder de klem.

LET OP:

Zorg dat het gebied rond de pasvlakken en de 

aansluitingen schoon is voordat u onderdelen loskoppelt 

of verwijdert. Dicht open verbindingen af om 

verontreiniging te voorkomen.

46.



Linksachter: koppel de inlaatleiding van de 

luchtveringscompressor los.

Beweeg het voertuig op de hefbrug omhoog.

LET OP:

Noteer de gemonteerde positie van de keerring.

Maak de noodontgrendelkabel van de handrem los.

47.



Verwijder de beschermplaat onder de transmissie.

48.

Verwijder de 6 bouten.

Verwijder het hitteschild van de transmissie.

49.

Verwijder de 4 bouten.

Maak de schakelkabel los.

50.



Gebruik een extra steeksleutel om de klembus in positie 

te houden. Draai vervolgens de borgmoer los.

Druk de vergrendeling in en maak de kabel los.

Verwijder de bevestigingsbouten van de carrosseriesteunen.

51.

Verwijder de 10 vulringen.

WAARSCHUWING:

Voer geen werkzaamheden aan of onder een voertuig uit 

dat alleen door een krik ondersteund wordt. Ondersteun 

het voertuig altijd met asbokken.

OPMERKINGEN:

52.

Noteer de gemonteerde positie van de 

carrosseriesteunen.

De carrosseriesteunen zijn voorzien van een kleurcode.



Krik de carrosserie op en plaats asbokken.

Verwijder de 10 carrosseriesteunen.

AANBRENGEN

OPMERKINGEN:

Monteer de carrosseriesteunen.

1.

De carrosseriesteunen zijn voorzien van een kleurcode.

Monteer de onderdelen in de oorspronkelijke posities.

Maak de pasvlakken van de onderdelen schoon.

LET OP:

Laat de carrosserie voorzichtig op het geïntegreerde 

carrosserieframe zakken. Zorg dat er geen onderdelen 

klem komen te zitten. Let met name op loszittende 

aansluitingen rond de radiateur.

2.



Monteer de carrosserie op het geïntegreerde carrosserieframe.

Maak de pasvlakken van de onderdelen schoon.

Lijn de carrosserie en de steunen van het geïntegreerde 

carrosserieframe uit met de hulp van een andere 

monteur.

Breng de vulringen aan.

Breng de bouten aan, maar draai ze nog niet helemaal 

vast.

WAARSCHUWING:

Voer geen werkzaamheden aan of onder een voertuig uit 

dat alleen door een krik ondersteund wordt. Ondersteun 

het voertuig altijd met asbokken.

Beweeg het voertuig op de hefbrug omhoog.

3.

Breng het voertuig omhoog met de steunen onder het 

geïntegreerde carrosserieframe.

Draai de bouten van het geïntegreerde carrosserieframe op de 

carrosserie vast tot 133 Nm (98 lbf.ft).

4.

Bevestig de schakelkabel.5.

Zet de noodontgrendelkabel van de handrem vast.6.

Maak de pasvlakken van de onderdelen schoon.

Linksachter: sluit de inlaatleiding van de 

luchtveringscompressor aan.

7.

Maak de pasvlakken van de onderdelen schoon.

Zet de klem vast.

Linksachter: sluit de remleiding aan.8.



Laat de hefbrug met het voertuig zakken.

Maak de pasvlakken van de onderdelen schoon.

Monteer de remleiding.

Monteer de klem.

Draai de wartelmoer van de remleiding vast tot 16 Nm 

(12 lbf.ft).

Linksachter: sluit de 2 carrosseriekabelboomstekkers aan.9.

Rechtsachter: sluit de remleiding aan.10.

Maak de pasvlakken van de onderdelen schoon.

Monteer de remleiding.

Monteer de klem.

Draai de wartelmoer van de remleiding vast tot 16 Nm 

(12 lbf.ft).

Zet de brandstofvulnek vast.11.

Draai de bout vast tot 10 Nm (7 lbf.ft).

Monteer de brandstofvulklep.12.

Maak de pasvlakken van de onderdelen schoon.

Breng de vuldop aan.

Sluit de brandstofvulklep.

Monteer de afdekking van de achterbumper. 

Zie voor meer informatie de procedure: Achterste 

 (501-19 Bumpers, Verwijderen en bumperpaneel

aanbrengen). 

13.

Linksvoor: sluit de remleiding aan.14.

Maak de pasvlakken van de onderdelen schoon.

Monteer de remleiding.



Zet de klem vast.

Draai de wartelmoer van de remleiding vast tot 16 Nm 

(12 lbf.ft).

Linksvoor: sluit de massakabel van het geïntegreerde 

carrosserieframe aan.

15.

Sluit de massakabels aan.

Draai de moer vast tot 25 Nm (18 lbf.ft).

Linksvoor: sluit de 3 carrosseriekabelboomstekkers aan.16.

Linksvoor: zet de luchtleidingen vast in de klemmen.17.

Linksvoor: sluit de stekker van de remblokslijtagesensor aan.18.

Zet vast in de klemmen.

Linksvoor: sluit de kabel van de ABS-sensor aan.19.

Sluit de stekker aan.

Zet vast in de klemmen.

Rechtsvoor: sluit de 2 carrosseriekabelboomstekkers aan.20.

Rechtsvoor: zet de kabelboom van het carrosserieframe vast.21.

Zet vast met de 2 klemmen.

Rechtsvoor: sluit de remleiding aan.22.

Reinig de contactoppervlakken van de componenten.

Monteer de remleiding.

Zet de klem vast.

Draai de wartelmoer van de remleiding vast tot 16 Nm 

(12 lbf.ft).

Rechtsvoor: sluit de motormassakabel aan op de carrosserie.23.

Draai de moer vast tot 25 Nm (18 lbf.ft).



Rechtsvoor: sluit de kabel van de ABS-sensor aan.24.

Sluit de stekker aan.

Zet de klemmen vast.

Rechtsvoor: zet de luchtveringsleiding vast in de 

kabelboomklem.

25.

Sluit de kabelboom van de omgevingstemperatuursensor aan.26.

Sluit de stekker aan.

Zet de klem vast.

N.B.:

Sluit de sproeipompslangen aan.

27.

Monteer de onderdelen in de oorspronkelijke posities.

Sluit de stekkers van het ruitensproeiervloeistofreservoir aan.28.

LET OP:

Smeer de nieuwe afdichtingen met schone koelvloeistof.

Sluit de hoge- en lagedrukleidingen van de airconditioning 

aan.

29.

Maak de pasvlakken van de onderdelen schoon.

Breng nieuwe O-ringen aan.

Draai de bout vast tot 6 Nm (4 lbf.ft).

Sluit de koelvloeistofslangen van de op brandstof werkende 

hulpverwarming aan.

30.

Zet vast met de klemmen.



Sluit de stekker van de koelventilator aan.31.

Sluit de stekker van de lagedrukschakelaar van de 

airconditioning aan.

32.

Zet de kabelboom vast.

Sluit de vacuümslang van de rembekrachtiger aan op het 

inlaatspruitstuk.

33.

Maak de pasvlakken van de onderdelen schoon.

Breng de bevestigingspennen van de radiateur aan.34.

Monteer de afdekking van de voorbumper. 

Zie voor meer informatie de procedure: Voorste bumperpaneel

(501-19 Bumpers, Verwijderen en aanbrengen). 

35.

Monteer beide spatschermen voor. 

Zie voor meer informatie de procedure:  Spatplaat spatscherm

(501-02 Voorpanelen, Verwijderen en aanbrengen). 

36.

N.B.:

Monteer de onderste stuurkolomas.

37.

Zorg dat het stuurwiel in de stand recht vooruit staat.

Maak de pasvlakken van de onderdelen schoon.

Breng een nieuwe Patchlock-bout aan en draai hem 

vast tot 25 Nm (18 lbf.ft).

Lijn de motor- en transmissiekabelbomen en hun cassettes uit.38.

Sluit de 2 motorkabelboomstekkers aan.39.

Sluit de 2 transmissiekabelboomstekkers aan.40.



Monteer de motor- en transmissiekabelboomcassettes.41.

Monteer de TCM. 

Zie voor meer informatie de procedure: Regelmoduul 

 (308-07A Vierwielaandrijving, vierwielaandrijving (4WD)

Verwijderen en aanbrengen). 

42.

Monteer het verlengstuk van de zijwand van de accuruimte.43.

Monteer de zijwand van de accuruimte.44.

Zet de klemmen vast.

Sluit de pluskabel van de accu aan.45.

Sluit de pluskabel van de accu aan op de BJB.

Draai de moer vast tot 25 Nm (18 lbf.ft).

Breng de doorvoertule aan.

Monteer het deksel van de BJB.

Sluit de koelvloeistofslangen van de verwarming aan.46.

Zet de klemmen vast.

Monteer het luchtfilter. 

Zie voor meer informatie de procedure:  (303-12C Luchtfilter

Inlaatluchtverdeling en filtering - 2.7L TDV6-dieselmotor, 

Verwijderen en aanbrengen). 

47.

Monteer het expansiereservoir voor de koelvloeistof. 

Zie voor meer informatie de procedure:  (303-Expansietank

03C Motorkoeling - 2.7L TDV6-dieselmotor, Verwijderen en 

aanbrengen). 

48.

Sluit de massakabel van de accu aan. 

Zie voor meer informatie de procedure:  (414-00 Specificaties

Accu- en oplaadsysteem - algemene informatie, Specificaties). 

49.



Vul de airconditioning. 

Zie voor meer informatie de procedure: Aircosysteem (A/C), 

 (412-00 koelmiddel opvangen, vacuüm trekken en vullen

Airconditioning - Algemene informatie, Algemene procedures). 

50.

Ontlucht het remsysteem. 

Zie voor meer informatie de procedure: Remsysteem 

 (206-00 Remsysteem - algemeen, Algemene ontluchten

procedures). 

51.

Stel de schakelkabel af. 

Zie voor meer informatie de procedure: Kabel van 

 (307-05A Uitwendige keuzehandel afstellen

bedieningsorganen automatische transmissie/transaxle - 4.0L 

V6-benzinemotor, Algemene procedures). 

52.

Monteer het hitteschild van de transmissie.53.

Draai de bouten vast tot 10 Nm (7 lbf.ft).

Monteer de beschermplaat onder de transmissie.54.

Draai de bouten vast tot 10 Nm (7 lbf.ft).

Controleer het peil van de koelvloeistof en vul het bij.55.

Zet de uitlaatsteun van de op brandstof werkende 

hulpverwarming vast.

56.


