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gehouden.

Fig. 40. De binnenring van de nokkenas trekken.

Fig. 38. De onderdelen van de pomelementen afzonder-
lijk en de persklephouders, moeten apart worden

Fig. 42. Om lekken te voorkomen op de plaats waar de
zitting van de plunjercilinder rust moet deze plaats glad
worden gefraisd. Frais echter nooit meer dan 0,04 mm weg,

Gebruik hiervoor DAF-gereedschap. (zie blz. 55).

Fig. 39. Het losdraaien van de nokkenasmoer. Houd de
nokkenas tegen met behulp van DAF-gereedschap

4-99-s35185.

Fig, 41. Het uitdraaien van de regelstangbusjes m.b.v. van
DAF-sereedsch ap 4-99 -535177,
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Fig. 43. Let bij montage van de regelstang er altijd op
dat het merkteken in de stand staat zoals hierboven aan-

gegeven.
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Fig. M. De borgbouten van de plunlercilinders vastzetten.

@
Fig. 46, Let er op dat de merktekens op plnrnier en
sleulbus ten opzichte van het regelkwadrant met elkaar

oYereenkomen.

Fig. 45. Wanneer de bouten zijn vastgedraaid, moeten de

cilinders nog op en neer kunnen worden bevrogen'

Fig. 47, Na de plunjers zorgvuldig te hebben gereinigd
en ze te hebben gedoopt in dieselolie mogen deze niet

meer met de vingers worden aangeraakt.
Voor montage te gebruiken DAF-gereedschap.
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Fig. 49, Het alpersen van de brandstofpomp,

Wanneer de cilinders, plunjers en persklepjes zijn gemon-
teerd, wordt onder de plunjers een plaat aangebracht. Ver-
volgens wordt de luchtslang aangesloten op de brandstof-
inlaai met een persdruk van 2 kg/cm2. Er mag nu geen

lucht langs de plunjers en perskleppen Iekken.
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Fig. /t8. Het plaatsen van de alpersplaat.
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Fig. 50. De regelstang moet gemakkelijk, zonder ergens

weerstand te ondorvinden, bewogen kunnen worden, an'
ders zal de werking van de regulateun onregelmatig

worden.

Fig. 52, Het meten van de axiale speling van de nokken'
as. De speling moet voor alle pompen min. 0,05 mm en

max. 0,15 mm bedragen.

Fig. 51 , Bij symetrische assen moet het merkteken op de
nokkenas altijd aan de linkerzijde van de pomp staan,

@
Fig. 53. Het monteren van de binnenring van het nokken-

aslager.

Fig. 54. Het monteren van
DAF-gereedschap

de bodempluggen m,b.v,
4-99-535093.
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