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Voorwoord

Voorwoord

"Met onderhoud vooftom je reparaties". Deze oude stelregel heeft nog sleeds niets aan waarde ingeboet.
Moderne electonica en nieuwe technieken, zoals die tegenwoordig vaak worden toegepast, kunnen het
onderhoud weliswaar verminderen, maar niet overbodig maken. Zelfs de meest geavanceerde truck heett
nog steeds onderhoud nodig.

Het onderhoud aan bedrijfswagens kan echter we! beter en sneller worden uitgevoerd als de juiste
technische gegevens en specificaties onder handbereik zijn. DAF heeft daarom alle gegevens die nodig zijn
bij het uitvoeren van een onderhoudsbeurt, per voeiluigserie apart in een boek samengevat. Zoeken naar de
juiste technische gegevens hoeft dus niet meer; alles staat overzichtelijk gerangschikt.

De gebruiker zal er veel gemak van hebben bij het plegen van onderhoud aan DAF voertuigen.

Eindhoven, Januari 1990.

De inhoud van dit onderhoudsboek is bijgewerkt
tot het moment van drukken. DAF behoudt zich
het recht voor om zonder voorafgaande
kennisgeving veranderingen aan te brengen.
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Inleiding

Algemeen Dit onderhoudsboek omvat alle relevante
onderhoudswerkzaamheden. Bovendien zijn
hierin ve iligheidsvoorschriften opgenomen,
welke strikt moeten worden opgevolgd.
Werkzaamheden die niet vermeld staan in dit
onderhoudsboek zoals: revisie, storing zoeken
enz. worden beschreven in de DAF-
we rkp laats i nstruct ies.

Tijdens de samenstelling van dit
onderhoudsboek heeft men aangenomen dat de
monteur de nodige ervaring heeft en bovendien
de noodzakelijke opleidingen c.q. trainingen
heeft gevofgd om de
onderhoudswerkzaamheden op een
verantwoorde en veilige manier uit te voeren.

De technische gegevens en toelichtingen op de
onderhoudswerkzaamheden, vermeld in dit
onderhoudsboek, zijn met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld en hebben alleen
betrekking op de voertuigserie 2300 - 2700
vanaf chassis nr. OE 351690.
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Inleiding

Ve i | | g he id svoorsch rltte n Om schade aan het voertuig te voorkomen en
om de gezondheid van de monteur niet in
gevaar te brengen moeten de hierna vermelde
veiligheidsvoorschriften strikt worden opgevolgd.

Volg alle waarschuwings- en
veiligheidsvoorschriften, welke vermeld staan
in dit onderhoudsboek op. Lees altijd eerst
de instructies en waarschuwingen, welke
vermeld staan op labels en stickers,
aangebracht op de diverse componenten en
vofg deze ook op! Ze ziin aangebracht voor
uw veiligheid en gezondheid dus negeer ze
niet!!

Draag schone, goed sluitende kleding en
breng indien nodig beschermende crème aan
op lichaamsdelen.

Draag altijd schone en beschermende
kleding, stofbril en stof masker wanneer U
werkt met asbesthoudende componenten.
Raadpleeg bij vervanging van
koppelingsplaat, remvoering of andere
asbesthoudende componenten altijd de
veiligheidsinstructies van de fabrikant.

Vooftom inademing van stof welke afkomstig
is van koppelingsplaat of remvoering. Zorg
bij werl<zaamheden aan deze componenten
voor een goede atzuiging.

Laat de motor niet draaien in een afgesloten
of ongeventileerde ruirnte, m.a.w. zorg voor
een goede atzuiging van de uitlaatgassen.

Bliif op veilige afstand van roterende en/of
bewegende componenten.

Verwijder niet de vuldop van het koelsysteem
als de motor op bedrijfstemperatuur is.

Voozichtigheid is geboden bij het verversen
van de olie, hete olie kan zwaar lichamelijk
letsel veroozaken.

Vermijd onnodig contact met de afgetapte
olie, regelmatig contact veroo rzaakt
huidletsel.
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lnleiding

Waarschuwlngssymbool

Diverse soorten olièn en smeermiddelen
welke worden toegepast ziin schadelijk voor
de gezondheid. Dit geldt tevens voor
koelvloeistof , ruitewisservloeistof , accuzuu r
en dieselolie.Vermijd daarom inwendig en
lichamelijk contact.

Bij onderhoudswerkzaamheden onder de
cabine, moet deze volledig worden gekanteld.

Om brandgevaar te voorkomen moet de
motor en de omgeving hiervan vrij ziin van
I icht ontvf ambare vloe istoff en.

- Verbreek altijd de massa-verbinding van de
accu bij werkzaamheden aan het voertuig.

- Maak aftijd gebruik van bokken, wanneer U
onder het voertuig werkzaamheden moet
uitvoeren.

- Zorg tijdens het opfaden van de accu's voor
een goed geventileerde omgeving en vermijd
vonkvorming of open vuur. Gebruik alleen in
uiterste noodzaak een snellader, bij gebruik
van een snelfader moeten de accu's worden
gedemonteerd.

Wanneer dit waarschuwingssymbool is
afgebeeld geeft deze informatie wefke
essentieef is voor de gezondheid en veifigheid
van de monteur. De opmerkingen aangegeven
bij het waarschuwingssymbool rnoeten dan ook
strikt worden opgevolgd.
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Aanhaal momenten

Aanhaalmomenlen

Algemeen

Vanaf heden zijn alle voertuigen voozien van schroefdraadverbindingen welke met een smeermiddelzijn
behandeld (de gedipte schroefdraadverbinding).
Fabrieksmatig zijn vezinkte bouten en moeren voorzien van een wasdip, de gezwarte en gefosfateerde

bouten en moeren zijn van een oliedip voorzien. Het voordeel van de toepassing van bouten en moeren die

van een smeermiddel zijn voozien, is dat de wrijving tijdens het aanhalen van de bouten wordt verlaagd,
waardoor de gewenste voorspankracht nauwkeurig wordt bereikt. Het gevolg hiervan is dat het

aanhaalrnoment kan worden verlaagd, bii geliik bliivende voorspankracht.
Omdat hierdoor de spreiding in het aanhaalmoment kleiner is geworden, dient de schroefdraadverbinding
nauwkeurig te worden aangehaald. Maak voor het aanhalen altijd gebruik van een momentsleutelwaarmee
deze nauwkeurig kan worden bereikt.

Opmerklng: Laat de momentsleutel(s) regelmatlg liken.

Voor het verkrijgen van een juiste voorspanning bij hergebruik van bouten en moeren, is het belangriik dat de

schroefdraad grondig wordt gereinigd. Breng na het reinigen één druppelsmeermiddel aan op de eerste
winding van de schroefdraad en één druppel smeermiddelop het aanlegvlak van de bout of rnoer.

Voor het hergebruik van bouten en nrreren is uitsluitend motorolie als smeermiddeltoegestaan. Andere

smeermiddelen dan motorolie en het fabrieksmatig aangebrachte smeermiddel, mogen beslist niet worden

toegepast.
De wrijvingscoèfficient van andere smeermiddelen is niet gelijk aan het fabrieksmatig aangebrachte
smeermiddel en te variabel.
Het gebruik van borgmiddelen in kombinatie met gedipte bouten en rnoeren levert geen problemen op. Het

borgmiddel wordt voor het smeermiddel op de schroefdraad aangebracht.

Vanaf heden geldt voor elke schroefdraadverblnding het volgende (zowel voor oude als nieuwe
voenuben):

- Standaard verbinding, bij montage voozien van smeermiddelen aanhalen/natrekken volgens de norm

voor gedipte bouten.
- Speciale verbinding, bii montage voozien van smeermiddelen aanhalen/natrekken volgens de

opgegeven waarden in de werkplaatsinstructies.

Het toepassen van een smeermiddelgeldt ook voor nieuwe bouten uit het magazijn. Droge

schroefdraadverbinding mogen niet meer toegepast, vanwege de te variabele wrijvingscoétficient.
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Aanhaalmomenten

Tabel standaard aanhaalmomenten

De aanhaalrnomenten in de onderslaande norm zijn de standaard aanhaalmomenten en gelden uitsluitend
voor gedipte schroefdraadverbindingen, welke volgens de eerder beschreven instruktie moeten worden
aangebracht.
De kwaliteit van de bout en rnoer is op de bout en moer ingeslagen, met uitzondering van de verende
flensbout. De verende flensbout is herkenbaar aan een insnoering tussen de zeskante boutkop en de flens.
Deze insnoering ontbreekt bij een gewone flensbout (zie figuur).

Verende flensbout Flensbout

Aanhaalmomenten voor gedlpte schroefd raadverblndl ngen (Nm)

3
5

10
15

20
30
45
60
75

110

2
5

10
15
20
25
35
50
60
90

M 4 2,5 t
M 5 5,1 t
M 6 8,6+
M821 r
M 10 42 +
M12 75 r
M 14 115 r
M 16 180 r
M18 250 r
M20 350 r
M22 480 t
M24 600 t
M27 890 t
M 30 1200 +

kwaliteit
Bout 8,8, trlcler I

0,2
0,4
0,7
2
3
5

10
15
20
30
40
50
70

100

Verende f lensbouten (kwaliteit 12,9)

kwaliteit
Bout 10,9, moer 10

M827+
M 10 55 +

M1295r
M14 150 +
M16 225 r
M18 320 +

M20 440 +
M22615+
M24 770 +

M 27 1110 +

kwaliteit
Bout 12,9, moer 12

M I 32 r
M 10 65 r
M 12 115 +
M14 180 r
M 16 275 r
M18 385 r
M20 550 +
M22740+
M24 925 r
M 27 1370 +

M 12 180
M 14 275
M 16 425
M 18 550

+
t
t
t

15
20
35
45
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S meerm idd e le n specificati e

Smeerm lddelenspeclf lcatle

OM DE GARANTIEBEPALINGEN EN DE KWALITEITVAN DE DAF PRODUCTEN TE WMRBORGEN IS

HET VAN HET GROOTSTE BELANG DAT DE JUISTE SMEERMIDDELEN, KOELVLOEISTOF EN
BRAN DSTOF WORDEN TOEGEPAST.

Informeer bij uw smeermiddelen en brandstof leverancier(s) of de door hun geleverde produkten voldoen
aan de NIEUWE door DAF voorgeschreven specificaties.

Speclf lcatle motorolle

MOTORTYPE

OLIEKWALITEIT

ccMc API

HT 168

HS 2OO

*ofD4,D5 * of cD/sE

t SHPD olie is een CCMC D5 of een API CD/SE olie, aangevuld met de eisen gesteld in de FORD
Tornado test, omschreven CEC-L-27-T-79, waarbij het 'bore-polish" oppervlak het gemiddelde van
recente testen in dezelfde rnotor met de referentieolie RL 47 niet mag overschrijden.

De temperatuurgrenzen
dienen als richtwaarden
te worden beschouwd.

VISKOSITEIT

oc

50

40

30

20

10

0

-1 0

-20

-30

o
T
R
ú
a

I
t
I

(t,

3o
I

[rJ

a

os
=lO

I

I.IJ

U)

tt Bij gebruik van SAE-IOW rnoeten kontinu hoge toerentallen en aÚarc belastingen worden
vermeden, als de temperatuur boven de aangegeven waarde stiigtt.ttt SAE 10W30 moet voldoen aan de in CCMC D4lD5 gestelde eisen voor verdampingsverliezen.
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S m eerm idde le n specificati e

Speclficatle versnelllngs- en tussenbakolfe

" Smeerolie verversingstermijnen halveren.
Bij het gebruik van SAE 80W90 of SAE 40 olie kunnen de schakelkrachten toenemen.

Speclflcatle olle voor centrafe as tandemstel

TYPE

VISKOSITEITSKLASSE

OLIEKWALITEIT
Multi-grade olie Single-grade olie

Fuller / EATON SAE-8OW9O

SAE-85W140

alleen bij r OoC

SAE-8OW SAE-90 CCMC D4 of

API GL4 / GL5

SAE-30 SAE-40

SAE-50

API-CC/SE

of CCMC-D1

ZF
SAE-8OW9O

SAE-8OW SAE-8OW API GL4

sAE-30.. sAE-30**

sAE-40**

API-CC/SE

CD/SE of

CCMC-D4 of D5

TYPE VISKOSITEIT OLIEKWALITEIT

Alle typen SAE-8OWgO API-GL4 of GLs
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S m eerm idde le n specificati e

TYPE
VISKOSITEITSKLASSE

OLIEKWALITEIT

Multi-grade olie Single-grade olie

1354, 1355(T)

26ee(r)

SAE-8OW API-GL4 of GL5

overige typen SAE-8OWgO SAE-85W1 40 SAE-90 SAE- 140 API-GLs

Speclflcatle voor hydraullsche vloelstoffen, vetten, en olleèn

HYDRAUL]SCHE VLOEISTOFFEN

Hydraulisch bekrachtigde stuurinrichting \
Hydraulische aandrijving ventilator I ATF type A suffix A of
Hydraulische koppelomvormer
Hydraulische hefcilinder cabine I met geldig approval mummer.
Hydraulische hefinrichting sleepas )
Hydraulisch bediende remmen en koppeling: Remvloeistof DOT 4.

SMERING

Centrale chassissmering : Motorolie SAE 30 CD/SE.
: EP gedoopt vet op Lithiumbasis NLGI klasse 2.

Smeervet en wiellagervet : EP gedoopt vet op Lithiumbasis NLGI klasse 2.
Koppelingslager en koppelingsplaat, prise-as.

Speclflcatle olle voor aangedreven assen

Vet op Lithiumbasis NLGI klasse 3.

Oliegesmeerde vooruielnaven: SAE-80W90 of SAE-8OW volgens API-GL4 of GLS.

Speclf lcatle dleselbrandstof

DIESELBRANDSTOF

De brandstof rnoet voldoen aan de specilicatie van de British Standard 2869 klasse 41.
Bijextreem lage temperaturen mag, INDIEN WETTELIJK TOEGESTAAN, maximum 20% petroleum
(kerosine) worden toegevoegd. Mocht dit echter WETTELIJK NIET ZIJN TOEGESTAAN, dan kan maximaal
20% twee-takl benzine worden toegevoegd. Twee-lakt benzine bestaat uit een mengselvan normale
benzine en motorolie in een verhouding van 50 : 1.
Ter voorkoming van IJSVORMING mag maximaal 0,5% brandspiritus worden toegevoegd.

TOEVOEG]NGEN AAN DE BRANDSTOF EN SMEERMIDDELEN.VAN WELKE SOORT DAN OOK
MOGEN, BEHALVE ]N DE GEVALLEN DOOR DAF VOORGESCHREVEN, NIETWORDEN GEBRUIKT.
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S meerm idde f e n specificati e

Speclflcatle koelmlddelen

KOELSYSTEEM

Het koelsysleem rnoet gevuld worden met bij voorkeur een kant en klare koelvloeistof waarin reeds anti-vries
en anticorrosie toevoegingen zijn opgelost.
Indien men leHingwatertoepast moet, indien de temperaturen beneden de + soC komen, een anti-vries
toevoeging op basis van eîhyleenglycol + anti korrosie dopes, worden toegepast.
Voor een bescherming tot -18oC is een mengsel nodig van ongeveer 33Toethyleen- glycol en 671"water.
Zie de voorschriften van de fabrikant.
Bijtemperaturen die rpoit beneden de + 5oC komen is het voldoende om in het water een anti-corrosie
middelte mengen.

Zowel KOELMIDDEL als ANThVRIES en ANTI-CORROSIE moeten voldoen aan de speclflcatle ASTM
D-3300 of SAE-J-1034.

In de zomermaanden kan koelvloeistof voozien van anti-vries in het koelsysteem blijven.

HET KOELSYSTEEM DIENT ELKE TWEE JAAR SCHOONGESPOELD TE WORDEN.
HET KOELMIDDEL MOET WORDEN VERVERST.

Vorenstaande gegevens zijn gebaseerd op normale bedrijfsomstandigheden van het voertuig. Aangezien de
vermelde sloffen onder verschillende handelsnamen op de markt worden gebracht, gelieve u zich voor de
juiste interpretatie van dit ovezicht te wenden tot Uw leverancier van smeermiddelen.
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Technische gegevens

Technische gegevens

Motor HT 168 - HS 200
Klepspeling infaat
Klepspeling uitlaat

Af stefdruk ve rstu ive rs
Aan haalmo me nt ve rstu ive rbevestiging
Aanhaalmoment wartels verstuiverleiding

Aanhaal mo me nt kleppe ndekse lmoe re n

Minimum onbelast toerental
M aximu m onbelast toerental

Vooras N 142
Aanhaalmoment borgmoer
Wiellagerspeling

Achteras 2255
Aanhaalmoment borgmoer
Wiellagerspeling
Aanhaalmoment steekas moe re n

Sleepas
Aanhaalmoment borgmoer
Wiellagerspeling

Aanhaalmoment wie lmoeren
Aanhaalmoment Trilex "kikkers"

Olieèn, lîhouden

Motor
carter (incl. rnotoroliefilters)

Versnelllngsbak
zF 9s -109
zF 16S -1 09

Achteras
Diff erentieel-huis
1 346 as
1354 as
2255 as
2699 as
1355 T as eerste as

tweede as
2255 T as eerste as

tweede as
2699 T as eerste as

tweede as

0,5 mm
0,5 mm

230 - 240 bar
15 Nm
25 Nm

35 Nm

t 550 omMmin
t 2600 omWmin

176 - 196 Nm
0,05 - 0,25 mm

441 - 490 Nm
0,025 - 0,25 mm
105 Nm

441 - 490 Nm
0,025 - 0,25 mm

540 - 670 Nm
270 - 300 Nm

+ 22 Liter

+ I Liter
t 8,5 Liter

+ 23 Liter
t 16 Liter
+ 15 Liter
+ 16 Liter
+ 13 Liter
+ 11 Liter
! 17 Liter
+ 15 Liter
+ 13 Liter
t 11 Liter
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Technische gegevens

Naaf(reductie)
1 346 as
1 354 as
2699 as
1355 T as
2699 T as

Koelsysteem

t 0,8 Liter per naaf
+ 2 Liter per naaf
+ 2 Liter per naaf
! 2 Liter per naaf
+ 2 Liter per naaf

t 35 Liter
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Speciaal gereedschap

&6ffi

Set voor het opnemen van de wiellagerspelingTestkast
DAF-nr. 0694974 DAF-nr. 0535595

Dopsleutel borgnner sleepas
DAF-nr. 0535il8

Dopsleutel voor de borgmoer op de vooras

Dopsleutel borgmoer achteras
DAF-nr. 0535266

Sleutel t.b.v. de drukring op de vooras
DAF-nr. 0694783DAF-nr. 0535832
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Speciaal gereedschap

RiemspanningsmeterVerstuiver testpomp
DAF-nr. 0694966
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Onderhoud

R icht I ij nen onderhoudswerkzaam heden Tijdens het uitvoeren van de
onderhoudswerkzaamheden aan het voertuig
is het belangrijk dat de grootst mogelijke
reinheid in acht wordt genomen. Vuldoppen,
smeerpunten, niveau en aftappluggen dienen
voor en na de onderhoudswerkzaamheden
te worden gereinigd.

Bij constatering van overmatige lekkage aan
keerringen en/of componenten of bij
overmatige olie-niveaudaling moet dit
worden gemeld en zo spoedig mogelijk
worden verholpen.

Het is belangrijk om de ontluchters van
versnellingsbak, tussenbak, achteras en
aangedreven vooras regelmatig op vervuiling
c.q. verstopping te controleren. Als de
ontluchters verstopt zijn door vuil, kan door
overdruk lekkage ontstaan.

Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden,
bijvoorbeeld bij zeer slechte wegen of
gebruik op bouwplaatsen, moeten
belangrijke boutverbindingen zoals
koppe lingsschote l, vee rophang ing,
vee rst roppen, aanhangwagenkoppel i ng,

stuu rhu isbevestiging, opbouwbevestigingen
enz. vaker worden gecontroleerd en zonodig
nagetrokken.

Het is belangrijk dat na het uitvoeren van de
onderhoudswerkzaamheden, er een visuele
nacontrole en proefrit plaatsvindt. Besteed
hierbij bijzondere aandacht aan de
componenten die rechtstreeks in relatie
staan met de wegveiligheid.

Raadpleeg de DAF-werkplaatsinstructies bij
laswerkzaamheden en/of boren aan of in het
chassis. Lassen en/of boren op verkeerde
plaatsen aan of in het chassis veroorzaakt
mat e riaalve rzwakki ng .

Zorg dat tijdens laswer]<zaamheden aan het
voertuig de bedrading van de dynamo en de
plus- en min veÉindingen van de accu zijn
losgemaakt. Plaats de massaklem zo dicht
mogelijk bij de te lassen plaats, maar nooit
op een draaiend onderdeel, zoals aandrijfas,
naaf , ventilator enz. noch op een zelfstandig
werkend component waarin zich draaiende
defen bevinden zoals, compressor, turbo enz.
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Onderhoud
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Toelichting onderhoudsschema

Voor het behoud van de bedrijfszekerheid van uw voertuig moeten de door DAF voorgeschreven
onderhoudswerkzaamheden regelmatig en tijdig worden u itgevoerd.

Het DAF onderhoudssysteem kent drie beurten namelijk een A, B en C beurt. Kenmerk van dit
onderhoudssysteem is, dat de onderhoudsintervallen en de samenstelling van de verschillende beurten is
afgestemd op het aantalte rijden kilometers per jaar. Hiermee streeft DAF naar een maximum aan
bedrijf szekerheid bíj een minimum aan onderhoud.

Met behulp van het afgebeelde onderhoudsschema kunnen de onderhoudswerkzaamheden, welke voor uw
voertuig van loepassing zijn, op eenvoudige wijze worden geselecteerd.
- Verticaal is aangegeven het jaarkilometrage in duizendtallen.
- Horizontaalvindt U dan de vercchillende onderhoudsbeurten, aangegeven d.m.v. een kleurcode (zie tabel

voor een verkladng van de kleurcode), met in duizendtallen de kilometerstanden waarbij deze dienen te
worden uitgevoerd. Bij gelijk gebleven jaarkilometrage van uw voertuig kan elk opeenvolgend jaar
hetzelfde onderhoudsschema worden aangehouden.

Opmerklng:
Tussen de eerste 2000 en 3000 kilometer dient er een 2500 km servicebeurt te worden uitgevoerd.

Bij het gebruik van dieselbrandstoffen met een hogerzwavelgehalte dan 0,5% moeten de olie verversings-
intervallen worden aangepast.
- Bij een aravelgehalte tussen de 0,5% en 1,57o rnoet de verversingstermijn tot de helft van de rprmale

termijn wolden teruggebracht.
- Bij een zwavelgehalte boven de 1,5o/o moet de verversingstermijn tot een kwart van de normale termfln

worden teruggebracht.

18

A beurt



Onderhoud

Toelicht i n g o nderhoudsform u I ier

Onderhoud blj bljzondere omstandigheden

Alle onderhoudswerkzaamheden die vet
gedrukt zijn, kunnen worden uitgevoerd op
een doorsmeerstation.

Onderhoudswerkzaamheden die in
aanmerking komen voor een toelichting,
worden gekenmerkt door een
referentienummer.
Bijvoorbeeld: 1 : 10
1 = Hoofdgroep 1

10 = Subgroep 10

De onderverdeling in hoofdgroepen, m.b.t.
de toelichtingen van de
onderhoudswerkzaamheden, komen overeen
met de hoofdgroepen in de DAF-
we rkpl aats i nstructi es.

- Op het onderhousformulier is een schema
afgebeeld, hierin kunnen gegevens die voor
u en voor de klant van belang ziin worden
ingevuld zoals: slijtage remvoering,
remvertraging, en slijtage banden.

Naast de onderhoudswed<zaamheden voor een
A, B en C-beurt, vindt U ook de
onderhoudsw erkzaamheden voor een P-beu rt.

Bij bepaalde gebruiksomstandigheden, zoals
o.a. het in zeer korte tijd zeer veel kilometers
afleggen, kan het wenselijk zijn dat er tussen
twee beurten een extra controle plaatsvindt. In

die gevallen adviseren wij U een P-beurt uit te
uitvoeren.

Wanneer er sprake is van buitengewone
bedrijfsomstandigheden, kan het noodzakelijk
ztjn dat de onderhoudstermijnen moeten
worden aangepast. Ook kunnen bepaalde
componenten tussentijds onderhoud vereisen.
Hierbij wordt gedacht aan het onderhoud van
luchtfilters en voorfilters, het remsysteem
(remmen stellen), het uitwendig reinigen van de
radiateur(en), het reinigen van ontluchters en
het doorsmeren en olie verversen.

Onder buitengewone bedrijfsomstandigheden
wordt o.a. verstaan:
- Het rijden op onverhard terrein of in stoffige

gebieden, o.a. kippers en betonmixers.
Zeer hoge of lage temperaturen.

- Zeer weinig kilometers tussen de
onderhoudstermijnen.
Veel motor draaiuren. (gebruik P.T.O.)
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Onderhoud F 2300 F 2700

DATUM: KILOMETERSTAND: UITGEVOERD DOOR:
KENTEKEN: ONDERHOUDSBEURT

CABINE, ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Wissers, ramen en spiegels controleren
Vloeistof nlveau ruitesproeler controleren/bljvul len
Pedaalrubbers op slijtage controleren
Controleer werking van verlichting en schakelaars
Koplampaf stelling controlererVconigeren
Aansluitingen accu controlererVreinigen
vloelstof nlveau accu controleren/bljvullen
Cabine-ophanging controleren
vloelstofnlveau kantelcablne-pomp controleren/bijvullen
Cabine kantelen en kantelmechanisme controleren
Draalpunten versnelllngshandel en schakelstang smeren

MOTOR, KOELSYSTEEM, BRANDSTOFSYSTEEM

Motorolle Yenrersen
Motorollef llter(s) vervan gen
Stof verzamelaar luchtf ilter reinigen
Luchtfilterelement schoonblazen/vernieuwen vernieuwd tr ja tr nee
Wateraf schelder brandstof systeem aftappen/rei nigen
Banjoboutf itter brandstof{pvoerpomp reinigen
Brandstoff llter vernleuwen
Brandstofsysteem op lekkage @ntroleren
Openingsdruk verstu ivers controleren/corrigeren
(alleen eerste A-beurt, DAF motoren)
Klepspeling controleren/corrigeren
Filter cailerventilatie reinigen
V-riem controleren, zonodig spannen/vernieuwen vernieuwd D ia fl nee
Gasbed lenlngsmechanisme smeren
Antivries concentratie koelsysteem controleren
Vloelstof nlveau koelsysteem controleren/bljvul len
(Vloeistof elke 2 iaar vernleuwen) vernieuwd njaúnee
Slangen van koelsysteem op lekkage en beschadigingen controleren
Radiateur/interkoeler-element op vervuiling controleren eventueel reinígen
Slangen van luchtinlaatsysteem op bevestiging en beschadigingen controleren
Uitlaatsysteem controleren op bevestiging en lekkage

STUURINRICHTING, REMSYSTEEM

Fi lterelement hydrau llsche stuu rlnrlchtln g vern ieuwen
Vloeistofniveau hydraullsche stuurinrlchtlng controleren/bijvullen
Slangen en verbi ndingen hydrau lische stuurinrichting controleren
Luchtketels op condenswater @ntroleren/aftappen
Droogelement luchtdroger vernieuwen (1 x per jaar) vernieuwd El ja D
Werking automatisch afblaasventiel controleren
Automatisch afblaasventiel reinigen
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F2300-F2700 Onderhoud

PABC

!ntrtr
STUURINRICHTING, REMSYSTEEM

Vorstbeveiliger luchtdrukremsysteem reinigen en vullen
(alleen in de winterperiode)
Alle draaipunten stuurinrichting op slijtage controleren
Remkamers, steunen en leidingen op montage controleren
Remkomponenten en leidingen op lekkage controleren
Re mvoe ringd ikte controle re n

Controleer uitslag remstellers / indien nodig stellen
Werking en afstelling lastafhankelijk regelventiel controleren
A.B.S-systeem controleren (1 x per jaar)

AANDRIJVING, CHASSIS

Hydraulisch koppelingssysteem op lekkage controleren
Vloeistofniveau koppeling controleren/biivul len
Vloeistofniveau hefinrichting sleepas controleren/bijvul len
Controleer conditie van sleepashefinrichting
Differentieel(s) op lekkage controleren
OI ie n iveau d ifferent ieel (s) cont rol eren/bij vu I Ie n

Olie differentieel(s) verversen en ontluchters reinigen
Centrale as tandemstel op lekkage controleren
Olieniveau centrale as tandemstel controleren/bijvullen
Co ntro lee r we rki ng d iff e re nt iee l-blokke ri ng
schokdempers op bevestiging en lekkage controleren
Veerbladen, veerbeugels en veerstroppen op
toestand en bevestiging controleren
Draaipunten asophanging controleren
Versnellingsb aVverdelerbal</hu lpbak op lekkage controleren
Ol ie n iveau versne I I i n g sbak/ve rde le rbak/h u lpbak
cont roleren/bijvu I le n .

Versnelling sbaklverdelerbak/hulpbak ol ie verversen en
ontluchters reinigen
Filter P.T.O reinigen (N.M.V uitvoering)
Aandrijfassen, schuifstukken en kru iskoppeli ngen op sl ijtage controleren
Balgen van luchtvering op conditie controleren
Chassis-luchtvering op werking controleren
Werking centrale smering controleren, reseruoir bijvullen
Smeer alle doorsmeerpunten volgens het smeerschema
Olie-gesmeerde naven op lekkage controleren
Olieniveau olie-gesmeerde naven achteras controleren/bijvullen
Olie-gesmeerde naven achteras verversen
Voorwiellagers, vet gesmeerd, reinigen en invetten
Achterwiellagers, vet gesmeerd, reinigen en invetten
Banden en velgen op slijtage en beschadigingen controferen
Bevestiging wielen controleren (natrekken)
Bandenspanning controleren, inclusief reservewiel
Opleggerkoppeling op speling en bevestiging controleren
Aanhangwagenkoppeling op speling en bevestiging controleren
Bevestiging opbouw controleren
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Onderhoud F2300-F2700

P A B C VOOR, TIJDENS EN NA DE PROEFRIT REF

trtrtrD Controleerdecabineblokkering 1:7
D tr D tr Controleer werking koudstart en soepel starten
! n fl tr Controleer motoroliedruk
! tr fl tr Stationair en maximum toerentalcontrolererVconigeren 4:8
E tr ú tr Controleer werking instrumenten, waarschuwingslichten en zoemer
ú ú ú tr Controleerwerking alle rij- en rernfuncties g:11

tr D D tr Controleer visueelop eventuele ontoelaatbare uitlaatrook
D D D D Controleerweftingstandvenararming
ú n ú tr Controleerwerkinguitlaatrem

OPMERKINGEN

REMMEN 1 2 3 4 5 6 7 I

Remvoering-
dikte

goed

matig

slecht

Remkrachten N N N N N N N N

Remkrachtverschil % % o/fo %

Totale remvertraging
To

m/sec2

BANDEN 1 2 3 4 5 6 7 I

Prof ieldiepte

A mm mm mm mm mm mm mm mm

B mm mm mm mm mm mm mm mm

c mm mm mm mm mm mm mm mm

Slijtagebeefd
goed

slecht

22

A! cg+



ià

2

È11067

Gabf ne-ophanging controleren 1:4

- Controleer de scharnierpunten van het
kantelmechanisme op speling.

vloeistofniveau pomp-kantelcabine 1:5

- Het navullen van het pompreservoir mag
uitsluitend met de cabine in de niet
gekantelde positie.

1 Schroef de vulplug (1) 3 tot 4 slagen los en
wacht tot de eventuele overdruk in het
reservoir verdwenen is, verwijder daarna de
vulplug.

2 Draai de kraan (2) in de stand "heffen".

3 Begin te pompen tot dit duidelijk zwaarder
gaat.

4 Vul het pompreservoir volledig, monteer de
vulplug en zet deze handvast.

5 Draai de kraan in de stand "zakken".

Oliekwaliteit:
Zie s mee rmidde le nspecif icat ie .
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Kantelmechanlsme controleren 1 :6

Belangrijk!
Voordat de cabine wordt gekanteld, eerst de
opkfapbare grilfe openen. Kantel de cabine aftijd
geheel voorover.

Controleer de cabine-bevestigingspunten van
het kantelmechanisme.

Cablneblokkerlng controleren 1:T

Controleer de werking van de
cabinevergrendeling d.m.v het
controlelampje op het instrumentenpaneel
(controlefampje mag niet branden).

- De kantelcabine-pomp moet in de stand
terugkantelen blijven staan, zodat het
hydraulische systeem de cabine niet omhoog
kan drukken (stugge vering).
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Motorolie veruersen 2:1

Vermiid, om huidletsel te voorkomen,
onnodig contact met de afgetapte olie.

- Het aftappen van de motorolie moet bij
voorkeur geschieden als de motor op
bedrijf stemperatuu r is.

1 Zet het voertuig op een vlakke en horizontale
vloer.

2 Tap het oliecarter af via de aftapplug A en de
oliekoeler via de aftapplug B.

3 Vul de motor via de vulopening in het
kleppendeksel met de voorgeschreven olie.

Oliekwaliteit:
Zie s mee rmidde le nspecif icat ie.

Olieinhoud carter: ! 22 Liter (inclusief f ilters).

Moto rol ief i lter(s) veruan gen 2:2

Vervang de oliefilters door nieuwe
exemplaren. Gebruikte filters mogen niet
worden gereinigd en opnieuw worden
gebruikt!

Draai de f ilters los d.m.v een bandsleutel.
Olie de afdichtring spaarzaam in met
motorolie.

1

2
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3 Draai de filters handvast aan.

Belangrijk!
Na het olie verversen en het aanbrengen van
de filters, de motor met de startmotor
ronddraaien (motorrem bedienen) totdat het
controlelampje van de oliedruk dooft. Laat de
motor korte tiid draaien en controleer of de
oliefilters goed afdichten. Controleer hierna het
oliepeil.

Stofuerzamelaar relnigen 2:4

1 Verwijder de cycloonfilter-opvangbak (1).

Demonteer het deksel (2).
Venntijder het verzamelde stof in de
opvangbak.
Monteer het deksel (in de juiste positie).
Monteer de cycloonf ilter-opvangbak.

2
3

4
5
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Luchtf i lterelement schoo nblazen 2:5

Neem het luchtfilterelement uit het
luchtf ilterhuis.
Reinig de binnenzijde van het luchtfilterhuis.
Reinig het luchtfilterelement door het vanuit
de binnenzijde met perslucht schoon te
blazen (max. 3 bar).

Belangrijk!
Indien het luchtfilterelement of de afdichting
hiervan is beschadigd moet het
luchtf ilterelement worden vervange n.

Na één keer reinigen moet het filterelement
worden vernieuwd.

Klepspeling controleren 2:6

- Het controleren/corrigeren van de
klepspeling kan zowel bij een koude als
warme motor worden uitgevoerd. Het
instellen van de klepspeling dient bij niet
draaiende motor te worden uitgevoerd.

Reinig de omgeving van de kleppendeksels.
Demonteer de kleppendeksels.
Plaats de brandstofpomp in de stoppositie.
Controleer/corrigeer de klepspeling, te
beginnen met de lecilinder in B.D.P. na
compressie (kleppen van de 6e cilinder staan
nu op tuimelen). Stel de juiste klepspeling in

door borgmoer (1) Ios te draaien en
afstelschroef (2) in de juiste richting te
verdraaien.
Door de krukas telkens 1/3 slag te tornen
kunnen de kleppen worden gesteld volgens
inspuitvolgorde (1 -5-3 -6-2-4) .

Tuimelende kleppen Kleppen steflen
van cilinder: van cilinder:

2
3

1

2
3
4
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Reinig de kleppendeksels en olievuldop met
schone d ieselbrandstof .

Plaats de kleppendeksels; zonodig de
ru bberen afdichtsnaar vernieuwen.
Draai de bevestigingsmoeren met het
voo rgeschreven aanhaalmoment vast.

Technlsche gegevens:
klepspeling inlaat 0,5 mm.
klepspeling uitlaat 0,5 mm.
Aanhaalmoment kleppendekselmoeren 35 Nm.

Fllter carterventilatie reinigen 2=7

De carterventilatiefilters bevinden zich in
respectievelijk de olievuldop op het
kleppendeksel en het motorlclok.

Carterventilatiefilter in olievuldop reinigen (B
en C beurt).

1 Demonteer de olievufdop.
2 Spoel het filterelement (1) uit in schone

dieselolie.
3 Sla het filterelement krachtig uit.
4 Dompel het filterelement onder in schone

motorolie en sla deze opnieuw krachtig uit.
5 Monteer de olievuldop.

Filter reinigen in motodclok (C-beurt).

1 Demonteer de drie M-8 boutjes.
2 Demonteer het filter.
3 Spoel het filter uit in schone dieselolie.
4 Blaas het filter schoon met perslucht.
5 Monteer het filter (pakkingen vernieuwen).

'/' (

/
\

I
I
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V-riem controleren 2:8

- Controleer of de riem is versleten of
beschadigd , zonodig vernieuwen.

- Controleer de V-riemspanning door middel
van een riemspanningsmeter.

V-riem vernieuwen

Belangrijk!
Monteer altijd dezelfde V-riem uitvoering.

Los de bevestigingsbouten (1) van de
wisselstroomdynamo.
Kantel de wisselstroomdynamo tegen het
motorblok.
Inspecteer de poelies op beschadigingen,
roest en vet aanslag.

Neem de gasbedieningskogelkoppel ingen
(2),links en rechts van het motorblok los.
Draai de bevestigingsbouten (3) van de
luchtgeleidering los.
Breng de V-riem aan door deze voorlangs
tussen de luchtgeleidering en de
ventilateurbladen door te trekken.
Monteer de gasbedieningskogelkoppelingen,
de bevestigingsbouten luchtgeleidering en
stel de V-riemspanning af.

V- riem span n i ng cont roleren

De V-riemspanning moet worden gecontroleerd
door middel van een riemspanningsmeter.
Het voordeel van deze methode is een grotere
meetnauwkeurigheid van de voorspanning,
waardoor een langere levensduur van de V-riem.
We onderscheiden twee uitvoeringen n.m:
- Riemspanningsmeter "Krikit l" voor

toepassing bij enkele-riem uitvoering.
- Riemspanningsmeter "Krikit ll" voor

toepassing bij Twin-belt uitvoering

Het verschil tussen riemspanningsmeter
"Krikit l" en riemspanningsmeter "Krikit ll" is, dat
riemspanningsmeter "Krikit ll" een groter
riemdraagvlak heeft.
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Flg. 1

Meten met de "krlklt" rlemspannlngsmeter

1 Stel de meter op nul af door de meetarm (1)
in te drukken (Fig.1 ).

2 Plaats de meter op de V-riem, op de
middenpositie tussen waterpomp en
wisselstroom dynamo (Fig .2).

3 Druk de riemspanningsmeter langzaam
omlaag totdat de meter een klikgeluid maakt,
verwijder hierna voorzichtig de
riemspanningsmeter.

4 Lees de waarde af , aangegeven door de
stand van de meetarm t.o.v. de
schaalverdeling (Fig.3) .

Flg.2

Fig. 3
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Aanbevolen voorspanni ng

Twin-belt uitvoering:
Nieuwe V-riem 1000
Ingelopen V-riem 600

Enkele-riem u itvoering :

Nieuwe V-riem
Ingelopen V-riem

r50N.
t50N.

500 r 50 N.

300 r 50 N.

V-riemspanning corrigeren

1 Los de bevestigingsbouten (1) van de
wisselstroomdynamo.

2 Kantel de dynamo tot de vereiste spanning is

bereikt.
3 Draai de bevestigingsbouten vast.

Speciaal gereedschap:
R ie mspanni ngsmete r(s) .
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Antlvrles concentratle controleren 2:13

wanneer de koelvloelstof warm ls, heerst er
In het koelsysteem een overdruk. Venvlider
dan voonzlchtlg de vuldop om de overdruk
weg te nemen.

Koelvloelstof ls een schadelljke vloeistof
vermljd daarom huldcontact om
verg ltt lg In gsversch lj nsele n te voorkomen.

Koelvloeistof bestaat uit een mengsel van
water met anticorrosiemiddel en, wanneer
noodzakelijk, een antivriesmiddel. Als
antivriesmiddel kan o.a. ethyleenglycol
worden toegepast.

Controleer het antivriesgehalte van de
koelvloeistof. Vul het koelsysteem met
antivries wanneer nog geen antivries is
toegevoegd. Gebru ik uitsluitend koelvloeistof
of antivries die voldoen aan de door DAF
voorgeschrevenspecificaties (zie olie en
smeermiddelen specificatie). Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de fabrikant voor de
juiste mengverhouding van de antivries.

Weergave van vriespunt-verlaging voor diverse
concentraties ethyleen-glycol in water (HzO)
opgefost. Bij voorkeu r 40o/o anti-vries op
ethyleen-glycol basis toepassen. Bij dit
percentage is behalve een goede
vorstbescherming ook een goede corrosie
besch ermi ng gewaarborgd.

'c0
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-30
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-50
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Vloeistof n iveau koelsysteem
controleren 2:14

De koelvloeistof moet tot halverwege de
vulhals reiken.
lndien het koelvloeistofniveau extreem laag
is, controleer dan het systeem op fekkage.

Afpersen koelsysteem

Het koelvloeistofsysteem kan men op lekkage
controleren m.b.v een afperspomp.

1 Verwijder de vuldop van de expansietank.
2 Vul het koelsysteem tot het juiste niveau.
3 Monteer de afperspomp.
4 Pers het systeem af met een druk van 0,4 -

0,5 bar.
5 Controleer het systeem op lekkage.

Koelvloeistof vern ieuwen

- Het koelsysteem moet gevuld worden met bij
voorkeur een kant en klare koelvloeistof
waarin reeds antivries en anti-corrosie toevoe-
gingen zijn opgelost.

Zet de regelhendel voor de temperatuur van
de verwarming op'\uarm".
Verwijder de vuldop van het koelsysteem.
Tap het koelsysteem af (het motorblok via
aftapkraan A, de radiateur via aftapplug B, de
oliekoeler via aftapkraan C).

2
3
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4 Spoel het koelsysteem door.
5 Vul het koelsysteem met een mengsel van

water en antivries.
6 Laat de rnotor enkele minuten draaien en

controleer het koelvloeistof niveau.
7 Vul zonodig koelvloeistof bij.

Speclf lcat le koelrn lddel :

Zie s mee rm idde le nspecif icati e.

Inhoud koelsysteem: + 35 Liter.

R ad I ateu r/l nterkoe I e r-e I ement
controleren/reinlgen 2:16

Controleer het voozetelement op vervuiling,
zonodig reinigen.

1 Reinig het voorzetelement met een harde
borstel.

2 Blaas het voozetelement voozichtig met
perslucht schoon (lage druk).

3 Indien het voorzetelement ernstig is vervuild
moet deze worden gedemonteerd en daarna
worden gereinigd.

Luc htl n laatsysteem co nt ro le ren 2=17

Wanneer u twijfelt aan de afdichting van het
luchtinlaatsysteem o.a. herkenbaar aan :

- vermogensverlies
- hoog brandstofverbruik
- abnormale geluiden

controleer dan het luchtinlaatsysteem op
lekkage, d.m.v een druktest.

D ruktest luc ht In laatsysteem

1 Denronteer de luchtinlaatpijp aan de
zuigzijde van de turbo.

2 Monteer de geblindeerde dop (1) in de korte
inlaatslang van de turbo-zuigzijde.
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Monteer de dop (2) met aansluitopening in
de slang welke wordt losgemaakt van het
inlaatspruitstuk.
Beide doppen goed vastzetten d.m.v. een
klemband.
Sluit op dop (2) een luchtslang aan met
reduceerventiel en breng het systeem op een
druk van ca. 0,5 bar.
Luister nu, of controleer met zeepsop, of er
zich lekkages voordoen.

De doppen kunnen losspringen als ze niet
goed zijn vastgezet. Om deze reden en om
beschadigingen aan het luchtinlaat-systeem
te voorkomen mag de druk beslist niet hoger
worden dan 1 bar.

Speciaal gereedschap:
Geblindeerde dop O 70175 mm

DAF nr. 069 4832.
Dop met aansluitopening @ 90 mm

DAF-nr. 0694833.
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Versnel I i n g sbak/ve rdelerbak
ol iepei I cont roleren/veruersen

Versnellingsbak 9S-1 09/1 65-1 09

Oliepeil controleren

3:6

1

2
Plaats het voertuig op een horizontale vloer.
Wacht enkele minuten" zodat de olie kan
terugstromen.
Het oliepeil moet tot aan de rand van de
vul/niveau-opening A reiken.

Olie verversen

Tap de versnellingsbak in bedrijfswarme
toestand af via de aftappluggen B,C en D.

Reinig de magneetpluggen waarna ze weer
gemonteerd kunnen worden.
Vul olie bij via de vul/niveau-opening A tot de
olie aan de rand van de vulopening reikt.

Oliekwaliteit:
Zie s mee rmidde le nspecif icat ie.

Ol ie-inhoud versnel Ii ngsbak :

ZF 95 - 109 8 liter.

ZF 165 - 109 8,5 Liter.

Reinigen van ontluchters

1 Demonteer de ontluchter.
2 Blaas de ontluchter door met perslucht.

\
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Ff lter P.T.O. relnlgen 3:7

1 Demonteer de aanzuigleiding (1) van de
pomp.

2 Demonteer deksel (2) van de filterruimte.
3 Reinig het filter met dieselolie, daarna het

filter met perslucht droogblazen.

Aand rljfasse n co nt ro le ren

Controleer de kruiskoppelingen en het
steunlager op speling en schade.

3:9

Controleer de schuifkoppeling op axiale en
radiale speling.

C LJ:
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Opmerking:
Er mag geen duidelijk voelbare speling
aanwe zig ziin op kruiskoppelingen, steunlager
en schuifkoppeling.

39



3

40



4

Waterafscheider reini gen 4:1

Controleer bij elke A-beurt of de
waterafscheider water of vuil bevat en tap dit
zonodig af .

1 Draai de ontluchtingsnippef (1) aan de
bovenziide van de waterafscheider los ten
behoeve van beluchting.

2 Draai de gekartelde moer (2) los.

- Reinig de waterafscheider bij elke B en
C-beurt.

1 Demonteer de waterafscheider.
2 Reinig de waterafscheider inwendig.
3 Controleer de afdichtring op beschadigingen.

Banjoboutfilter reinigen 4:2

1 Demonteer de banjobout (1) aan de zuigzijde
van de opvoerpomp.

2 Schroef het zeetje (2) uit de banjobout.
3 Spoel het zeetje uit en blaas deze schoon

met perslucht.
2
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B ra nd stoff I lter ve rn leuwen

1 Reinig het filter en de filterhouder en
venrijder het filter.

2 Draai het nieuwe filter met de hand vast.
3 Ontlucht het brandstofsysteem.

Ontluchten van brandstofsysteem.

1 Draai de ontluchtingsschroef (3) op het
filterhuis open.

2 Pomp, d.m.v. de handpomp (4), totdat de
brandstof zonder fuchtbelfen uit de
o ntluchti ngssch roef stroo rTrt.

3 Draai de ontluchtingsschroef dicht.

42



4

Openlngsdruk verstuivers controleren 4:6

Brandstof of testvloeistof welke uit een
verstulver wordt verstoven kan In de huid
dringen en zeer ernstige gevolgen voor de
gezondheld hebben.

Openingsdruk controteren d.m.v.
verstuiver-testpomp

De openingsdrukken van de verstuivers
kunnen worden getest d.m.v.
verstuiver-testpomp A. Het voordeel van
deze methpde is: dat er geen demontage
van verstuivers plaatsvindt.

- Voor het controleren van de openingsdruk is
een tolerantie van 3% - 4% toelaatbaar.

Instructies voor het gebruik van de
verstuiver-testpomp

Alvorens de verstuiver-testpomp in gebruik
wordt genomen rnoet deze worden ontlucht.

1 Verwijder de vuldop van het reservoir van de
pomp en vul deze bij voorkeur met
testvloeistof . Het vloeistofniveau moet
ongeveer 1 cm onder de bovenrand staan.

2 Kantel de pomp zodanig dat de lijn met het
opschrift " BLEED" horizontaal staat.

Druk de ontluchtingspen (1) in en draai
gelijktiidig de slinger (21 rechtsom tot het
einde van de slag. Gedurende het draaien
aan de slinger komen gelijktiidig luchtbellen
in het reservoir omhoog. Draai de slinger
weer terug, vul het reservoir opnieuw en
herhaal de handeling, totdat er geen
luchtbellen meer ontsnappen. De
ontluchtingspin kan nu worden losgelaten,
blijf aan de slinger draaien tot er aan de
perszijde brandstof ontsnapt.
Vul, indien noodzakelijk, het
brandstofreservoir en schroef de dop weer
vast.
De pomp is nu gereed voor gebruik.
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Testen van de verstulvers In de motor

1 Maak de verstuiverleidingen zowel aan de
brandstofinspuitpomp als aan de verstuivers
los, ze hoeven niet te worden verwijderd.

2 Monteer de meegeleverde verstuiverleiding
aan de te testen verstuiver en aan de
testpomp. De testpomp rnoet ongeveer
horizontaal worde n gehouden.

3 Draai de vuldop van de testpomp een 112

slag los, zodat lucht in het reservoir kan
komen.

4 Draai de slinger van de testpomp rechtsoffi,
de perssfag vangt nu aan. Let op het
vloeistofniveau van de testpomp.

5 De openingsdruk van de verstuiver is
nauwkeurig te bepalen. de test kan zonder
bezwaar 2 of 3 keer worden herhaald. Het te
vaak herhalen van de test geeft een
hoeveelheid testvloeistof op de zuiger, welke
als de motor wordt gestart schade aan de
motor kan veroorzaken.

6 Nadat de verstuiver(s) zijn getest, de
verstuiverleidingen weer monteren. De
deksel van het testpomp-reservoir weer
vastdraaien.

Opmerklng:
Met de testpomp kunnen de verstuivers ook
buiten de motor worden getest, de testpomp
kan, zonder deze te beschadigen, aan de
onderzijde in een bankschroef worden
vastgezet.
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Afstel len openin gsdruk

1 Reinig de omgeving van de verstuivers.
2 Demonteer de verstuiver.
3 Demonteer de verstuiver-wartel (1 ).
4 Stel de inspuitdruk af d.m.v. het monteren

van een dunnere of dikkere afstelring (2). Bii
te hoge druk moet de afstefring door een
dunnere, bij te lage druk door een dikkere
worden vervangen. Toename ringdikte met
0,01 mm geeft een drukstijging van + 1,5 bar.

Opmerking:
- Het is aanbevelenswaardig om de

verstuivers af te stellen op de maximum
opgegeven inspu itdruk.

- Bii het monteren van de verstuiver moet
steeds gebruik worden gemaakt van een
nieuwe (koperen) afdichtring onder de
verstuiver.

Technische gegevens:
Afsteldruk verstuivers 230 - 240 bar.

Aanhaalmoment:
Verstuiverbevestiging 15 Nm.
Wartels verstuiverleiding 25 Nm.

Speciaal gereedschap:
Verstu iver-testpomp DAF-nr. 0694966.
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Toerental controleren/corrlgeren 4:8

1 Motor op bedrijfstemperatuur.
2 Controleer bij losgelaten gaspedaal of de

bedieningshefboom tegen de min.
toerental-aanslag van de brandstofpomp
aanligt.

3 Controleer bij geheel ingedrukt gaspedaal of
de bedieningshefboom tegen de max.
toerental-aanslag van de brandstofpomp
aanligt.

4 Controleer het min. onbelast toerental,
afstellen door de min. toerental-aanslag in of
uit te draaien (1).

5 Controleer het max. onbelast toerental,
afstellen door de max. toerental-aanslag in of
uit tedraaien (2l'.

Opmerklng:
Controleer het toerental met behulp van een
exte rne toe re ntalopne me r.

Technlsche gegevens:
Min. onbelast toerental + 550 omWmin.
Max. onbefast toerental + 2600 omw/min.

46



5

Koplampafstelling controferen S:2

- Controleer de afstelling bij een onbeladen
voertuig.

- Zorg ervoor dat tijdens het afstellen van de
koplampen de draaiknop van de
koplampenhoogte-instell ing, indien
aanwezig, in de middenstand staat.

Open de sierklep door de snelsluiters (1) een
kwartslag te draaien.

De twee afstelschroeven van de koplamp zijn
nu bereikbaar.
Afstelschroef (2) voor de verticale afstelling
van de lichtbundel. Afstelschroef (3) voor de
horizontale afstelling van de lichtbundel.
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Accu-aanslultlngen relnlgen 5:3

Twavelzuur ls een agressleve vloelstof. Blj
contact met kledlng, huld of ogen
onmlddellljk spoelen met een rulme
hoeveelheld water.

Relnlgen

Belangrljk!
Dernonteer geen accukabels als de motor
draait. Hierdoor raakt de dynamo defect.

1 Demonteer, bij het venruijderen van de
accukabels, eerst de massakabel (-).

3 Reinig de accupolen, accukabels en de
bovenziide van de accu (oxyde en vuil
zorgen voor ontlading van de accu).

3 f ndien de accu aan de bovenzijde met zuur is
vervuild moet men deze met water afspoelen.

4 Vet de polen in met vaseline.
5 Monteer, bij het aanbrengen van de

accukabels, als laatste de massakabel op de
min-pool (-).

vloelstofnlveau accu controleren 5:4

Controleer het elektrolyt niveau; dit rncet tot
c.a. 5 mm boven de platen staan, of indien
aanwezig tot aan de niveau-indicator.
Vuf de accu's zonodig bij met gedestiffeerd
water.
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Controle ladi ngstoestand

- Wanneer U twijfelt aan de ladingstoestand
van de accu, kunt U deze @ntroleren m.b.v.
een zuurueger.

- De soortelijke massa van het accuzuur bij
een v-olledig geladen accu bedraagt 1280
Kg/m3.

- ls de soortelijke massa_van het accuzuur
minder dan 1200 Kglm3, dan moet de accu
worden geladen.

Belangrijk!
Vermijd snelladen, de accu wordt hierdoor
overmatig belast, waardoor de levensduur van
de accu afneemt.
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Luchtketels op condenswater
controleren 6:2

Voertuig met Iuchtdroger

Controleer de luchtketels op aanwezigheid
van condenswater, door aan de ringen van
de ontwateringsventielen te trekken.

- Indien er een overmatige hoeveelheid
condenswater aanwezig is controleer dan de
regeneratie-werking van de luchtdroger of
vemieuw het droogelement.

Regeneratfe-werking van luchtdroger
controleren

1 Breng het luchtdrukremsysteem op druk
(drukregelaar moet uitschakelen) .

2 Zet de motor af .

3 Via de ontluchtingsopening van de
luchtdroger moet de regeneratie-lucht
gedurende enige tijd ontwijken.

Droogelement vernieuwen 6:3

1 Maak het syteem drukloos, door leiding (1)

voorzichtig los te draaien (Bosch-uitvoering).
Draai bij een Bendix uitvoering voorzichtig
ontluchtingsplug (2) los.

2 Draai het droogelement met een bandsleutel
los.
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De droogelement-afdichtring (3) en
schroefdraad reinigen en licht invetten.
Draai het droogelement met de hand vast.
Monteer leiding (1) bii Bosch-uitvoering.
Draai ontluchtingsplug (2) vast bii de Bendix
uitvoering.
Controleer de luchtdroger op lekkage.

Automatisch afblaasvent iel
controleren G:4

Controleer het automatisch afblaasventiel
door met aangezet kontakt op het rempedaal
te trappen. Men hoort het ventief dan
kortstondig afblazen.

4
5
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2
3

4
5

Automatlsch afblaasventlel
relnlgen 6:5

Maak het gedeelte van het remsysteem
waarin het afblaasventiel zit drukloos.
Maak de elektrische aansluiting los.
Draai de kontramoer (1) los en verwijder het
ventiel.
Reinig het filter (2\.
Controleer, na het monteren van het
automatisch afbfaasventiel, op fuchtlekkage
en werking.

Vorstbeveiliger reinigen 6:6

1 Zet de bedieningsknop (1) in de zomerstand
(horizontaal).

2 Maak het systeem na de vorstbeveiliger
drukloos (b.v. met afblaasventiel van de natte
ketel).
Demonteer de borgring (2) aan de onderzijde
van de vorstbeveiliger en reinig de
terugslagklep (3) en het filter (4).
Montage in omgekeerde volgorde.
Vul het reseruoir via de vulopening (5) met
ee n vo rstbeveiligings-middel.
Zel de bedieningsknop (1) in de winterstand
(verticaal).
Met behulp van bedieningsknop een
fu nctiecontrole u itvoeren.

Functlecont role vo rstbevei I i ger

- Draai de bedieningsknop (1) enige malen
heen en weer en onthoud de
draaiweerstand. De draaiweerstand van de
bedieningsknop moet afnemen als de
uitschakeldruk van de drukregelaar is bereikt.

4
5
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Remvoe rln gd lkte co ntrole ren 6:10

De dikte van de remvoeringen wordt
gecontroleerd via de openingen in de
remankerplaat.

1 Zet het voertuig op de parkeerrem.
2 Meet de dikte van de remvoering via de

opening in de remankerplaat. De dikte mag
niet minder dan 7 mm bedragen.

Opmerklng:
Wanneer U twiifeft over de slijtage van de
remvoering, stel dan de remmen terug en
demonteer de remankerplaat. Men dient de
remvoering te vervangen wanneer deze tot op
c.a. 1 mm boven de nagelkop of verder is
versleten.

Automatische remsteller controleren 6:11

- Op het voertuig zijn automatische remstellers
gemonteerd (type Haldex). Bij een te grote
speling tussen remtrommel en remvoering
wordt de remhefboom automatisch
bijgesteld. Hierdoor wordt de speling tussen
remvoering en rerntrommel automatisch
gecorrigeerd.

Meet de basisafstelling L1 .

Meet de positie als de remmen zijn
aangezet, L2 (minimale remdruk O bar).
Bereken de remslag L3.
L3 = L2 - L1 (L3 = 30-35 mm).
Indien de remslag wezenlijk atwijkt van de
opgegeven waarde, dient de remsteller te
worden vernieuwd.

Remmen stellen 6:11

1 Ondersteun de as (leg blokken voor en
achter de andere as).

2 Draai de stelbout (1) totdat de remvoeringen
tegen de trommel aanliggen. Het wiel draait
dan zwaar. N.B. de remas (2) moet zich in
dezelfde richting bewegen als bij het
aanzetten van de remmen.

3 Draai de stelbout zoveî terug (g0o - 120o) tot
het wiel juist vrij draait. Het terugdraaien gaat
gepaard met klikken.

1

2
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Lastaf hankel iik regelventiel
controleren 6:13

Lastafhankeliik regelventiel bladvering

Opmerklng:
Systeemdruk groter dan 6,5 bar.

- Ingestuurde remdruk voor het lastafhankelijk
regelventiel 6 bar.
Voor de juiste afstelgegevens , zie het
instructieplaatje gemonteerd op de deurstijl
(zie voorbeeld).

1 Meet de achterasbelasting.
2 Controleer de bevestiging van de

regelhefboom en de gangbaarheid daarvan.
3 Controleer tevens of het juiste ventiel en het

juiste veerpakket gemonteerd is (zie voor
nrs. op het instructieplaatje).

Controleer de lengte L van de regelhefboom
(zie inst ruct ieplaatie) .

Sluit manometer 1 aan op de
beproevingsaansluiting (1 ) voor het
lastafhankelijk ventiel en manometer 2 op de
beproevingsaànsluiting op een der
veerremcilinders (bedrijfsremaansluiti ng) van
de achteras.
Keteldruk groter dan 6,5 bar.
Trap het rempedaal zover in dat manometer
1, 6 bar aangeeft en lees op manometer 2 de
remdruk van de achteras af .

6
7
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I Vergelijk deze waarde met de gegevens op
de tabel, gemonteerd op de deurstijl.

I De remdruk kan worden gecorrigeerd door
de rubber mof (2) t.o.v. de vertikale
verbindingsstang te verpfaatsen, in geen
gevaf de lengte L van de regelhefboom.

Lastafhankef ijk regelventlel luchtveri ng

Opmerklng:
Systeemdruk groter dan 6,5 bar.

- Ingestuurde remdruk voor het
lastaf hankelijke regefventiel 6 bar.

- Voor de juiste afstefgegevens, zie het
instructieplaatje gernonteerd op de deurstijl
(zie voorbeeld).
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Controleer of het juiste ventiel is gemonteerd
(zie instructieplaatje) .

Sluit manometer 4 aan op de
proefaansluiting voor het lastafhankelijk
ventiel (ingestuurde druk).
Sluit manometer 2 aan op de
proefaansluiting bij de remcilinder op de
achteras (uitgestuurde druk).
Sluit manometer 43 met reduceerventiel aan
op de simulatie-aansluiting van het
lastafhankelijk ventiel (nagebootste regelbare
balgdruk).
Keteldruk gedurende de gehele meting
groter dan 6,5 bar.
Stel de nagebootste balgdruk in op de
hoogste waarde, vermeld op het
instructieplaatje. Trap het rempedaal zover
in, dat de manometer 4 een druk van 6 bar
aangeeft. Lees de manometer 2 at en kijk of
deze remdruk overeenstemt met de
betreffende druk vermeld in de tabel op het
instructieplaatje. Indien de gemeten waarde
niet correct is, dient men L2 te wijzigen. Bij
wijziging van L2 eerst alle aansluitingen
drukloos maken:
- Remdruk te hoog: L2 kleiner maken.
- Remdruk te laag: L2 groter maken.
Herhaal punt 6 net zolang, tot de gemeten
remdruk binnen de tolerantie valt.
Stel de nagebootste balgdruk in op de een
na laagste waarde, vermeld op het
instructieplaatje. Trap het rempedaal zover in

dat manometer 4 een druk van 6 bar
aangeeft. Lees manomet er 2 af en kijk of
deze remdruk overeenstemt met de
betreffende druk vermeld in de tabel op het
instructieplaatje. Indien de gemeten waarde
niet correct is, dient men L1 te wijzigen. Dit
kan plaatsvinden zonder de veer uit te
bouwen. Steek hiertoe een voldoende lange
kruiskopschroevend raaier door de holle
afstelbout. Bij wijziging van L1 eerst alle
aansluitingen drukloos maken:
- Remdruk te hoog : L1 groter maken.

Remdruk te laag : L1 kleiner maken.
Indien Ll gewijzigd is, dan de procedure
herhalen vanaf punt 6.
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Speclaa! gereedschap:
Testkast DAF-nr. 069497 4. 2

3

A. B.S. systeem controleren 6:14

Fu nct lecont rof e ef ect ro-p neumat lsc h
ventlel

VOERTUIG GEREED MAKEN OM TE TESTEN:
Zel het voertuig op de parkeerrem.
Zorg ervoor dat de motor niet draait en zet
het contact uit.

- Maak de 3S-polige @nnector los van
deelektronische unit.
Verbind de kabeltester met de 3S-polige
steker van het voertuig.

Sluit een manometer aan op de remcilinder
van het te testen wiel.
Zet het contact aan.
Trap het voetremventiel in en houdt deze
ingedrukt. De druk in de remcilinder zal
evenredig oplopen met de kracht op het
pedaal. (Denk aan het AlR-ventiel!)

Er mag nu géén luchtlekkage bij de
ontfuchting van het electro-pneumatisch
ventiel optreden.

Wel fuchtlekkage:
Klep en/of membraan in
electro-pneumatisch ventiel lek.

Vebind op de testkast nr.9 met X, X
correspondeert in onderstaande tabel met
het te testen wiel.
Verbind kortstondig nr. 9 met Y (ca. 2 sec.),
Y correspondeert in onderstaande tabel met
het te testen wiel.

De rendruk in de remcilinder moet nu snel
zakken tot 0 bar en mag hierna niet meer
oplopen.

Remdruk zakt niet:
U itlaatkf ep van electro-pneu matisch
ventiel defect.
Inwendig fuchtkanaaf van uitfaatgedeelte in
ventiel verstopt.

Remdruk foopt weer op:
Inlaatgedeelte van ventiel lek.

Verbreek de verbinding tussen X en 9.
De remdruk moet nu weer stijgen tot de
oo rspro nke lijke waarde.

Rendruk stijgt niet:
Inlaatklep defect.

Laat het pedaal los.
Zel het contact af.

7
8
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Tabel

Electro-pneumatisch ventiel linksvoor

Electro-pneumatisch ventiel rechtsvoor

Electro-pneumatisch ventiel linksachter aangedreven

Electro-pneumatisch ventiel rechtsachter aangedreven

Electro-pneumatisch ventiel linksachter niet-aangedreven

Electro-pneumatisch ventiel rechtsachter niet-aangedreven

X:23
Y:24

X:6
Y:7

X:21
Y:22

X:4
Y:5

X:28
Y:29

X:3
Y:10

Opmerklng:
Controleer tijdens de proefrit, door middel van de controlelampjes op het instrumentenpaneel, de werking
van het A.B.S. systeem.
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Fi lterelement stuurl nrichti ng
vernieuwen 7:1

Opmerking:
Maak voor het venntijderen van het deksel het
reservoir en de directe omgeving goed schoon
zodat er geen vuil in de stuurolie kan komen.

1 Verwijder de vuldop met peilstaaf (1) en de
vleugelmoer (2) van het deksef.

2 Venarijder het deksel.

Verwijder rubberbus (3) met centreerring, en
het filterelement (4).

Controleer en vernieuw eventueel de
rubberlcus en de pakkingen in deksel en
vuldop.
Montage in omgekeerde volgorde.

V loeistof n iveau stuu ri n richt i ng
controleren 7:2

Opmerking:
Maak de omgeving van de peilstaaf goed
schoon, zodat er geen vuil in de stuurolie kan
komen.

1 Controleer d.m.v. de peilstaaf (1) het
vloeistofniveau in het reseruoir.

2 Het vloeistofniveau moet bii draaiende motor
tot aan de bovenste markering (Max.) van de
peilstaaf reiken. Bij een stilstaande motor ligt
het vloeistof nive au 2 cm hoger.

Oliekwaliteit:
Zie s mee rmidde le nspecif icat ie.
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D raalpu nten stuurln rlc ht I ng
controleren T:5

Opmerklng:
Controleer de speling op de kogeleinden
altijd met een stilstaande motor. Bij een
fopende nrctor worden de krachten op de
spoorstang zo groot (i.v.m. weerstand
band/vloer) dat de kogel tegen de veerdruk
in omhoog wordt gedrukt, waardoor
onterecht speling wordt geconstateerd (zie
afbeelding).

1 Controleer de draaipunten bij een stilstaande
motor.

2 Zorg ervoor dat het voertuiggewicht op de
banden rust.

3 Draai met korte rukken aan het stuurwiel.
4 De kogeleinden moeten worden afgekeurd

als er speling in axiale richting voelbaar is.
5 Controleer of alle borgingen van de

sectorarm, stuurstangarm, spoorstang en
spoorstangarme n onbeschadigd zijn.

6 Controleer of de stofhoes, van het kogeleind,
of de afdichting hiervan niet beschadigd is,
bij eventuele beschadiging moet het
kogeleind worden vernieuwd.
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VOORAS N 142

DEMONTEREN

1 Verwijder afdekplaat (3) en, pakking (4).
2 Tik borgplaat (6) terug en draai m.b.v.

speciaal gereedschap, DAF-codenummer
0535832, borgmoer (5) los.

3 Verwijder borgmoer (5), borgplaat (6) en
borgring (7) van de astap.

Voonviel Ia gers rei n i gen/i nvette n 7:7

Draai met behulp van speciaal gereedschap,
DAF-codenummer 0694783 drukring (B) los
en verwijder deze van de astap.
Neem het buitenste wiellager (9) van de
astap en verwijder de naaf compleet met het
wiel.
Demonteer het binnenste wiellager (13).

Stof van remvoeringen kan gedeeltelijk uit
asbestvezels bestaan. Stof van asbest dat
Ingeademd wordt kan kanker veroorzaken,
draag daarom beschermende kleding en
neem de nodige maatregelen zodat het stof
niet wordt Ingeademd.
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Alvorens tot montage over te gaan moeten
alle onderdefen grondig worden gereinigd en
gecontroleerd worden op slijtage.
Inspecteer de lagers en astap op
beschadigingen. Let hierbij vooral op
loopvlakslijtage van rollagers en keerringen.
Inspecteer de remvoeringen en remtrommel
op slijtage en beschadigingen.

Wiellagers vernieuwen

Wanneer de wiellagers vervangen moeten
worden, kunnen de buitenringen (10-12) van
de lagers, m.b.v. een doorn uit de naaf
worden getikt.

- In de naaf zijn t.b.v. het demonteren van de
buitenringen van de lagers twee uitsparingen
A en B aangebracht.

- Het monteren van de buitenringen kan op
twee manieren gebeuren door:
- deze m.b.v. een hydraulische pers in de

naaf te persen.
- Deze m.b.v. een doorn gelijkmatig in de

naaf te tikken.

Wiellagers invetten

Als de wiellagers weer opnieuw gebruikt worden
en men wil deze voorzien van nieuw vet moet
als volgt te werk gegaan worden:
- Spoel de lagers uit in b.v. dieselolie.
- Ontvet de wiellagers grondig m.b.v.

bijvoorbeeld trichloorethyleen (CzHCr g).

- Vet de lagers goed in met de
voo rgeschreven vetsoort,
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MONTEREN

Opmerking:
- Het is raadzaam om de oude keerring te

vervangen.
1 Breng het binnenste wiellager (13) aan in de

naaf .

2 Monteer keerring (14), dit kan gebeuren
m.b.v. een stempel onder een pers of door
deze gelijkmatig met een plastic hamer in de
naaf te tikken. (Smeer alvorens de keerring
te monteren het loopvlak in met een beetje
vet.) Let op: De open zijde van deze
keerring moet naar het lager toe gericht zijn.

3 Schuif de naaf compleet met het wiel over de
astap. Smeer het buitenste wiellager (9)
goed in met vet en schuif dit ook over de
astap.

4 Monteer drukring (B) en draai deze m.b.v.
speciaal gereedschap, DAF-codenummer
0694783, zover vast dat de lagers spelingvrii
ziin Draai vervolgens de sleutel 45o - 90o
terug.

Opmerking: De lagers worden hierdoor niet
gezet. Het is dus noodzakelijk om de lagers,
nadat zii zich gezet hebben, na te stellen
Breng vervolgens borgring (7) aan op de
astap. Zorg ervoor dat de lip van de borgring
in de spiegleuf van de astap valt en dat in
deze positie de paspen in drukring (8) in een
van de gaten van borgring (7) valt.
Schuif vervolgens borgplaat (6) over de
astap en zorg dat het nokje op de borgplaat
in een van de gaten van borgring (7) valt.
Breng de borgmoer (5) aan op de astap en
draai deze m.b.v. speciaal gereedschap,
DAF-codenummer 0535832, aan met het
voorgeschreven aanhaalmome nt.

Controleer nu eerst de wiellagerspeling
m.b.v. het speciaal gereedschap,
DAF-codenummer 0535595 (zie hoofdstuk
wiell agerspe li ng controleren) .

Borg moer (5) door het omslaan van
borgplaat (6) en breng de afdekplaat (3) aan,
stel de remmen.
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Opmerklng:
Wanneer het voertuig is voozien van een
A.B.S. systeem, moet na het monteren van de
naaf en het afsteflen van de wiellagers de
sensor (1), welke zich in een klembus aan de
achtezijde van de naaf bevindt, tegen het
poolwiel (2) worden gedrukt (tiidens het rijden
wordt de luchtspleet tussen poolwiel en sensor
automatisch ingesteld) .

Technische gegevens:
Wiellagerspeling 0,05 - 0,25 mm.
Aanhaalmoment borgmoer 176 - 196 Nm.

Speclaal gereedschap:
Dopsleutel voor borgmoer DAF-nr. 0535832.
Sleutel t.b.v. drukring DAF-nr. 0694783.

Vetkwaliteit:
zie smee rmiddele nspecif icatie.
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Wiel lag erspell ng controleren

1 Demonteer twee tegenover elkaar liggende
wielmoeren en schroef de verlengstukken (1)

op de vrijgekomen wielbouten.

2 Monteer de meetklokhouder (3) op de
centrale rnoe r (2) en schroef de centrale
moer met de dopsleutel (6) goed vast op de
astap.

Opmerking:
Voor het monteren van de centrale moer kan
het noodzakelijk zijn om de borgmoer te
verwijderen. Monteer in dit geval de
centralemoer met het voor de borgmoer
voorgeschreven aanhaalmoment tegen de
borgring.

3 Plaats de meetklok zodanig in de houder, dat
de meetstift tegen de naaf rust.
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40Nm

4 Draai de spindel (4) in het brugstuk (5) en
monteer het brugstuk zodanig op de
verlengstukker, dat het spindeleinde in de
uitsparing van de centrale moer komt te
zitten. Zet het brugstuk vast d.m.v. de
bijbehorende moeren.

Druk de wief naaf vast op de astap door de
spindel te verdraaien m.b.v. een
momentsleutel tot een aanhaalmoment van
40 Nm.

Trek de wiefnaaf terug door de spindel te
verdraaien tot een aanhaalmoment van
40 Nm.

Druk de wielnaaf vast op de astap door de
spindel te verdraaien tot een aanhaalmoment
van 15 Nm. Stel nu de meetklok in op "0".

Trek de wielnaaf terug door de spindel te
verdraaien tot een aanhaalmoment van
15 Nm. De afgelezen waarde op de meetklok
moet overeenkomen met de technische
gegevens.

15Nm

ót
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I Indien een afwijkende waarde wordt
afgelezen moet de wiellagerspeling opnieuw
worden afgesteld.

Speclaal gereedschap:
Trekker t.b.v. controle wiellagerspeling
DAF-nr. 0535595.

Banden en velgen op slijtage
controleren 7:8

- Controleer de prof ieldiepte, de geadviseerde
minimale profieldiepte uit het oogpunt van de
verkeersveiligheid bedraagt 1 mm. De
slijtagegraad-indicator op de band ligt bij
1,6 mm. (De wettelijke toegestane
profieldiepte kan per land verschillen.)
Controleer of het slijtagebeeld van het
loopvlak over de gehele oppervlakte
gelijkmatig is verdeeld.

Opmerking:
Mogelijke oorzaken van een ongelijkmatige
slijtage zijn:
- Verkeerde bandenspanning.
- Spelingen in veerophanging, fusees,

stuurkogels en reactiearmen.
- Het niet in lijn staan van de assen van

trekkend of getrokken voertuig.
- Afwijkende wielstanden enz.

Het is belangrijk om bij abnormale
bandenslijtage, de oorzaak hiervan op te
sporen, bijvooóeeld d.m.v. uitlijning van het
voertuig.
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"Schijfwie l" bevestigi ng

Bevestlging wielen controleren 7=9

Het vastzetten van de wielmoeren moet
gelijkmatig en volgens de afgebeelde
weergegeven volgorde worden u itgevoerd.

Technische gegevens:
Aanhaalmoment wielmoeren 540 - 670 Nm.
Aanhaalmoment Trilex "kikkers" 270 - 300 Nm.

"Trilexwief " bevestiging
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"Sch ijfwie l" bevestiging

Aandachtspunten l.v.m. aanbrengen van de
wielen.

1 Reinig, bii naafcentrering, de pasrand van de
wielnaaf en breng daarna een dunne vetlaag
aan.

2 De pasrand van de vefg rnoet bij
naafcentrering goed schoon ziin; eventueel
de rand m.b.v. een schraapstaal ontdoen van
verf en roest.

3 Op de pasrand van de velg rnoet bii
naafcentrering eveneens een dunne vetlaag
aangebracht worden. Deze vetlaag heeft tot
doel om 'Vastroesten" van de velg aan de
wielnaaf tegen te gaan. Hierdoor wordt het
afnemen van het wiel vergemakkelijkt.

4 Zorg ervoor dat het aanlegvlak tussen velg
en remtrommel goed schoon is. Reinig de
wielmoeren waarna tussen drukring en moer
iets olie gespoten moet worden (zie
afbeelding, alleen bij naafcentrering). De
wielbouten mogen eveneens licht ingeolied
worden.

5 Breng de wielmoeren aan en draai
vervofgens de moeren gelijkmatig en in de
juiste volgorde aan. Het gebruik van een
luchtsleutel is toegestaan maar het
aanhaalmoment is verre van betrouwbaar.
Daarom is het noodzakelijk dat de
wielmoeren nagetrokken worden met een
momentsleutel.

Technische gegevens:
Aanhaalmoment wielmoeren 540 - 670 Nm.
Aanhaalmoment Trilex "kikkers" 270 - 300 Nm.

"Tri lexwi e l" bevestig i ng
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Bandenspannlng controleren 7:1O

De bandenspanning is afhankelijk van
asbelasting en bandenmaat.

Bandenspan n i ngstabel*

Opmerkingen:
1 De vermelde bandenspanningen gefden voor

koude banden.
2 Veel bandenslijtage komt voort uit het feit dat

de bandenspanning niet overeenkomt met de
aslast.

3 Bij dubbele montage moet:
De spanning in beide banden gelijk zíjn.

- De profieldiepte nagenoeg gelijk ziin.

* De vermefde asbelastingen en de daarbij
behorende bandenspanningen gelden bij
gebruik onder normale omstandigheden.
Voor alle andere gevallen zie gegevens van
de bandenleverancier.

Aslast in tonnage Bandenspannlng In bar

Enkele montage 9.00-20 10-22.5 10.00-20 11-22.5 11 .00-20 12-22.5 12.00-20 13-22.5

5 7.5 7.5 6.75 6.75 6.50 6.50

5.5 7.5 7.5 7.25 7.25 6.75 6.75

6 8.5 8.5 7.75 7.75 7.5 7.5

6.5 9.5 8.5 I I
Dubbele rnontage

I 6 6 5.5 5.5 5.5 5.5

9 7 7 6.5 6.5 6.25 6.25 5.5 5.5

9.5 6.75 6.75 6.5 6.5 5.75 5.75

10 7.25 7.25 7.0 7.0 6.25 6.25

10.5 7,5 7.5 7.25 7.25 6.5 6.5

11 7.5 7.5 7 7

12 7.75 7.75

13 8.5 8.5
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vloeistofniveau hefi nrichti ng
controleren 8:1

1 Sleepas neerlaten.
2 Controleer het vloeistofniveau.
3 Vul zonodig bij tot de vloeistof zich bevindt

tussen maximum- en minimum makering op
de peilstok.

Oliekwaliteit:
Zie s mee rmidde le nspecif icat ie .

Ol ien iveau different ieels
controleren/verversen 8:4

Differentieel 1346, 1354, 2255 en 2699 as

Oliepeil controleren

Opmerking:
Controleer het oliepeil niet direct na de rit, maar
laat de olie eerst ongeveer een half uur
bezinken en afkoelen.

1 Plaats het voertuig horizontaal.
2 Controleer het oliepeil via de niveauplug A.
3 Het oliepeil dient te reiken tot aan de rand

van de niveauplug A.

Olie veruersen

Plaats het voertuig horizontaal.
Tap de olie af via de aftapplug B. Bij voorkeur
wanneer de olie warm is.

Laat de olie zolang mogelijk uitdruipen.
Monteer de aftapplug B met een weinig
copaslip (DAF nr. 06373451.
Vul het differentieel via niveauplug A met de
voorgeschreven kwafiteit olie. Het olieniveau
dient te reiken tot aan de rand van de
niveauplug A.

1

2

3
4

/v
{--([\,,

73



B

1e as

2e as

Differentleel 1355 T as

Oliepeil controleren

Oliepeil controleren eerste as.

1 Plaats het voertuig horizontaal.
2 Controleer het oliepeil via de niveauplug A.
3 Het oliepeil dient te reiken tot aan de rand

van de niveauplug A.

Oliepeil controleren tweede as.

1 Plaats het voertuig horizontaal.
2 Controleer het oliepeil via de niveauplug A.
3 Het oliepeil díent te reiken tot aan de rand

van de niveauplug A.

OIie verversen

Olie verversen eerste as.

1 Plaats het voeduig horizontaal.
2 Tap de olie af via de twee aftappluggen B, bij

voorkeur wanneer de olie warm is.
3 Laat de olie zolang mogelijk uitdruipen.
4 Monteer de aftappluggen B met een weinig

copaslip (DAF nr. 06373451.
5 Vul het ditferentieel via niveauplug A met de

voorgeschreven kwaf iteit olie het oliepeil
dient te reiken tot aan de rand van de
niveauplug A.

- Olie verversen tweede as.

1 Plaats het voertuig horizontaal.
2 Tap de ofie af via de aftappfug B, bij voorkeur

wanneer de ofie warm is.
3 Laat de olie zofang mogelijk uitdruipen.
4 Monteer de aftappfug B met een weinig

copaslip (DAF nr. 06373451.
5 Vul het differentieel via niveaupfug A met de

voorgeschreven kwaliteit olie het oliepeil
dient te reiken tot aan de rand van de
niveauplug A.
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1e as

/
/

,/\

2e as

Differentieel 2255 T en 2699 T as

Oliepeil controleren

Oliepeil controleren eerste as.

1 Plaats het voeduig horizontaal.
2 Controleer het oliepeil via de niveauplug A.
3 Het oliepeil dient te reiken tot aan de rand

van de niveauplug A.

Oliepeil controleren tweede as.

1 Plaats het voertuig horizontaal.
2 Controleer het oliepeil via de niveauplug A.

3 Het oliepeil dient te reiken tot aan de rand
van de niveauplug A.

OIie veruersen

Olie verversen eerste as.

1 Plaats het voertuig horizontaal.
2 Tap de olie af via de aftappfug B. Bij voorkeur

wanneer de olie warm is.

3 Laat de olie zolang mogelijk uitdruipen.
4 Monteer de aftapplug B met een weinig

copaslip (DAF nr. 0637345).
5 Vul het differentieel via niveauplug A met de

voorgeschreven kwaliteit olie. Het olieniveau
dient te reiken tot aan de rand van de
niveauplug A.

Olie verversen tweede as.

1 Plaats het voertuig horizontaal.
2 Tap de olie af via de aftapplug B. Bii voorkeur

wanneer de olie warm is.
3 Laat de olie zolang mogelijk uitdruipen.
4 Monteer de aftapplug B met een weinig

copaslip (DAF nr. 0637345).
5 Vul het differentieel via niveauplug A met de

voorgeschreven kwaliteit olie. Het olieniveau
dient te reiken tot aan de rand van de
niveauplug A.
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Ontluchter reinigen

Dernonteer de ontluchter en blaas deze
schoon met perslucht.

Oliekwaliteit:
Zie smeermiddele nspecif icati e.

Olle-l nhoud differentleel :

1 346
1 354
2255
2699
1355T leas

2e as
2255T 1e as

2e as
2699T leas

2e as

t 23 Liter.
t 16 Liter.
t 15 Liter.
+ 16 Liter.
+ 13 Liter.
+ 11 Liter.
t 17 Liter.
t 15 Liter.
t 13 Liter.
+ 11 Liter.

Olieniveau centrale as tandemstel
controleren/b ijvu I len

Demonteer de niveauplug, het olie-niveau
moet reiken tot aan de rand van de
niveau-opening.

Oliekwallteit:
Zte s mee rm idde le nspecif icati e .

8:6
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Werkl n g different ieel-blokkeri n g
controleren 8:7

1 Ondersteun de aangedreven as.
2 Ketels op bedrijfsdruk (uitschakefdruk

drukregelaar).
3 Differentieel blokkering inschakelen,

controlelampje op instrumentenpaneel moet
nu gaan branden.

4 Controleer of er een starre verbinding
aanwezig is tussen de aangedreven wielen.

5 Differentieel blokkering uitschakelen,
controlelampje mag niet meer branden (geen
starre verbinding aanwezig tussen de
aangedreven wielen).

Opmerking:
Controleer, bij het niet goed functioneren van de
differentieel blokkering :

- De @mmando-druk.
- De blokkeringscilinder inwendig op vervuiling.
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Oliegesmeerde naven achteras
o I iepel I cont rolere n/verversen 8:10

Oliepeil controleren

Opmerklng:
Controleer het oliepeil niet direct na een rit,
maar laat de olie eerst een half uur bezinken en
afkoelen.

Plaats het voertuig horizontaaf.
Wielen zo plaats€r, dat de vulplug A boven
staat, dus de pijl op het deksel verticaal
omhoog gericht.
Het oliepeil in de naven moet reiken tot de
niveauopening B.
Vul zonodig bij met de voorgeschreven
kwaliteit olie.

Olie venrersen

1 Plaats het voertuig horizontaal.
2 Plaats de wielen zo, dat de vulplug A zich

aan de ond erziide bevindt.
3 Tap de olie af via de aftapopening A, bij

voorkeur wanneer de of ie nog warm is. Laat
de olie zo lang mogelijk uitdruipen.

4 Plaats de wielen nu zo, dat de vulplug A zich
aan de bovenzijde bevindt, dus de pijl op het
deksel verticaal omhoog gericht, en vul de
naven met olie.

5 Controleer na ongeveer 15 minuten het
oliepeil van de naven en vul zonodig bij.

Oliekwaliteit:
Zie smeermiddele nspecif icati e.

O lie- | nhoud naaf reductie :

1354 2 Liter per naaf .

2699 2 Liter per naaf .

1355 T 2 Liter per naaf .

2699 T 2 Liter per naaf .

1

2
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Oliegesmeerde naaf 1346 as

Oliepeil controleren

1 Plaats het voertuig horizontaal.
2 Plaats de wielen zo dat de niveau/vulplug A

onder een hoek van 12o staat.
3 Controleer het oliepeil en vul zonodig bij via

de niveau-opening A.

Olie verversen

1 Plaats het voertuig horizontaal.
2 Plaats de wielen zo dat de niveau/vulplug A

zich aan de onderziide bevindt.
3 Tap de olie af via de aftapopening A, bij

voorkeur wanneer de olie nog warm is. Laat
de olie zo lang mogelijk uitdruipen.

4 Plaats de wielen nu zo dat de niveau/vulplug
A zich aan de bovenzijde bevindt.

5 Vul de naven met de voorgeschreven
hoeveelheid olie via de vulopening A.

6 Controleer hierna het oliepeil in het
differentieel-huis.

Oliekwaliteit:
Zie s mee rmidde le nspecif icat ie .

Olie-inhoud naaf:
1346 as 0,84 Liter per naaf .

v/m
120.
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Achtenrie I lage rs rei n i g en/i nvette n 8:11

Stof van remvoeringen kan gedeeltelijk uit
asbestvezels bestaan. Stof van asbest dat
ingeademd wordt kan kanker veroorzakeh,
draag daarom beschermende kleding en
neem de nodige maatregelen zodat het stof
niet wordt ingeademd.
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ACHTERAS 2255

DEMONTEREN
1 Verwijder rnoeren en sluitringen waarmee de

steekas op de naaf is bevestigd. Plaats een
bakje onder de naaf om eventuele lekkende
olie op te vangen. Door met een hamer een
tik tegen de steekas te geven komen de
conische veerringen los.

2 Verwijder de steekas en zonodig de pakking.
Verwijder vetkeerplaat (5), oliekeerring (6) en
pakking. Verwijder hoekring (7) en pakking
(8), welke op de astap gernonteerd zijn.

3 Tik borgplaat (10) terug. Draai moer (9) fos
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m.b.v. speciaal gereedschap,
DAF-codenu mmer 0535266.
Krik het voertuig op en ondersteun het op
een verantwoorde wijze. Stel de
remschoenen terug en plaats de bandenlift.
Verwijder rnoer (9), borgplaat (10) borgring
(1 1) en naaf rnoer (1 2). Trek de naaf
compleet met wielen van de astap. Let op:
Door de naaf te bewegen komt het buitenste
wiellager los en kan deze worden
weggenomen.
Verwijder vervolgens m.b.v. een trekker het
binnenste wielfager (171 van de astap,
verwijder hierna oliekeerring (1 8).
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Alvorens tot montage over te gaan moeten
alle onderdelen grondig worden gereinigd en
gecontroleerd worden op slijtage.
Inspecteer de lagers en astap op
beschadigingen. Let hierbij vooral op
loopvlakslijtage van rollagers en keerringen.
Inspecteer de remvoeringen en remtrommel
op slijtage en beschadigingen.

Wiellagers vernieuwen

- Wanneer de wiellagers vervangen moeten
worden, kunnen de buitenringen van de
lagers m.b.v. een doorn uit de naaf worden
getikt.

- In de naaf zijn t.b.v. het demonteren van de
buitenringen van de lagers twee uitsparingen
A en B aangebracht.

- Het monteren van de buitenringen kan op
twee manieren gebeuren door:
- Deze m.b.v. een hydraulische pers in de
naaf te persen
- Deze m.b.v. een doorn gelijkmatig in de naaf
te tikken.

Wiellagers invetten

Als de wiellagers weer opnieuw gebruikt worden
en men wil deze voorzien van nieuw vet moet
als volgt te werk gegaan worden:
- Spoel de lagers uit in b.v. dieselolie.
- Ontvet de wiellagers grondig m.b.v.

bijvoorbeeld trichloorethyleen (CzHC1 s) .

Vet de lagers goed in met de voorgeschreven
vetsoort
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MONTEREN

Opmerking:
Het is raadzaam om de oude keerringen te
vervangen.

1 Monteer het binnenste wiellager compfeet in
de naaf . Monteer keerring (18) in de naaf
m.b.v. een stempel, onder een pers of door
deze gelijkmatig met een plastic hamer in de
naaf te tikken. Smeer, alvorens de keerring
te monteren, het loopvlak in met een beetje
vet. Let op: De open zijde van deze
oliekeerring rnoet naar het lager toe gericht
ziin.

2 Schuif de naaf compleet met het wiel over de
astap. Smeer het buitenste wiellager (13)
goed in met vet en schuif ook dit over de
astap. Monteer naaf moer (12) en verwijder
debandenlift.

3 Draai de naafmoer (12) zover aan dat de
lagers spelingvrij zijn. Draai de sleutel
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vervolgens 45o - 90o terug. Let op: De
lagers worden hierdoor niet gezet. Het is dus
noodzakelijk om de lagers, nadat zii zich
gezet hebben, na te stellen.
Monteer borgring (1 1 ), borgplaat (1 0) en
moer (9). Haal deze moer aan met het
voo rgeschreven aanhaalmoment. Controleer
nu eerst de wiellagerspeling m.b.v. het
speciaal gereedschap, DAF-codenu mme r
0535595 (Zie hoofdstuk wiellagerspeling
controleren).
Borg moer (9) d.m.v. borgplaat (10). Stel de
remmen. Controleer hoekring (7) op slijtage
alvorens pakkingring (8) te monteren. Breng
nu vetkeerplaat (5) en oliekeerring (6) aan,
met de benodigde pakkingen. Let op: De
open ziide van deze keerring moet aftijd van
het lager af gericht ziin.
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Reinig de steekas grondig met een doek.
Schuif de steekas langzaam in het aslichaam
en licht deze dan een weinig op om hem
verder in de splines te schuiven.
Monteer de conische veeningen. Breng
hierna de sfuitringen en de moeren aan. Haal
de moeren aan met het voorgeschreven
aanhaalmoment. Plaats het voertuig terug op
de grond. Controleer het oliepeil van het
differentieel.

Opmerklng:
Wanneer het voertuig is voorzien van een
A.B.S. systeem, moet na het monteren van de
naaf en het afstellen van de wiellager de sensor
(1), welke zich in een klembus aan de
achtezijde van de naaf bevindt, tegen het
poolwiel (2) worden gedrukt. (Tijdens het rijden
wordt de luchtspleet tussen poolwiel en sensor
automatisch ingesteld. )

Technlsche gegevens:
Wiellagerspeling 0,025-0,25 mm.
Aanhaalrnoment borgrnoer 41-490 Nm.
Aanhaalrnoment steekas-moeren 105 Nm.

Speciaal gereedschap:
Dopsleutel borgmoer DAF-nr. 0535266.

Vetkwaliteit:
Zie s me e rmidde le nspecif icat ie.
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DEMONTEREN

Verwijder de bouten (1), naafdop (3) en de
pakking.
Tik de borgplaat (10) terug en draai moer (9)
los m.b.v. speciaal gereedschap, DAF-
codenummer 0535il8 of DAF-nummer
0535266 (bii gegoten asjuk).
Stel de remschoenen terug. Breng de wielen
wat omhoog door gebruik te maken van de
sleepas-hefinrichting en pfaats de bandenlift.
Verwijder rnoer (9), borgplaat (10), borgring
(11) en naafmoer (12l' en trek de naaf
compleet met wielen van de astap. Let op:
Door de naaf te bewegen komt het buitenste
wiellager los en kan deze worden
weggenomen.
Verwijder vervolgens m.b.v. een trekker de
binnenste lagerring (17) van het achterste
wiellager van de astap, verwijder hierna
oliekeerring (1 8).
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Afvorens tot montage over te gaan moeten
alle onderdelen grondig worden gereinigd en
gecontroleerd worden op slijtage.
Inspecteer de lagers en astap op
beschadigingen. Let hierbij vooral op
loopvlakslijtage van rollagers en keerringen.
Inspecteer de remvoeringen en remtrommel
op slijtage en beschadigingen.

Wiellagers vernieuwen

- Wanneer de wiellagers vervangen moeten
worden, kunnen de buitenringen van de
lagers m.b.v. een doorn uit de naaf worden
getikt.

- In de naaf zijn t.b.v. het demonteren van de
buitenringen van de lagers twee uitsparingen
A en B aangebracht.

- Het monteren van de buitenringen kan op
twee manieren gebeuren door:
- Deze m.b.v. een hydraulische pers in de
naaf te persen.
- Deze m.b.v. een doorn gelijkmatig in de
naaf te tikken.

Wiellagers invetten

Als de wiellagers weer opnieuw gebruikt worden
en men wif deze voorzien van nieuw vet moet
als vofgt te werk gegaan worden:
- Spoel de lagers uit in b.v. dieselolie.
- Ontvet de wiellagers grondig m.b.v.

bijvoorbeeld trichfoorethyleen (CzHC r g).

Vet de lagers goed in met de
voorgeschreven vetsoort.
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Opmerking:
Het is raadzaam om de oude keerring te
vervangen.

1 Monteer het binnenste wiellager compleet in
de naaf . Monteer keerring (18) in de naaf
m.b.v. een stempel, onder een pers of door
deze gelijkmatig met een plastic hamer in de
naaf te tikken. Smeer, alvorens de keerring
te monteren, het loopvlak in met een beetje
vet. Let op: De open zijde van deze
oliekeerring moet naar het lager toe gericht
zijn.

2 Schuif de naaf compleet met het wiel over de
astap. Smeer het buitenste wiellager (13)
goed in met vet en schuif ook dit over de
astap. Monteer naaf moer (12) en verwijder
de bandenlift.

3 Draai de naafmoer (12) zover aan dat de
lagers spelingvrij ziin.
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Draai de sleutel vervolgens 45o - 90o terug.
Let op: De lagers worden hierdoor niet
gezet. Het is dus noodzakelijk om de fagers,
nadat zijzich gezet hebben, na te stellen.
Monteer borgring (11), borgplaat (10) en
moer (9). Haal deze moer aan met het
voorgeschreven aanhaalmoment. Controleer
nu eerst de wiellagerspeling m.b.v. het
speciaal gereedschap, DAF-codenumme r
0535595 (zie hoofdstuk wiellagerspeling
controleren).
Na het controleren van de wiellagerspeling
dient moer (9) te worden geborgd door het
omslaan van borgplaat (10) en stel de
remmen. Monteer de pakking en naafdop (3)

met veerringen en bouten. Plaats het
voertuig op de grond.
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Technlsche gegevens:
Wiellagerspeling 0,025-0,25 mm.
Aanhaalrnoment borgmoer 441-490 Nm.

Speclaal gereedschap:
Dopsleutel borgmoer DAF-nr. 0535il8.
Dopsleutel borgnner DAF-nr. 0535266
(gegoten asjuk).

Vetkwalltelt:
Zie s mee rmidde le nspecif icat ie.

Wlel lagerspell ng conÙoleren

1 Demonteer twee tegenover elkaar liggende
wielmoeren en schroef de verlengstukken (1)

op de vrijgekomen wielbouten. De korte
verlengstukken zijn bestemd voor de vooras;
de lange verlengstukken moeten voor de
achteras worden gebruikt.

Schroef de centrale moer (21 m.b.v. de
dopsleutel (6) goed vast op de astap.
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3 Venruijder de dopsleutel en breng het ringstuk
met meetklokhouder (3) op de centrale rnoer
aan. Plaats de meetklok zodanig in de
houder, dat de meetstift tegen de wielnaaf
rust.

Draai de spindel (4) in het brugstuk (5) en
monteer het brugstuk zodanig op de
verlengsstukken, dat het spindeleinde in de
uitsparing van de centrale moer komt te
zitten. Zel het brugstuk vast d.m.v. de
bijbehorende rnoeren.

Druk de wielnaaf vast op de astap door de
spindel te verdraaien m.b.v. een
momentsleutel tot een aanhaalmoment van
40 Nm.

Trek de wiefnaaf terug door de spindel te
verdraaien tot een aanhaafmoment van
40 Nm.

40Nm

4ONm
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7 Druk de wielnaaf vast op de astap door de
spindel te verdraaien tot een aanhaalmoment
van 15 Nm. Stef nu de meetklok in op "0".

Trek de wielnaaf terug door de spindel te
verdraaien tot een aanhaalmoment van
15 Nm. De afgefezen waarde op de meetklok
moet overeenkomen met de technische
gegevens.
Indien een afwijkende waarde wordt
afgelezen moet de wiellagerspeling opnieuw
worden afgesteld.

Speclaal gereedschap:
Trekker t.b.v. controle wiellagerspeling
DAF-nr. 0535595.

1sNm
\ó
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Draalpunten asophanging controleren 9:3

Controleer de veerhanden, veerpennen,
stabilisator en reactiearmen op speling en
bevestiging.

Balgen luchtvering conUoleren 9:4

De luchtbafg en balgzittingen, met het chassis
in de hoogste positie, aan de buitenziide
reinigen m.b.v. een poetsdoek.

,Éì

tu
Chassls-luchtvering op werking
controleren 9:5

Laat het chassis stijgen, d.m.v. de
afstandsbediening, tot de maximum hoogte
is bereikt. De gele ECAS controlelamp op het
instrumentenpaneel moet nu branden.
Laat nu het chassis zakken tot de minimale
hoogte. Ook nu weer rnoet de gele
controlelamp gaan branden.
Plaats het voertuig weer in de normale
rijpositie, de gele ECAS controlelamp mag
nu niet meer branden.
Sluit, bii het niet goed functioneren van de
luchtvering DAVIE aan en controleer o.a. de
waarde van de hoogtesensoren op rijniveau
(97 t20).

Opmerklng:
Voor het aansluiten van DAVIE en het uitvoeren
van de juiste controle-procedu re zie
we rkpl aats i nstructi e s.

91



9

Centrale smerlng controleren 9:6

Controleer of alle doorsmeerpunten worden
gesmeerd.

Reservolr bljvullen

Opmerklng:
Bij alle werkzaamheden aan het systeem op
reinheid letten, vuil in het systeem veroorzaakt
storingen. Als geschikt reinigingsmiddel is
wasbenzine of petroleum aan te bevelen.
Gebruik voor het reinigen van de installatie
noolt Tri (CzHCLs) of Per (CzCl-4).

- Electrisch aangedreventandwielpomp.

Het reservoir is voorzien van een speciale
vulnippel. Reinig de koppeling voor het
aansluiten van de vulslang, offi te vooftomen
dat er vuil in het systeem kornt.

Pneumatisch bediende zuigerpomp.

De pomp is standaard uitgerust met een
indikatie voor een minimafe vet voorraad, een
rode stift (1) wordt dan zichtbaar. Systeem
direct bijvullen! Het vullen van het reservoir
geschiedt via een aan de pomp aangebrachte
vulnippel. Reinig de koppeling voor het
aansluiten van de vulslang, om te voorkomen
dat er vuil in het systeem kornt. Het reservoir is
gevuld wanneer het vet door het overdrukventiel
(2) naar buíten treedt.

Vetkwaliteit:
Zie smee rmidde le nspecif icati e.
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Smeer alle doorsmeerpunten volgens
het smeerschema 9:7

Doorsmeren volgens afgebeeld
smeerschema.
Reinig voor en na het doorsmeren de
vetnippels.
Verwijder na het smeren het overtollige vet.

Vetkwalitelt:
Zie s mee rmidde le nspecif icat ie.
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8 9 10 11 t? 13 14

17 l8 19

Toe licht I ng smeerschema

S - SYMMETRISCH

1. Trek-/duwhaak
2. Vooras veerpennen
3. Versnellingshendef
4. Vooras remnokassen
5. Fuseepennen
6. Vooras veerschommels
7. Kruiskoppeling
8. Bandenlier
9. Ophanglager
10. Kruiskoppeling
11. Opleggerkoppeling

12. Achteras veerpennen
13. Kruiskoppeling
14. Achteras remnokassen
15. Achteras veerschommels resp.

sleepeinden
16. Aanhangwagenkoppeling
17. Sleepas, draaipunten van remkracht-

regeling
18. Sleepas hef inrichting, draaipunten
19. Sleepas, draaipunten en geleideplaten
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Fusee's

Om ervan verzekerd te zijn dat het vet goed
kan doordringen moeten de fusee's onbelast
doorgesmeerd worden. De vooras moet
daarom in het geheel opgekrikt worden.
Smeer de fusee's totdat het vet naar buiten
treedt.

Aandrijfassen

Smeer de kruiskoppelingen van de aandrijfas
totdat het vet naar buiten treedt.

- De maximale smeerdruk mag de 15 Bar niet
overschrijden.

Koppelingsschotel

Schotefoppervlak reinigen en van nieuw vet
voozien.
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Opleg gerkoppellng op spellng
en bevestlglng controleren

Controleer de bevestiging van de
koppelingsschotel.
Controleer bij de koppelingsschotel de
speling van de sluitinrichting.

9:8

Aanhangwagenkoppeling op speling
en bevestlging controleren 9:9

Controle op:
Hoogtespeling gewelfde pen (Fig.1 ).
Radiale speling gewelfde pen.

Hoogtespeling en speling in de lengterichting
van de vangmuilkoppeling (Fig.2l.

4TH')\

Flg. 1

Flg.2
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Minimale diameter gewelfde pen (Fig.3).

Opmerking:
Raadpleeg voor de maximum waarden van de
verschillende spelingsmogelijkheden, bii
koppelingsschotel en aanhangwagen-koppeling,
de fabrikant of de voorgeschreven wettelijke
eisen.

Controleer werking alle
rlj-en remfuncties

Denk tljdens een proefrit aan de
verkeersvelligheid !

- Tiidens een remproef mag het remmen geen
onverwachte bewegingen van het voertuig
op de weg tot gevolg hebben.

- Controleer tijdens het rechtuit-rijden de
koersvastheid van het voertuig.

- Controleer de werking van controlelampjes
en meters op het instrumentenpaneel.

Opmerklng:
Als de remwerking wordt gecontroleerd d.m.v.
een rollenbank, en het remkrachtverschil links
en rechts is groter dan 20%. Moet er een
proefrit worden gemaakt. Het resultaat van de
proefrit is dan doorslaggevend.

9:11

Fig. 3
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