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Inleiding
Dit instructieboek bevat alle noodzakelijke
informatie omtrent het gebruik van uw voertuig, die aan uw zorgen is toevertrouwd.
Lees dit instructieboek aandachtig door

Wij wensen

voordat

Opmerking
Dit instructieboek is gebaseerd op het chassis met de bijbehorende uitrusting zoals dit
de DAF fabriek heeft verlaten.
De karrosseriebouwer kan, afhankelijk van
de gewenste opbouw en uitrusting, ingrij-

u uw eerste rit gaat maken.

Een

goede kennis van de bedieningsinstructies

geeft u meer voldoening bij het rijden

en

heeft veelal een gunstige invloed op de

fe-

vensduur van het voertuig.
Er is naar gestreefd de indeling van dit boek
praktisch en overzichtelijk te maken. U vindt
een uitleg over de identif ikatiegegevens van
het voertuig, de bediening en hoe het voer-

tuig op de meest efficiènte wijze te rijden.
Verder is aandacht besteed aan het onderhoud en aan het beschrijven van kleine reparaties welke eventueel door u zelf kunnen
worden uitgevoerd.
Het is echter goed te weten, dat DAF Trucks
Europa een service-organisatie heeft
welke haar sporen ruimschoots heeft verdiend. DAF International Truck Service (lTS)
is hiervan een sprekend voorbeeld. Voor de
bestuurder die in het buitenland met pech
kampt, staat de ITS centrale in Eindhove n 24
uur per dag klaar om hulp te bieden en de
stilstand van het voertuig tot een minimum

in

te beperken.

u:

Belangrijk

EEN GOEDE REIS!

Zorg ervoor dat dit instructieboek altijd in
het voertuig aanwezig is en lees het met
veel aandacht door, voordat de eerste rit
wordt gemaakt; alleen dan is het mogelijk
ten volle te profiteren van alle mogelijkhe-

pende wijzigingen aanbrengen in bijvoorbeeld het instrumentenpaneel, de verlichting en de elektrische bedrading.
De series die in het instructieboek worden
behandeld, bestaan uit verschillende typen
en uitvoeringen. Bovendien is elk voertuig
afgestemd op de wettelijke voorschriften in
het betrokken land en op de te verwachten
bedrijf somstandigheden. Het is daarom
mogelijk dat in dit instructieboek teksten en
afbeeldingen voorkomen die niet geheel in
overeenstemmin g zijn met de situatie die u
op uw voertuig aantreft. Dit heeft echter
geen gevolgen voor de bediening en het onderhoud.

den die het DAF voertuig biedt.
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CHASSISNUMMER

MOTORNUMMER

Het chassisnummer is ingeslagen op de

HT 825 en HS 825: Het motornummer is aan
de voorzijde,links van het motorblok (boven
de dynamo) ingeslagen.

rechter chassis langsligger tussen het vooraslichaam en de achterste veerhand van de
voorveer.
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M OTO RI D

ENTI FICATI EP LAATJ E

Het motoridentificatieplaatje is op het kleppendeksel bevestigd.
Op het plaatje zijn naast het specificatienummer van de motor ook het motortype en
het motornummer evenals de afstelgegevens vermeld.

LAKI

DE

NTI

F

ICATI EP LAATJ E

Het lakidentif icatieplaatje is in de cabine op
de I inker portierstij I aangebracht.

STAMKAART
Bij elk voertuig behoort een stamkaart. Aan
de hand van deze kaart kan worden bepaald

uit welke onderdelen het voertuig is opgebouwd. Als naderhand wijzigingen aan het
voertuig worden doorgevoerd, moeten deze
in de vorm van een aantekening op de stamkaart worden vermeld.
De stamkaart is van belang als de hulp van
ITS nodig mocht zijn, maar ook voor het vinden van de juiste onderdeelnummers bij reparaties.
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VOERTU IG I DENTI

F

ICATI EPLAATJ E

Het identif icatieplaatje is op de rechter por-

tierstijl aangebracht. Op de volgende bladzijde is het identificatieplaatie afgebeeld.
Bovendien is een verklaring opgenomen van

het voertuigidentificatienummer zoals dit
vanaf oktober 1982 in de E.E.G.-landen verplicht is gesteld.

IDENTIFICATIEPLAATJE

1. Wettelijk

2.

3.
4.
5.
6.

7.

max. toelaatb. treingewicht

(Gcw)
Wettelijk max. toelaatb.
voertuiggewicht (GVW)
Landelijk goedkeuringsnummer
Voertuigidentif icatienummer
E.E.G.-goedkeuringsnummer
Technisch max. toelaatb.
voertuiggewicht (GVW)
Technisch max. toelaatb. treingewicht

(Gcw)

8.

Technisch toelaatb.
koppelschoteld ruk

Technisch toelaatb. asbelasti ng
(van voor naar achter)
10. Wettel ij k toelaatbare asbelasti n g
9.

(van voo r naar achter)
11.

Wettel ijk max. toelaatb.

koppelschoteld

ru

k

oof)

ldentif icatie
VOERTU IG I DENTIFICATIE.

NUMMER

XLRAT43HSOEl

23456
Chassisvolgnummer

Nederland

Motor

DAF

04

enz.

V 400 voertuigen

A
V

48

Chassis cabine
Bestelwagen
E

Overige voertuigen

A
B
C
D
F
G
K
M
R
T

Goederenvervoer
TB bus (motor voor)
MB Bus (motor midden)
SB bus (motor achtefl
Brandweerchassis)
Huisvuilchassis
Kipper
Mixer

R

4x2

6x2
6x2

V

6x4
4x4

Z

6xO

T

B
C

series

6x2

Tankwagen

D

8x2
8x4

Trekker

G

6x

2

enkele montage
op sleepas
dubbele montage
op sleepas

tweevoorassen

gestuu rde voorlooPas

A
B
C
D

Afgestemd inlaatsysteem

N
S
T
X

Natuurlijke aanzuiging
Turbo + intercooling

Gedrosselde turbo
Turbo
Gedrosselde natuurlijke
aanzuiging

Turbo
Extra

Motorfamilie

B
C
N
H
K
L

W

2,50 liter
5,85 liter
6,20 liter
8,25 liter
11,60 liter
1 1 ,60 liter (liggende
u

itvoering)

11,60 liter (cross f low)

Belangrijke Wenken
,1

Tijdens de inrijperiode is het aan te bevelen
het nieuwe voertuig niet te zwaar te belasten.

Dit geldt ook als een gereviseerde motor,
versnellingsbak

of

dif

ferentieel

is

ingq-

bouwd.
Voor de eerste 1500 km geldt daarom:
Rijd niet met volle belasting.
Rijd niet met een aanhangwagen.

-

Schakel tijdig terug; een relatief hoog
toerental is minder schadelijk dan overbelasting bij een laag toerental.

Laat de motor na een lange ril, zo mogelijk
nog enkele minuten stationair draaien, alvorens hem af te zetten.
De koeling van de motor wordt thermostatisch geregeld. Daarom is het afdekken van
de radiateur in de winter, volkomen overbodig.

Bij motoren met intercooling is het afdek-

ken van de radiateur zelfs verboden, omdat
dit, t.g.v. onvoldoende koeling van de inlaatlucht, schadelijke gevolgen voor de motor
heeft.

derd, moet de lekkage zo snel mogelijk worden hersteld.
Acculaden, starten en lassen bii voertuigen
met elektronische systemen.

Het voertuig is voorzien van een

delen.
Om misverstanden te voorkomen dient men
zich in alle gevallen te houden aan de vol-

gende instructies.

Neem nooit de accuklemmen los bii een
draaiende motor!

Het verwijderen van één op beide therLaden

koelvloeistoftemperatuu r 50" C bedraagt.

mostaten in verband met een (te) hoge koelvfoeistoftemperatuur heeft geen zin, omdat
de motortemperatuur hierdoor nog verder
kan oplopen.

Kiik tijdens het rijden regelmatig op het in-

De turbocompressor is een precisie-instru-

gemonteerd blijven.

strumentenpaneel en neem maatregelen bij
het waarnemen van onregelmatigheden.

ment. Daarom moet elk abnormaal geluid
dat door de turbocompressor wordt veroorzaakt, onm iddel I ijk worden gemeld.

Rijd na een koude start in een lage versnel-

ling en met een matig toerental, totdat de

Laat de motor niet onnodig stationair draaien. Dit is schadelijk voor de motor en geeft
onnodige vervuiling van het milieu.

wis-

selstroomdynamo en elektronische onder-

Bij het laden van de accu's dient het laadapparaat parallel te worden aangesloten op de
+ en klem.

Bij 'normaal-laden' mogen de accukabels

Bij het 'snelladen' moeten de + en de
kabel van het voertuig worden losgenomen.
Lassen

Als de druk in de luchtketels bij stilstaande
motor snel terugloopt, duidt dit op een lek in
het luchtdruksysteem. Omdat de veiligheid
van het remsysteem hierdoor wordt vermin-

Bij het lassen aan een voertuig moet eerst
de minkabel van de accu's worden losgenomen. Verder moeten alle verbindingen tussen cabine en chassis worden onderbroken.

.t

$

Belangrijke Wenken
Verder moet er op gelet worden dat de massaklem van het lasapparaat zo dicht moge-

liik bii de lasplaats wordt aangebracht en
goed contact maakt met het te lassen deel.
Starten
Het starten van een voertuig met behulp van
osse hulpaccu's 'ca. 24 voll' is toegestaan
alsmede het starten met behulp van een anf

der voertuig met draaiende motor 'ca. 28
volt'. Hierbij hoeven de accukabels niet te
worden losgenomen.

lnstrumenten en Bedieningsorganen
Instrumentenpaneel, links stuur LHD.
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Instrumenten en Bedieningsorganen
1. Controlelamp snelheidsbegrenzer
2. Controlelamp luchtf ilter.
3. Laadstroomcontrolelamp.
4. Oliedrukcontrolelamp.
5. Controlelamp koelvloeistof-

temperatuur.

22.
23.
24.
25.
26.

6. Controlelamphelestapopschakelen. 27.
7. Controlelamp hoog verbruik bij hoog 28.

Schakelaar kachelventilator.
Schakelaar spiegelvenruarming.
Schakelaar hefinrichting sleepas.
Tachograaf/Snelheidsmeter.
Toerenteller of toerenteller gecombineerd met brandstofverbruiksindicator.
Koelvloeistoftemperatuurmeter.
Luchtdrukmeter en controlelamp.
Controlelamp grootlicht.
Brandstofmeter.
Schakelaar werklamp.
Schakelaar instrumentenverlichting.
Schakelaar mistachterlamp.
Lichtschakelaar.
Schakelaar waarschuwingsknipperlichtinstallatie met controlelamp.

vermogen.
29.
Controlelamp hele stap terugschake- 30.
len.
31.
9. Controlelamp voorschakelgroep ver- 32.
33.
snellingsbak.
10. Controlelamp cabinevergrendeling. 34.
11. Controlelampparkeerrem. 35.
12. Controlelamp differentieelblokkering
36. Controlelamp richtinglampen (motoreerste en tweede achteras.
13. Controlelamp differentieelblokkering wagen).
enkele as en tussendifferentieel. 37. Controlelamp overspanning.
38. Controlelamp richtinglampen (volgwa14. Controlelamp P.T.O.
gen).
15. Controlelamp ABS - | (rood).
39. Sigare-aansteker/looplampaansluiting.
16. Controlelamp ABS - ll (geel).
8.

17. Controlelamp ABS - ll (rood).
18. Controlelamp chassishoogteverstel- Opmerking.

ling.

Als het voertuig is uitgerust met een VISAR,

is de toerenteller gecombineerd met
19. Controlelamp chassishoogte.
20. Voorgloeischakelaar met controle- brandstofverbruiksindicator.
21.

de

lamo.
Reserve schakelaar.
11

Instrumenten en Bedieningsorganen
Instrumentenpaneel, rechts stuur RHD.
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lnstrumenten en Bedieningsorganen
1. Controlelamp snelheidsbegrenzer
2. Controlelamp luchtfilter.
3. Laadstroomcontrolelamp.
4. Oliedrukcontrolelamp.
5. Controlelamp koelvloeistof-

temperatuur.

22.
23.
24.
25.
26.

Schakelaar kachelventilator.
Schakelaar spiegelverurarming.
Schakelaar hefinrichting sleepas.
Tachograaf/Snelheidsmeter.
Toerenteller of toerenteller gecombineerd met brandstofverbruiksindicator.
Koelvloeistoftemperatuurmeter.

6. Controlelamphelestapopschakelen. 27.
7. Controlelamp hoog verbruik bij hoog 28. Luchtdrukmeterencontrolelamp.

29. Controlelamp grootlicht.
vermogen.
Controlelamp hele stap terugschake- 30. Brandstofmeter.
31 . Schakelaarwerklamp.
len.
9. Controlelamp voorschakelgroep ver- 32. Schakelaar instrumentenverlichting.
33. Schakelaar mistachterlamp.
snellingsbak.
10. Controlelamp cabinevergrendeling. 34. Lichtschakelaar.
35. Schakelaar waarschuwingsknipper11. Controlelamp parkeerrem.
12. Controlelamp differentieelblokkering lichtinstallatie met controlelamp.
36. Controlelamp richtinglampen (motoreerste en tweede achteras.
13. Controlelamp differentieelblokkering wagen).
enkele as en tussendifferentieel. 37. Controlelamp overspanning.
38. Controlelamp richtinglampen (volgwa14. Controlelamp P.T.O.
gen).
15. Controlelamp ABS - | (rood).
39. Sigare-aansteker/looplampaansluiting.
16. Controlelamp ABS - ll (geel).

8.

17. Controlelamp ABS - ll (rood).
18. Controlelamp chassishoogteverstel- Opmerking.

ling.

Als het voertuig is uitgerust met een VISAR,

is de toerenteller gecombineerd met
19. Controlelamp chassishoogte.
20. Voorgloeischakelaar met controle- brandstofverbruiksindicator.
21.

de

lamp.
Reserve schakelaar.
13

Instrumenten en Bedieningsorganen
1.

CONTROLELAMP

4. OLIEDRUKCONTROLELAMP

SNELHEIDSBEGRENZER

De oliedrukcontrolelamp gaat branden als
Deze controlelamp gaat branden als het
de oliedruk onvoldoende is.
voertuig boven de vast ingestelde snelheid De motor moet dan direct worden afgezet.

komt, b.v. als het voertuig bergafwaarts

gaat.

5. CONTROLELAMP

KOELVLOEISTOFTEMPERATUU R
2. CONTROLELAMP LUCHTFILTER

Bij een sterk vervuild luchtfilter, gaat

Deze controlelamp gaat branden als de
koelvloeistoftemperatuur meer dan 96'C

controlelamp

bedraagt.

deze
branden. Het filterelement

nEu

moet dan zo snel mogelijk gereinigd, of vervangen

worden.

3. LAADSTROOMCO NTROLELAM P

6,7,8 VISAR

VISAR

(-

Verbruiks Indicator en Schakel

Adviseu R).

De laadstroomcontrolelamp gaat branden

Op de vlakke weg: gas terugnemen of zo
mogelijk een hele stap opschakelen.

De VISAR geeft:
als:
waardoor zuiniger en
A. Het contact is ingeschakeld en de motor
- schakeladviezen,
rustiger kan worden gereden.
niet draait.
B. De accu's niet door de wisselstroomdyop elk moment een indicatie van het
namo worden opgeladen.
brandstofverbru ik.
Als deze lamp bij draaiende motor gaat
branden, moet eerst worden gecontroleerd Lamp 6 brandt:
Hele stap opschakelen.
of de V-snaren defect zijn of slippen. Als dit
niet het geval is, moet zo snel mogelijk een
reparatiewerkplaats worden bezocht.
Lamp 7 brandt:

-

Hoog verbruik bij hoog vermogen.
14

Op een helling: volgas aanhouden zo mogelijk een halve stap opschakelen.

Lamp 8 brandt:
Hele stap terugschakelen.

Alle lampen van de VISAR uit:
Zo wordt het meest zuinig gereden.
Opmerking:
Schakel tijdig en rijd zodanig dat de lampen
niet gaan branden.

Instrumenten en Bedieningsorganen
1

1. CONTROLELAMP PARKEERREM

Deze lamp gaat branden als de remmen
door de veerremcilinders zijn aangedrukt.
12, 13. CONTROLELAMP
DI FFERENTIEELB LOKKERI NG

B

O21

9. CONTROLELAM P VOORSCHAKEL.
GROEP VERSNELLINGBAK

Als de lage splitterstand is ingeschakeld
brandt de controlelamp van de voorschakelgroep van de versnellingsbak (voor het halveren of het zogenaamde splitten van de
versnellingen) op het instrumentenpaneel.
10. CONTROLELAMP

CABINEVERGRENDELING
Deze controlelamp gaat branden als de cabine niet goed is vergrendeld. De lamp
werkt alleen bij aangezet contact.

De differentieelblokkering wordt in werking
gesteld door de betreffende schakelaar om
te zetten. Bij aangezet contact gaat hierbij
de controlelamp branden. De blokkering
moet direct bij het bereiken van vaste grond
weer worden uitgeschakeld. Mocht de controlelamp blijven branden, dan moet even
voor- en achteruit worden gereden, zodat
het blokkeermechan isme vrij komt.
Zie voor het gebruik van de differentieelblokkering het hoofdstuk'RIJDEN'.
14. P.T.O., BEDIENING

Het in- en uitschakelen van de P.T.O. mag alleen geschieden bij een stilstaand voertuig,
draaiende motor en met het versnellings-

handel in de 'neutraal' stand. Bij aangezet
contact en bij ingeschakelde P.T.O. gaat de
controlelamp branden.

De P.T.O. wordt op de volgende wijze ingeschakeld:
Druk het koppelingspedaal in.
Wacht tien seconden en draai de schake-

-

laar om.

eventueel de gewenste versnel- Schakel
ling in en laat het koppelingspedaal geleidelijk opkomen. (Rijden met ingeschakelde P.T.O. is niet bij alle voertuigen
mogelijk!)
Het uitschakelen van de P.T.O. geschiedt in
omgekeerde volgorde.

15

Instrumenten en Bedieningsorganen
De ABS - installatie van de motonruagen defect is.
16. CONTROLELAMP ABS. II

(ABS-Il geel) Deze lamp brandt uitsluitend
als met een volgwagen wordt gereden, welke niet is voorzien van een ABS-|nstallatie.

BIHIH

17. CONTROLELAMP ABS . II
A 679

(ABS-Il rood) Deze lamp brandt als:

Het contact wordt aangezet. De lamp
moet uitgaan zodra de snelheid ca. 7

CONTROLELAMPEN ABS

km/h bedraagt.*
De ABS - installatie van de volgwagen de-

Voor controle van de ABS-reminstallatie bevindt zich een lampje (ABS-l rood) op het instrumentenpaneel, c.q. aangevuld met twee
extra lampjes (ABS-ll geel; ABS-ll rood) als
het een trekker betreft of als een aanhangwagen moet kunnen worden aangekoppeld.

fect is.

* De lamp blijft dan "uit", ook al wordt er
gestopt met draaiende motor. Eerst als het
contact wordt afgezet en na minstens 20
sec. weer wordt aangezet, gaat het lampje
weer branden.

15. CONTROLELAMP

ABS.

I

LUCHTVERI NG, ELEKTRON ISCH E

HOOGTEVERSTELLING

De luchtvering is uitgerust met een afstandsbediening voor de elektronische
hoogteverstelling, waarmee de chassishoogte kan worden gevarieerd. De afstandsbediening heeft zes druktoetsen waarvan er
vier worden gebruikt. De afstandsbediening
kan alleen worden bediend als het contact
aanstaat.

(ABS-I rood) Deze lamp brandt als:

Het contact wordt aangezet. De lamp
moet uitgaan zodra de snelheid ca. 7
km/h bedraagt.
16
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#

Met deze toets kan het chassis hoger

worden gezet.

o-f

Met deze toets kan het chassis lager
worden gezet.

+

Deze toets dient voor de automatische instelling van de rijhoogte.

o-f

toets dient om bij het hoger
resp. lager zetten van het chassis de
verstelling te stoppen.

STOP Deze

A 768

A 769

18. CONTROLELAMP
HASSIS H OOGTEVE RSTE

C

1

L LI N

Deze lamp gaat branden als er een defect of

storing aan de elektrische chassis- hoogteregeling is. Afhankelijk van de storing kan
verder worden gereden.

9. CONTROLELAMP CHASSISHOOGTE

G

Deze lamp gaat knipperen als de luchtdruk
voor de elektronische chassishoogte te laag
is. De lamp brandt als de hoogteverstelling

aan het regelen is en gaat uit als de juiste
chassishoogte is bereikt.

17
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Heffen

20. VOO RG LOEISC HAKELAAR

Houd het rechter gedeelte van de schakelaar tegen de veerdruk in ingedrukt, tot de
sleepas in de hoogste stand staat. ln deze
stand wordt de elektromotor automatisch

Met deze schakelaar wordt het voorgloeisysteem bij aangezet contact in werking gesteld . Zie ook 'RlJ DEN'.

uitgeschakeld.
21. RESERVESCHAKELAAR

Zakken
Druk het linker gedeelte van de schakelaar
in tot de sleepas geheel meedraagt.

Op deze plaats kan eventueel een extra
schake laar worden toegePast.

Opmerking:
De aangedreven

22. SCHAKELAAR KAC H ELVENTI LATO R

as is voorzien van een
10-tons beveiliging. Zodra deze waarde

De hoeveelheid lucht, die in het voertuig
wordt toegelaten, kan met behulp van de kachelventilator worden vergroot. De kachelventilator heeft twee snelheden en wordt
met behulp van de schakelaar in werking gesteld.

24. SCHAKELAAR H EFIN RICHTING

wordt overschreden is het niet mogelijk de

SLEEPAS

sf eepas te heffen of zal de sleepas als deze
omhoog staat automatisch zakken.

Voertuigen met bladvering
Deze schakelaar bedient de elektro-hydrau-

lische pomp van de hefinrichting van de

Voertuigen met luchtvering
Deze schakelaar bedient, zowel bij voertui-

Deze schakelaar heeft drie standen:

gen met een luchtgeveerde sleepas als
voorloop?S, de wegrijhulp, zie ook rijden !
De hefinrichting van de sleepas wordt met

venruarmd
door deze schakelaar in te drukken. De con-

Heffen - 0 - Zakken. De hef inrichting van de

de afstandsbediening van de elektronische
hoogteverstel I i ng bed iend.

trolelamp in de schakelaar gaat hierbij bran-

sleepas functioneert alleen

den.

contact.

23. SCHAKELAAR SPIEG ELVERWARM ING

sleepas van voertuigen met bladvering.

De buitenspiegels, met uitzondering van de

trottoirspiegel, kunnen worden

18
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tussenplaat ligt, bedient de tijdgroepenschakelaar 1. De persoon waarvan de tacho-

graafschijf onder de tussenplaat ligt,

be-

dient de tijdgroepenschakelaar 2.
Bedienen van de tijdgroepenschrijver
De tijdgroepenschrijver wordt bediend
d.m.v. de tijdgroepenschakelaars 1 en 2.

0

X

A

25. TACHOG RAAF/SN ELH EI DSM ETE R

Aanbrengen van de tachograafschijven
Open de tachog raaf bij stilstaande
- wagen
met behulp van de sleutel.
Kantel de tussenplaat A omhoog.
Breng de tachograafschijf voor de bijrijder met de groene zijde naar boven gekeerd aan.
Kantel de tussenplaat A naar beneden en

druk hem goed in het slot.

Breng de tachograafschijf voor de
bestuu rder met de groene zijde naar
boven aan op de tussenplaat.

Z

016

-

Sluit de tachograat en venruijder de sleutel.

Attentie!
Bij dit type tachograat moeten altijd twee
schijven zijn ingelegd, ook wanneer het
voertuig door slechts één bestuurder wordt
bemand. De kontrolelamp B gaat branden
als geen of slechts één tachograafschijf is
aangebracht. Bestuurder en bijrijder heb-

Rijtijd
Al le overi ge w erkzaam heden

Wachttijd
Dagelijkse rusttijd

Voorzijde van de tachograafschijf
J :Snelheidsregistratie
K :Tijdschalen

L
M

:Tijdg roepen reg ist rat ie
:Af

standsregistratie

ben elk hun eigen tachograafschijf. Bij

bestuurderswisselingen moet de schijf van
degene die het stuur overneemt boven op

de tussenplaat worden gelegd. Degene,
waarvan de tachograaf sch ijf bovenop de
19
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Invullen van het middelste gedeelte aan de
achteziide van de schiif
Op dit gedeelte kunnen maximaal drie voer-

J

tuigwissel i ngen worden ingevuld:
Tijd:tip van wisselen van het

C

L

M

\-:-

KIENZLE

ttO

ilz/I.

l--+

W/
ffit

l+-

\\--\
,nt

km

Hffi*"s

fnvullen van het middenveld aan de voorzaide van de schiif.

Voor het aanbrengen van de schiif:
Ct Naam van bestuurder/bijriider
o--f Plaats van aanvang van de werktiid
1e Datum begin werktijd
(bovenste regel)
No Kenteken van het voertuig
r----+ Kilometerstand bij begin van de
werktijd
cAB : Aankruisen indien een slaapkabine
aanwezig is

t

Toelaatbaartotaalgewicht
van het voertuig

20

voenu lg

Kenteken van het nieuwe voertuig
Begin kilometerstand
Einde kilometerstand
Totaal aantal gereden kilometers

Invullen van de buitenrand van de achterzii'
de van de schiif
Dit schrijfveld kan zonodig worden gebruikt
Na het verwijderen van de schiif:
Plaats van de beèindiging van de

or1e

r+km

werktijd
Datum einde werktijd
(onderste regel)
Kilometerstand bij einde werktijd
Totaal aantal gereden kilometers

voor het met de hand invullen van de tijdgroepen. Dit kan nodig ziin als de bestuurder/bijrijder niet in de direkte omgeving van
het voertuig werkt ofwel bij een eventueel
uitvallen van de tijdgroepenregistratie. In
deze gevallen moet altijd achter het betreffende teken een lijn worden getrokken.
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27. KOELVLOEISTOF.
TEM PERATU

U

RM ETER

De bedrijfstemperatuur van de koelvloeistof

moet tussen 75"C en 85'C bedragen. Bij
een koelvloeistoftemperatuur van minder
dan 50'C mag de motor niet volledig worden belast. Als de temperatuur van de koel-

vloeistof plotseling stijgt, moeten de volgende punten worden gecontroleerd:

Het koelvloeistofniveau; vuldop voorzichtig losdraaien
!

B 020

26. TOERENTELLER OF TOERENTELLER

GECOMBINEERD MET
VERBRUIKSINDICATOR

randstofve rbru i ks i nd i kator
De brandstofverbruiksindikator geeft op elk

B

moment

de

hoeveelheid brandstof die

wordt gebruikt aan. Op deze wijze is direkt
Toerenteller
Gearceerd groen

Groen
Geel

Gearceerd

Rood

:

zeerzuinig

:

zu in ig

:

rood

:

:

minder zuinig
alleen toelaatbaar
bij afdalingen en
gebruik motorrem
te vermijden

het resultaat te zien, als de schakeladviezen
worden opgevolgd. Ook bij het aanhouden

van een konstante snelheid helpt de verbruiksmeter de juiste stand van het gaspedaal te vinden.

De V-snaren en de waterslangen.
De vent i lateu rkoppel i n g.

28. LUCHTDRUKMETER EN
CONTROLELAMP
Elke wijzer geeft de druk in de luchtketel van
één van de bedrijfsremcircuits aan. Als de
druk in één van de circuits lager is dan 5 bar,

treedt een zoemer in werking, waarbij bovendien de controlelamp gaat branden. Bij
een druk van meer dan 5 bar kunnen met behulp van de parkeerremhefboom de remmen worden gelost. De zoemer en de kontrolelamp werken alleen bij aangezet kontakt. De meter werkt ook als het kontakt uitstaat.

Als de druk in één van de circuits lager is
dan 5 bar, mag niet met het voertuig worden
gereden.
22
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Zelldiagnose
De in de tachograaf aanwezige electronika
controleert voortdurend de goede werking
van het apparaat op:
van de voedingsspanning
- onderbreking
storingen in het ingangssignaal vanaf de
- versnellingsbak.

E

*Zonder voedingsspanning werkt
de tacho-

trI

graaf niet.

Als de voedingsspanning terugkeert, slaat
de snelheidsmeter even max. uit, en wordt

A 138

er op de schijf een streep getekend.
Als het deksel van de tachograaf open is geUurwerk op tijd zetten
Zet het uurwerk met het stelwiel C op tijd.
Let hierbij op het tijdverschil tussen bijvoor-

Controlelampen en -openingen
De controlelamp F brandt als een bepaalde

weest, terwijl er geen voedingsspanning
aanwezig was, moet men als volgt hande-

snelheid wordt overschreden. Deze snelheid kan met stelschroef G worden inge-

len.

beeld 6.00 uur en 18.00 uur.
De juiste tijd op de tijdschaal K van de ta-

steld.

chograafschijf bevindt zich bij punt D van

De controlelamp B brandt als er geen of

het huis.

maar één tachograafschijf is aangebracht.
De opening H maakt het mogelijk te controleren of het uurwerk loopt.

uu rwerk gelijkzetten,
tachograafschijven inleggen
- deksel sluiten
kortstondig in beweging zetten.
-De voertuig
snelheidsmeter moet dan weer in de nulstand terugkomen.

Bij storingen in het ingangssignaal zal de
snelheidswijzer elke 8 sec. even uitslaan.
Dit wordt ook geregistreerd op de tachog

raaf sch ijf

.
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29. CONTROLELAMP GROOTLICHT

34. LICHTSCHAKELAAR

Deze lamp gaat branden als het grootlicht
wordt ingeschakeld of als een lichtsignaal

De lichtschakelaar is als tuimelschakelaar
uitgevoerd en heeft drie standen:
uitgeschakeld
- Verlichting
Half ingedrukt: koplampen, contour- en
breedteverlichting
Volledig ingedrukt: koplampen, parkeer- verlichting, contou r- en breedteverlich-

wordt gegeven.
30.

B

RAN DSTOFVOO RRAADM ETER

De brandstofvoorraadmeter werkt alleen als
het contact is ingeschakeld.
31. SCHAKELAAR WERKLAMP

Met behulp van deze schakelaar wordt de
werklamp bij trekkers of de verlichting van
de laadbak bij trucks ingeschakeld.
32. SCHAKELAAR
INSTRU M ENTENVERLICHTI N G

Met behulp van deze schakelaar kan de instrumentenverlichting afzonderlijk worden
ingeschakeld.
33. SCHAKELAAR M ISTACHTERLAM PEN

Met behulp van deze schakelaar worden de
mistachterlampen ingeschakeld. De kontrolelamp in de schakelaar gaat hierbij branden.

t

ing.

Als de lichtschakelaar geheel is ingedrukt,
gaan de controlelampen in de diverse scha-

kelaars met halve lichtsterkte branden; dit
dient voor een makkelijke plaatsherkenning.

36. CONTROLELAM P RICHTINGLAMPEN
(MOTORWAGEN)

Deze lamp knippert samen met de richtinglampen op de wagen.
37. CONTROLELAMP OVERSPANNING

Als de laadspanning van de wisselstroomdynamo stijgt boven 29,5 V, gaat deze controlelamp branden. De accuspanning is dan
te hoog, zodat het gevaar voor koken bestaat. Schakel in een dergelijk geval zoveel
mogelijk elektrische verbruikers in en rijd
naar de eerstkomende reparatiewerkplaats.

35. SCHAKELAAR WAARSCH UWINGS.
KN I PPE RLIC HTI NSTALLATI E
MET CONTROLELAMP

Als deze schakelaar wordt ingedrukt, treden
de richtinglampen tegelijkertijd in werking.

De

waarschuwingsknipperlichtinstallatie

38. CONTROLELAM P RICHTINGLAM PEN

(voLGWAGEN)
Deze lamp treedt in werking, als de richting-

lampen zijn ingeschakeld als met een aanhangwagen of oplegger wordt gereden.

wordt uitgeschakeld door de schakelaar
nogmaals in te drukken.
De controlelamp in de schakelaar geeft aan
dat de waarschuwingsknipperlichtinstallatie in werking is gesteld.

39. SIGARE.AANSTEKER/

LOOPLAMPAANSLUITING
De houder van de sigare-aansteker doet tevens dienst als aansluiting voor de stekker
van een looplamp.
23
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COMBI-SCHAKELAAR
Di m

A.

I

icht/g rootl icht/l ichtsi

g

Dimlicht

naal

alleen als
(buitenste koPlamPen) de lichtschakelaar
geheel is
B. Grootlicht
(alle vier koplamPen) ingedrukt

?-*lTl

Tegen de veerdruk in: lichtsignaal
Richtinglampen
Voor een kortstondig in werking treden van
de richtinglampen moet de schakelaar iets
tegen de veerdruk in worden vastgehouden.
De richtinglampen werken alleen bij aangezet contact.

llB

u

ra=l

C. Richtinglampen, rechts

(D
T

1.1>,- |

D. Richtinglampen, links
Klaxon
De klaxon treedt in werking als de knop
tegen de veerdruk in wordt ingedrukt.

G
E

l,ll

Q8sec.
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Ruitewissers
De ruitewissers worden in werking gesteld
door de schakelaar F te draaien;

O : wissersuitgeschakeld
Stand | : lagewissersnelheid
Stand

'

Stand ll : hogewissersnelheid
Stand J:intervalstand; in deze stand
maken de ruitewissers elke
8 seconden een slag.
De ruitewissers werken alleen bij aangezet
contact.

Ruitesproeiers
Als de ring G wordt ingedrukt, treden de rui-

tesproeiers in werking, waarbij bovendien

i
)

de ruitewissers twee slagen maken. De ruitesproeiers werken alleen bij aangezet contact.
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WAARSCHUWING: Na Passeren
langzaam
voorover. Het voorover vallen kan
gestopt worden door de kraan in
stand I te plaatsen.

aAa puni@fabine

WABNING: After passing dead centre
forward gradually. Tilting
cab [!9
movement can be stopped by placing
valve in Oosition I

A 406

Algemeen

Het kantelen van de cabine geschiedt

hy-

draulisch d.m.v. een handpomp. Deze pomp
is achterop de cabine aan bijrijderszijde geplaatst. De pomp is voorzien van een kraan
die in twee standen kan worden gedraaid.
Stand A: De cabine kan voorover worden gekanteld.
Stand B: Bij het terugkantelen van de cabine
en tijdens het rijden moet de kraan in deze
stand staan.

Attentie
Naeen aanrijding mag de cabine niet gekan-

teld worden. Het inwendige van de hefcilin26

de stand A; gebruik hiervoor de

krikstang.
Plaats de krikstang in de pomphef boom

der kan worden beschadigd waardoor als de

HET KANTELEN VAN DE CABINE

cabine wordt gekanteld, de cilinder niet
meer geblokkeerd wordt door de aanslag-

en bedien de pomp, zodat de cabine

ring. Hierdoor valt de cabine over het dode
punt heen en valt op de grond.
Naar voren kantelen

-

Zorg voor voldoende vrije ruimte voor de
cabi ne.
Let er op dat zich geen losse voorwerpen

in de cabine bevinden.
Zet het versnellingshandel in 'neutraal'.

Sluit de portieren.
Open de ondergrille.
Draai de kraan geheel rechts tegen de
veerdruk in tot hij geblokkeerd staat in

voorover kantelt. Het vergrendelingsmechanisme komt hierbij automatisch los.
Zodra het zwaartepunt van de cabine voorbij
het draaipunt komt, zakt de cabine zonder te
pompen geleidelijk verder voorover.

Attentie!

Het vooroverkantelen kan op elk moment
worden gestopt door de kraan in de stand B
te draaien.
Terugkantelen
Zet de kraan terug in de stand B.

-

Cabine
Kantel de cabine terug door de pomp
met de krikstang te bedienen.
Het laatste gedeelte van het terugkantelen vindt plaats door het eigen gewicht
van de cabine. Bij het in het slot vallen

wordt de cabine automatisch vergrendeld.
Laat de kraan in de stand B staan.

Attentie!
Vergeet niet het onderste gedeelte van de
grille, na het terugkantelen weer dicht te
d ru

kken

.

Openen van het
port ier

hendel C
omhoog bewegen

Portier van
binnenuit afsluiten : hendel C
omlaag zetten
De beide portieren kunnen m.b.v. de sleutel
van buitenaf worden geopend en afgesloten. Als de hendel C bij geopend portier omlaag wordt gedrukt, wordt het portierslot bij
het dichtdoen van het portier weer ontgren-

PORTIEREN

De bestuurder kan door het indrukken van
de schakelaar A de portierruit aan de zijde
van de bijrijder openen of sluiten. Voor de
bijrijder is voor dezelfde functie de schakelaar B, die parallel is geschakeld, aangebracht. Het portierruitmechanisme werkt alleen bij aangezet contact.

deld.

Vent ilat ieru it

openen
Portierru it openen

ELEKTRISCH BEDIENDE PORTIERRUIT
:

:
.

draai aan de knop A
draai aan de
ru

itslinger

B
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OPSTAPVERLICHTING

BEDDEN

Aan beide zijden van het voertu ig is ter
hoogte van de instaptreden een lamp aan-

Onder het bed bevindt zich een opbergbak.
Deze is bereikbaar door het bed aan de voorzijde omhoog te halen en met de stang vast
te zetten.

gebracht, die gaat branden zodra een van de
portieren wordt geopend.
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BESTU

U

RDERSSTOEL (luchtgeveerd)

Stoel in lengterichting verstellen

de gewenste stand af.

boom in de stand B wordt de luchtvering
buiten werking gesteld.

Rugleuning verstellen
Trek de handgreep 4 omhoog en plaats de
rugleuning in de gewenste stand.

Attentie!
Als geen gewicht op de zitting rust, zakl

B lJ

hoogte.

Hoofdsteun verstellen
De hoogte van de hoofdsteun kan naar wens
worden ingesteld door de geleidestangen in
of uit de rugleuning te schuiven.

Achterzijde van de zitting in hoogte verstel-

Verticale vering

len

Met de hefboom 5 in stand A wordt d.m.v.
lucht de vering automatisch aangepast aan
de verticale druk op de zitting. Met de hef-

Trek de beugel 1 omhoog en zet de stoel in

de gewenste stand.
Voorzijde van de zitting verstellen
Trek de handgreep 2 omhoog en stel de
voorzijde van de zitting af op de gewenste

Trek de handgreep 3 omhoog en stel de
hoogte van de zitting aan de achterzijde op

deze vanzelf in de laagste stand (behalve als
de hef boom 5 verticaal staat, stand B).
RIJ DERSSTO EL

(luchtgeveerd)

De instelmogelijkheden voor de bijrijdersstoel zijn gelijk aan die voor de bestuurdersstoel. Bovendien heeft deze stoel twee opklapbare armleuningen die met behulp van
de knoppen 7 in de gewenste stand kunnen
worden gezet.
29
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Voorzijde van zitting in hoogte verstellen:
Trek de handgreep 2 omhoog en zet de voorzijde van de zitting op de gewenste hoogte.

Achterzijde van zitting in hoogte verstellen:
Trek de handgreep 3 omhoog en zet de achterzijde van de zitting op de gewenste hoogte.

Stand van rugleuning verstellen:

B

ESTU

U

RDERSSTOEL (mechanisch):

De mechanisch geveerde bestuurdersstoel
heeft de volgende stelmogelijkheden, lengterichting van de stoel, hoogteverstelling

Trek de handgreep 4 omhoog en zet de rugleuning in de gewenste stand.
Vering van de stoel instellen:

voor- en achterzijde van de zitting en de

Door de draaiknop 5 op het lichaamsgewicht in te stellen kan de vering van de stoel

stand van de rugleuning. De vering van deze

worden ingesteld.

BIJ RIJ DERSSTOEL

(mechanisch geveerd)

De bijrijdersstoel is voorzien van

twee

opklap- en verstelbare armleuningen en een
verstel bare hoofdsteu n.

De instelmogelijkheden ziin met uitzondering van de lengterichtingverstelling van de

stoel kan op het lichaamsgewicht van de

zitting gelijk aan die van de

bestuurder worden ingesteld.

dersstoel.

Stoel in lengterichting verstellen:

Armleuningen in hoogte verstellen
Met de draaiknoppen 7 kan de gewenste
stand worden ingesteld.

Trek de beugel 1 omhoog en zet de stoel in
de gewenste stand.

30
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Hoofdsteun in hoogte verstellen
Door de hoofdsteun in of uit de rugleuning
te schuiven kan de gewenste stand worden
ingesteld.

INTERIEU RVERLICHTING

Stand A: Verlichting brandt continu.
Stand B: Verlichting uitgeschakeld.

Stand C: Verlichting brandt alleen als één
van de portieren wordt geopend. Als het por-

tier wordt gesloten, dan gaat de interieurverlichting vertraagd uit.
De interieurverlichting werkt onafhankelijk
van de stand van de contactsleutel.

SIGARE.AANSTEKER/
LOOPLAM PAANSLUITING
Druk de aansteker in. Zodra de aansteker
voldoende is opgewarmd, springt hij vanzelt terug.
Neem de aansteker uit de houder.
De houder van de sigare-aansteker doet

tevens dienst als aansluiting voor de
stekker van een looplamp. Een zelfde
looplampaansluiting is aangebracht bij

de relaiskast op het linker spatscherm.
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1
7
l.
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ZONNEKLEPPEN

DASHBOARDKAST

KOPLAM PEN HOOGTE.I NSTELLI NG

Voor zowel de bestuurder als de bijrijder is
een grote zonneklep aangebracht, die naar
beneden kan worden gedraaid om verblinding door zonnestraling te voorkomen.

De dashboardkast wordt geopend door de
knop linksom te draaien. De dashboardkast

De hoogte-instelling van de koplampen kan
met een draaiknop in de cabine worden ge-

kan met behulp van de portiersleutel wor-

regeld.

den afgesloten.

Doorde draaiknop rechtsom te draaien worden de koplampen omhoog gericht. Door de
draaiknop linksom te draaien worden de
kopf ampen naar beneden gericht.

ASBAKKEN
Voor de bestuurder en bijrijder is op de middenconsole en naast de dashboardkast een
asbak aangebracht.
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VERWA

R M IN

G/VENTI LATI E

Bedieningsorganen

A luchtstroom gericht op voorruit
B

luchtstroom afgesloten

C
D

luchtstroom gericht op de beenruimte
luchtstroom afgesloten

E onverwarmde lucht
F verwarmde lucht
De standen van de regelhandels kunnen
naar keuze worden ingesteld.

Aanjager
Met de aanjager wordt de hoeveelheid toegevoerde lucht vergroot. De aanjager heeft
twee snelheden en wordt met behulp van de
schakelaar in werking gesteld.

Ruitverwarming
Aan weerszijden van het dashboard zijn uitstroomopeningen aangebracht. De luchtstroom wordt hiermee op de portierruiten

gericht, zodat deze kunnen worden ontdooid respectievelijk ontwasemd.
Attentie!
Laat de aanjager ongeveer een halve minuut
met de hoogste snelheid draaien, terwijl alle
lucht naar de beenruimte wordt gevoerd.
Richt hierna pas de luchtstroom op de voorruit. Dit voorkomt dat de voorruit door condensatie van de vochtige lucht op het koude
glas beslaat.
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Cabine

VENTILATIEKLEP IN HET DAK

De ventilatieklep wordt geopend door de
handgreep omhoog te drukken.

SPIEGELS
De stand van de spiegels kan op de gebrui-

Met uitzondering van de trottoirspiegel

kelijke wijze worden ingesteld. Zo nodig
moet hiervoor de moer A worden losge-

wordt de verwarming van de buitenspiegels
ingeschakeld met behulp van de schakelaar
op het dashboard. Bij ingeschakelde spiegelvenruarming gaat de controlelamp in de
schakelaar branden.

draaid. De spiegelhouder kan tegen de cabine worden geklapt. De spiegelhouder neemt
bij het terugklappen vanzelt de oorspronke-

lijke stand weer in. Aan bijrijderszijde is
naast een trottoirspiegel ook een extra spie-

gel aangebracht, waardoor de bestuurder
een beter uitzicht op de volgwagen heeft.
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SPIEGELVERWARMING

Cabine

ACCESSOIRES AANSLUITING
TOPSLEEPER

.

Rechts naast de verlichting van de topsleeper is een stekkeraansluiting gemonteerd
voor de aansluiting van een scheerapparaat,
een televisie, een koelkastje en dergelijke.
Afhankelijk van de uitvoering bedraagt de
spanning van deze aansluiti ng 24 of 1 2 volt.

OPBERGKAST . TOPSLEEPER
In de topsleeper is een opbergkastje aangebracht. dat is voorzien van een schuif luik.

INTERIEU RVERLICHTING . TOPSLEEPER

De verlichting van het slaapgedeelte

is

boven de opbergkast aangebracht. De verlichting wordt ingeschakeld m.b.v. de schakelaar aan de onderzijde. Deze verlichting

werkt onafhankelijk van de stand van de
contactsleutel.
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DAKLUIK .TOPSLEEPER
Voor een goede ventilatie van het slaapgedeelte kan het dakluik in elke willekeurige
stand worden geopend. Voor het openen
van het dakluik moeten de grendelpallen
opzij worden gedrukt.
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Stand D: Starten

STUURSLOT
CO NTACT./STA RTSC H A K

E

LAA R

Stand St: Ruststand
De sleutel kan worden verwijderd.
Na het uitnemen van de sleutel is het stuurwiel vergrendeld.

Na het loslaten van de sleutel, komt deze
vanzelf terug in de stand M.
Attentie !
Bij draaiende motor is het niet mogelijk de
sleutel te verwijderen of hem in de stand St
te draaien.

VOORGLOEISYSTEEM

Met behulp van de tuimelschakelaar in het
instrumentenpaneel wordt het voorgloeisysteem bij aangezet contact in werking gesteld . Zodra de schakelaar wordt ingedrukt,
gaat de controlelamp branden.

Stand M: Contact aan
Stuurwiel ontgrendeld.
De stroomgebruikers kunnen worden ingeschakeld.
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Stel de parkeerrem in werking.
A. Zet het contact aan.
Controleer of de oliedrukcontrolel?rTìp,

de laadstroomcontrolelamp en de controlelamp van de parkeerrem branden.

of de

brandstof meter, de
koelvloeistoftemperatuurmeter en de
oliedrukmeter werken.
B. Druk het koppelingspedaal in en zet de

Controleer

versnellingshandel in'neutraal'.
C. Bij lage buitentemperaturen kan de lucht

in het inlaatspruitstuk met behulp van
het voorgloeisysteem worden voorverwarmd.

Buitentemperatuur boven 0oC.

Druk het gaspedaal

HT
10 sec.

van 0' C tot 5' C
van 5" C tot - 10" C 20 sec.
van - 10' C tot - 18' C 60 sec.

HS

0 sec.
20 sec.
40 sec.

den gestart.
Buitentemperatuur beneden 0o C.
Druk het gaspedaal in. De voorgloeitijden en
de nagloeitijden staan in onderstaande
tabel weergegeven.

Belangrijk

Als de motor gestart is, kan er nagegloeid
worden om de witte rook productie te ver-

Om een snelle slijtage en het verbranden
van de koppelingsplaat en drukgroep te
voorkomen, adviseren wij met klem om bij
het rangeren van voertuigen, zowel in de
vooruit- als in de achteruitversnelling, uit-

minderen.

sluitend de laagste versnelling te gebruiken.

Nagloeitijden

HT

HS

van 0' C tot 5" C 60 sec. 60 sec.
van 5" C tot - 10' C 120 sec. 120 sec.
van - 10' C tot - 18' C 240 sec . 240 sec.

SCHAKELEN 9S109 EN 165109
VERSNELLINGSBAK

De versnellingsbakken zijn gesynchroniseerd. Daarom mag geen gebruik worden
gemaakt van de dubbele ontkoppelingsme-

of nagegloeid

thode. Wel is van het belang om bij het

Als de motor draait, mag het toerental niet

tig aan te drukken, totdat de versnelling is
ingeschakeld. Deze versnellingsbakken

Boven de 0"C mag er voorworden.

in en draai de con-

tactsleutel in de stand C. Als de motor niet
wil starten, moet de sleutel na 10 seconden
worden losgelaten en moet opnieuw wor-
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SCHAKELEN VERSN ELLINGSBAK

Voorgloeitijden

STARTPROCEDURE

worden opgevoerd, voordat de oliedrukcontrolelamp is gedoofd.

schakelen het versnelllingshendel gelijkma-

hebben

I

respectievelijk 16 versnellingen

vooruit en 2 versnellingen achteruit. De
hoofdversnellingsbak heeft vier overbrengingen, die tweemaal moeten worden doorlopen. Een lage groep (1e t/m 4e versnelling)
en een hoge groep (5e t/m 8e versnelling).
Bij de 16 versnellingsbak kunnen de vooruitversnellingen en ook de achteruitversnelling worden gehalveerd met de schakelaar

Rijden
hendel, tijdens het schakelen, de neutrale
stand passeert.
Let op:

Voor het opschakelen van de lage naar de

hoge groep is GEEN beveiliging aange-

bracht. Als wordt vergeten de tuimelschakelaar omhoog te trekken is het dus mogelijk
van de 4e naar de 1e versnelling in plaats
van de 5e versnelling te schakelen. Ernstige
schade aan koppeling en versnellingsbak
zullen het gevolg zijn.

op de zijkant van het versnellingshendel, het

Voor het terugschakelen van de hoge naar
de lage groep is WEL een beveiliging aange-

zogenaamde splitten.

bracht. Deze elektronische beveiliging

Het schakelen van de lage naar de hoge
groep vindt plaats met de tuimelschakelaar
aan de voorzijde van de knop op de versnel-

maakt het onmogelijk bij een te hoge snelheid foutief van de hoge naar de lage groep
te schakelen. Bij een defect aan de beveiliging kan uitsluitend de hoge groep worden
ingeschakeld.

lingshendel. Als de tuimelschakefaar omlaag staat - stand L - is de lage groep ingeschakeld, als de tuimelschakelaar omhoog
wordt getrokken - naar stand H - wordt de
hoge groep ingeschakeld. Het schakelen
van de lage en de hoge groep kan zowel voor
als tijdens het schakelen (maar dan alleen in

de neutrale stand) plaatsvinden. Het schakelen zelf vindt plaats als het versnellings

nen van de schakelaar moet het koppelingspedaal geheel worden ingedrukt, waarna het overschakelen plaatsvindt.
Als de lage splitterstand is ingeschakeld
brandt de controlelamp van de voorschakelgroep (splitter) op het instrumentenpaneel.
Opmerking: De achteruitversnelling mag al-

Het halveren van de versnellingen, het zogenaamde splitten, gebeurt met de schakelaar
aan de zijkant van het versnellingshendel.

Als de schakelaar naar beneden wordt

ge-

drukt - wordt de lage splitterstand ingeschakeld en als de schakelaar omhoog wordt gedrukt - de hoge splitterstand. Na het bedie-

leen bij geheel stilstaand voertuigen wor-

den ingeschakeld. Bij het terugschakelen
moet altijd op worden gelet dat de snelheid
niet te hoog is voor de betreffende versnellin g.
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bij een stilstaand of een zeer langzaam
rijdend voertuig,
met i nged rukt koppel i ngspedaal.

De differentieelblokkering mag nooit worden ingeschakeld tijdens het 'spinnen' van
een wiel; wacht dus met het inschakelen
van de differentieelblokkering tot het wiel
tot stilstand is gekomen.

7/

,(//
I

lr\
\\

\\

\(

Blokkeer als eerste het tussendifferentieel.
Als dit niet het gewenste resultaat oplevert,
moeten ook de asdifferentieels worden geblokkeerd; er mag dan uitsluitend rechtuit
worden gereden
!

DIFFERENTIEELB LOKKERING

De differentieelblokkering moet direct bij
het bereiken van vaste ondergrond weer

Algemeen

worden uitgeschakeld. Als de controlelamp
dan nog blijft branden, moet even voor- en
achteruit worden gereden, zodat het blokkeermechan isme vrij komt.

Differentieelblokkering is mogelijk:

A. Op de achteras(sen).
B. Tussen twee achterassen.
G

ebru i ksvoorsch

ri f ten

De differentieelblokkering mag uitsluitend
worden gebruikt bij het rijden op losse ondergrond of op een glad wegdek, dus nooit
op grond met goede grip.
Het inschakelen behoort te geschieden:
op losse ondergrond of op glad
- voordat
wegdek wordt gereden,
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VARIABELE ASBELASTING VAN DE
GESTUURDE VOORLOOPAS
(FAG chassis)

De FAG chassis zijn uitgerust met een inrichting, waarmee de belasting van de
gestuurde voorloopas naar keuze op de achteras kan worden overgebracht. Dit kan bij-

voorbeeld nodig zijn bij het wegrijden op
glad of modderig terrein. De bediening geschiedt met behulp van de hef boom of drukknop in de cabine.
Waarschuwing!

- Voorkom bij

(nagenoeg) volbeladen

Rijden
wagen dat vrijwel alle belasting op de
achteras rust.
Breng de belasting van de voorloopas en
de achteras weer in de normale verhouding zodra de extra belasting op de achteras niet meer nodig is.
De maximale drempelhoogte (A) in beladen toestand bedraagt ca. 10 cm. Dat wil

zeggen dat als de voorloopas op een
10 cm hogere drempel staat dan de achteras, de achteras niet meer voldoende
tractie kan overbrengen.
BESTURING

De stuurinrichting is hydraulisch bekrachtigd. Draai het stuurwiel niet verder als de
wielen tegen een obstakel staan of de volle-

dige uitslag hebben. De kans is anders
groot dat de hydraulische pomp wordt beschadigd.
Het voertuig kan ook zonder stuurbekrachtiging worden bestuurd, maar dit vereist dan
wel een grote krachtsinspanning.
REMMEN

Uitlaatrem
Door de bedieningsknop van de uitlaatrem

in te drukken, wordt een klep in de uitlaat
gesloten en de brandstoftoevoer gestopt.
Daardoor wordt een extra remwerking van
de motor verkregen. Tevens wordt een schakelaar gesloten, waarmee de eventueel aanwezige continu-remmen op de volgwagen in

werking worden gesteld. De uitlaatrem is
vooral bedoeld voor langdurig remmen, bijvoorbeeld bij het afremmen vanuit hoge
snelheden op de vlakke weg, zodat de slijtage van de bedrijfsrem wordt beperkt. Maar
ook bij afdalingen kan van de uitlaatrem gebruikt worden gemaakt.

Bedrijfsrem en parkeerrem/noodrem

De bedrijfsrem wordt in werking gesteld
met het rempedaal. Mocht de bedrijfsrem
door te weinig luchtdruk niet werken, dan
kan de parkeerrem als noodrem worden gebruikt. Door de parkeerremhefboom geleidelijk naar achteren te bewegen, worden de
remmen door de veerremcilinders aange-

drukt, zodat de wagen geleidelijk wordt afgeremd. Wordt vervolgens de hef boom iets

opgelicht en verder naar achteren geplaatst
dan staat de hefboom geblokkeerd, zodat
deze rem nu als parkeerrem fungeert. In
deze stand brandt de controlelamp op het
instrumenten paneel.
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ring van de turbocompressor is het van belang de motor nog enkele minuten te laten
draaien alvorens hem af te zetten.
De motor kan op twee manieren worden afgezet:
U

itlaatremknop i ntrappen.

Motorstophandel uittrekken, dit handel
is links tegen de portierstijl te vinden.
Parkeren

Stel de parkeerrem met behulp van de parkeerhef boom in werking.

Onafhankel ijke volgwagenrem
Met behulp van deze handel wordt de volg-

HANDGASHENDEL

wagen onafhankelijk van de motorwagen
geremd. Deze rem dient uitsluitend inciden-

Deze hendel is naast de stuurkolom aangebracht.
Met behulp van het hendel kan het gaspedaal in een willekeurige stand worden vastgezet.

teel te worden gebruikt om de voertuigcombinatie gestrekt te houden, bijvoorbeeld bij
schaarneig ingen.

STOPPEN

Motor afzetten
Breng het voertuig tot stilstand . Zet de ver-

snellingshandel in'neutraal'en laat de
motor enkele minuten stationair draaien,
zodat deze kan afkoelen. Ook voor de sme42

Zet het contact uit en verwijder de contactsleutel. Controfeer of alle dakluiken,
ramen en bagageluiken zijn gesloten en
sf uit vervolgens alle portieren van het voertuig af.

Attentie!
Als het voertuig op een helling wordt geparkeerd, moeten bovendien eén of meer van
de h ierna genoemde voorzorgsmaatregelen
worden getroffen:
Leg wielblokken voor of achter de wielen.

-

Schakel de eerste
snelling in

of de achteruit

ver-

Draai de voorwielen zodanig, dat mocht
de wagen toch in beweging komen, hij

niet de rijbaan op zal rijden.

Rijden

HET RIJDEN MET VOLGWAGEN
Trek- en duwhaak

Druk de pen in, draai hem linksom en trek
hem omhoog.

Af

Rijd het voertuig achteruit tot de triangel
aangrijpt: de aankoppeling vindt dan automatrsch plaats.
Controleer de veiligheidspal.
Sluit de remleidingen en verlichting aan.
koppelen

Neem de remleidingen en de verlich-

Aan hangwagen koppel i ng

Aankoppelen
de veiligheidspal uit.
- Trek
Trek de hefboom omhoog.

-

tingsaansluiting los.
Trek de veiligheidspal uit.

Opleggerkoppeling
Alhoewel diverse opleggerkoppel ingen worden toegepast, gelden in het algemeen de
hieronder vermelde bedieningsvoorschriften.

Aankoppelen
de handbreep naar buiten. De ope- Trek
ning voor de koppelpen van de oplegger
komt hierdoor vrij.

Trek de hefboom omhoog en rijd het

Rijd de trekker onder de oplegger.

voertuig weg.

veerbelaste handgreep komt nu vanzelf
in de oorspronkelijke stand terug.
Vergrendel de handgreep met een veiligheidshaak of een hangslot.

-

De
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-

Sluit de remleidingen en de verlichting
van de oplegger aan op die van de trek-

-

Trek de steunpoten van de oplegger in.

ker.

Af

koppelen

Draai de steunpoten van de oplegger

-

naar beneden.
Neem de remleidingen en de verlichtingsaansluiting los.
Verwijder de veiligheidshaak of het
hangslot van de handgreep.
Trek de handgreep naar buiten.

Rijd de trekker onder de oplegger vandaan.

Aansluiten remmen van volgwagen
Het voertuig is voorzien van automatische
snel koppel i ngen.

Sluit de luchtslangen met behulp van de
snelkoppelingen aan. De snelkoppelingen
op het trekkende voertuig ziin voorzien van

een beveiligingsnok, waardoor

verkeerd

aansluiten niet mogelijk is. De snelkoppelingen op de volgwagen moeten dan ook van
een veiligheidsnok zijn voorzien. Mocht bij

het aansluiten toch een fout worden gemaakt, dan komt dit tot uiting omdat een
pneumatisch geremde volgwagen blijft
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staan. Een verkeerd aangekoppelde volgwagen met lege luchtketels wordt niet automatisch geremd, zodat het dan mogelijk is om
ongehinderd weg te rijden. Dit kan tot zeer

gevaarlijke situaties leiden ! Als de rode
snelkoppeling goed wordt aangesloten, zal
het vullen van het remsysteem van de volgwagen duidelijk en gedurende lange tijd
hoorbaar zijn De druk in de luchtketels van
het trekkende voertuig zal hierbij aanmerkelijk afnemen.

AANSLUITEN REMMEN VAN
VOLGWAGEN MET ABS
De ABS-|nstallatie van de volgwagen wordt

door middel van een speciale steker

aan-

gesloten op de extra 7-polige stekerdoos
van de ABS-|nstallatie op de motonruagen.

,4J,

lir

l

ra
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Rijden

Aansf uiting verlichting (24 volt installatie)
Voor het aansluiten van de verlichting van
de volgwagen is een 7-polige stekerdoos
aangebracht. Bovendien is het voertuig
voorzien van een extra 7-polige stekerdoos

voor het aansluiten van eventuele accessoi'
res op een volgwagen. De beide stekerdozen zijn verschillend uitgevoerd, zodat ver-

keerd aansluiten niet mogelijk is. Als de
volgwagen is voorzien van een 24 V elektri'
sche installatie, kan deze zonder meer op de
elektrische installatie van het trekkende
voertu ig worden aangesloten.
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Onderhoud
ALGEMEEN
DAF, gespecialiseerd in het ontwikkelen en
produceren van bedrijfswagens, rekent een
goede technische service en onderdelenvoorziening ook tot haar taak.
Service verlenen betekent niet alleen helpen
bii pech ondenrueg. Op dat gebied heeft de
DAF International Truck Service haar sporen ruimschoots verdiend.

Service verlenen betekent bovendien -eigenlijk op de eerste plaats- U adviseren in
doelt reffend onderhoud.

len de kilometerstanden waarbij

TOELICHTING ON DERHOU DSSCHEMA

Voor het behoud van de bedrijfszekerheid
van uw voertuig moeten de door DAF voorgesch reven onderhoudswerkzaamheden regelmatig en tijdig worden uitgevoerd.

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

den.
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de onderhoudsschema worden aangehouden.
OPMERKING:

Tussen de eerste 2000 en 3000 kilometer
dient er een 2500 km servicebeurt te worden
u itgevoerd.

af-

gestemd op het aantal te rijden kilometers
per jaar.

De levensduur, restwaarde en betrouwbaarheid van uw voertuig is in belangrijke mate
afhankelijk van de verzorging en het regel'
matig uit (laten) voeren van de door DAF
voorgeschreven onderhoudswerkzaamhe-

deze

dienen te worden uitgevoerd.
Bij gelijk gebleven jaarkilometrage van uw
voertuig kan elk opeenvolgend jaar hetzelf-

Hiermee streeft DAF naar een maximum
aan bedrijfszekerheid bij een minimum aan
onderhoud.
Met behulp van het op de volgende pagina
afgebeelde onderhoudsschema kunnen de
onderhoudsw erkzaam heden, wel ke voor uw
voertuig van toepassing zijn, op eenvoudige
wijze worden geselecteerd.
Verticaal is aangegeven het jaarkilome- trage
in duizendtallen.
Horizontaal vindt U dan de verschillende
onderhoudsbeurten, aangegeven d.m.v.
een kleurcode (zte tabel voor een verklaring van de kleurcode), met in duizendtal-

Bij het gebruik van dieselbrandstoffen met
een hoger zwavelgehalte dan 0,5o/o moeten
de olie verversingsintervallen worden aangepast
Bij een zwavelgehalte tussen de 0,5o/o aî
1,5o/o moet de verversingstermijn tot de
helft van de normale termijn worden teruggebracht.

Bij een zwavelgehalte boven de

1,5o/o

moet de verversingstermijn tot een kwart
van de normale termijn worden teruggebracht.

Onderhoud
Onderhoudsschema
Per jaar
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ZIJN,
n !
DOORSMEERSTATION
Ll
Ll Li
P A B C CABINE, ELEKTRISCHE INSTALLATIE
n
D tl n n Wissers ramen en spiegels controleren
tl ! ! Vloeistofniveau ruitesproeier controleren/bijvullen
n
tr n n Pedaalrubbers op slijtage controleren
n
! tr tr n Controleer werking van verlichting en schaketl Ll tl
laars
fl tr Koplampafstelling controleren/corrigeren
n [ì tr Aansluitingen accu controleren/reinigen l] n
n n n Vloeistofniveau accu controleren/bijvullen tr D
! tr n Cabine-ophanging controleren
tr tl n Vbeistofniveau Kantelcabine-pomp controle- n n n
ren/bijvullen
n ! n I Cabine kantelen en kantelmechanisme contron n
leren
n tl tr Draaipunten versnellingshendel en schakelstang smeren
!
n
P A B C MOTOR,KOELSYSTEEM,BRANDSTOF- n n [1
SYSTEEM
n ! n Motorolie verversen
tr tr tl
n n n Motoroliefilte(s) vervangen
tr ! n n Stofverzamelaarluchtfilterreinigen
n
n n Luchtfilterelementschoonblazen/vernieuwen
n tr I Waterafscheider brandstofsysteem aflap.

ALLE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN DIE VET GEDRUKT
KUNNEN WORDEN UITGEVOERD OP EEN

pen/reinigen
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n
n
n

Banjoboutfilter brandstof-opvoerpomp reinigen

Brandstoffilte(s) vernieuwen
Brandstofsysteem op lekkage controleren
Openingsdruk verstuivers controleren/corrigeren

n
n
n
[l
n
n

(alleen eerste A-beurt, DAF motoren)

Klepspeling controleren/corrigeren
Filter carterventilatie reinigen
V-riem controleren, zonodig spannen/vernieuwen

Gasbedieningsmechanisme smeren

Antivries concentratie koelsysteem controleren

Vloeistofniveau koelsysteem controleren/bijvullen

tr
tr
tr
!

(Vloeistof elke2 jaar vernieuwen)
Slangen van koelsysteem op lekkage en beschadigingen controleren

Radiateur/interkoeler-element

op

vervuiling

controleren eventueel reinigen

Slangen van luchtinlaatsysteem

op

bevesti-

ging en beschadigingen controleren
Uitlaatsysteem controleren op bevestiging en
lekkage

Onderhoud
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P
vernieuwen
Vloeistofniveau hydraulische stuurinrichting
controleren/bijvullen
Slangen en verbindingen hydraulische stuurinrichting controleren
Luchtketels op condenswater controleren/aftappen
n
Droogelement luchtdrogervernieuwen
(1x per jaar)
Werking automatisch afblaasventiel controleren
n
Automatisch afblaasventiel reinigen
Vorstbeveiliger luchtdrukremsysteem reinigen
en vullen (alleen in de winterperiode)
Alle draaipunten stuurinrichting op slijtage
controleren
Remkamers,steunenenleidingenopmontage I
controleren
Remkomponenten en leidingen op lekkage n
controleren
fl
Remvoeringdikte en werking automatisch
remstellers controleren
Remmen stellen, indien nodig
Werking en afstelling lastafhankelijk regelventiel controleren
A.B.S.-systeem controleren (1x per jaar)
STUURINRICHTING,REMSYSTEEM
Filterelement hydraulische stuurinrichting

A
n
tr
tr
n
n
D
tr
tr
n
n
n

B
n
n
I
n
n
n
!
n
n
tr
!
tr
n

C
n
tr
tr
!
n
tr
n
n
!
!
n
tr
tr

tr n
tr n

AANDRIJVING,CHASSIS

Hydraulisch koppelingssysteem

op

lekkage

controleren

Vloeistofniveau koppeling controlerenlbijvul.
len

Vloeislofniveau hefinrichting sleepas controle.
renlbijvullen
Controleer conditie van sleepashefinrichting

Differentieel(s)oplekkagecontroleren
Olieniveaudifferentieel(s)controleren/bijvullen
Olie differentieel(s) verversen en ontluchters
reinigen
Centrale as tandemstel op lekkage controleren
Olieniveau centrale as tandemstel controleren/bijvullen
Controleer werking differentieel-blokkering
Schokdempers op bevestiging en lekkage controleren

Veerbladen,veerbeugelsenveerstroppenop
toestand en bevestiging controleren

Draaipuntenasophangingcontroleren
Versnellingsbak/verdelerbak/hulpbak op lekkage controleren
Olieniveau versnellingsbak/verdelerbak/hulpbak controleren/bijvullen
Versnellingsbak/verdelerbak/hulpbak olie ver.
uersen en ontluchters reinigen
Filter P.T.O. reinigen (N.M.V. uitvoering)
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P
n
controleren
n
controleren tr
Werking centrale smering controleren, reser- n
voir bijvullen
Smeeralledoorsmeerpuntenvolgenshet n
smeerschema
Olie-gesmeerdenavenoplekkagecontroleren n
Olieniveau olie-gesmeerde naven achteras D
controleren/bijvullen
D Olie.gesmeerde naven achteras verversen n
tr Voonruiellagers, vet gesmeerd, reinigen en in- I
n
vetten
tr Achterwiellagers, vet gesmeerd, reinigen en invetten
tr Banden en velgen op slijtage en beschadigingen controleren
tr Bevestiging wielen controleren
tr Bandenspanning controleren, inclusief reservewiel
n Opleggerkoppeling op speling en bevestiging
controleren
tr Aanhangwagenkoppeling op speling en bevestiging controleren
tr Bevestiging opbouw controleren

tr
n
tr
n
tr
tr

Aandrijfassen, schuifstukken en kruiskoppelingen op slijtage
Balgen van luchtvering op conditie controleren
Chassis-luchtvering op werking
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VOOR, TIJDENS EN NA DE PROEFRIT
Controleer de cabineblokkering
Controleer werking koudstart en soepel starten

Controleer motoroliedruk

Stationair

en maximum toerental

controle-

ren/corrigeren

Controleerwerkinginstrumenten,waarschuwingslichten en zoemer

Controleerwerkingallerij-enremfuncties
Controleer visueel op eventuele ontoelaatbare
uitlaatrook
Controleer werking standverwarming
Controleer werking uitlaatrem

Controleren op eventuele olie, brandstof en
xoelvloeistoflekkages

Onderhoud
BIJZONDERE
OMSTANDIGHEDEN

ONDERHOUD BIJ

Naast de onderhoudswerkzaamheden voor
een A, B en C-beurt, vindt U ook de onderhoudswerkzaamheden voor een P-beurt.

Bii

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

- fige gebieden,
-

bepaalde gebruiksomstandigheden

zoals o.a. het in zeer korte tijd zeer veel

kilo-

meters afleggen, kan het wenselijk zijn dat
er tussen twee beurten een extra controle

-

o.a. kippers en beton-

mixers.
Zeer hoge of lage temperaturen.
Zeer weinig kilometers tussen de onderhoudstermijnen.
Veel motordraaiuren (gebruik P.T.O.)

plaatsvíndt.

De rijstijl van de chauffeur en ziin zorg voor
In die gevallen adviseren wij U een P-beurt het voertuig hebben directe invloed op de
conditie van het voertuig. De chauffeur kan
te laten uitvoeren.
Laat U hierin door uw dealeradviseren. de dealer vaak informatie geven, die van
groot belang is voor het juiste onderhoud.
Wanneer er sprake is van buitengewone bedrijfsomstandigheden, kan het noodzakelijk Een vereenvoudiging van het onderhoud
zijn dat de onderhoudstermilnen moeten kan worden bereikt door het voertuig te
voorzien van automatische remstellers en
worden aangepast.
automatische chassissmering.
Ook kunnen bepaalde componenten tussentijds onderhoud vereisen.
Hierbij wordt gedacht aan het onderhoud Uw DAF-dealer, kan U deskundig informe-

van luchtfilters en -voorfilters, het remsysteem (remmen stellen), het uitwendig
reinigen van de radiateur(en), het reinigen

ren.

van ontluchters en het doorsmeren en olie
verversen.
Uw DAF-dealerzalU hierbij graag van advies

dienen.
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CABINE

ONDERHOUD

Gedurende vele jaren heeft DAF een intensief onderzoek verricht op het gebied van de

,

oppervlaktebehandeling in de ruimste

van het woord.
Een en ander heeft geleid tot een aantal

zin

Reinigen van de cabine
Het uitwendige lakwerk van de cabine komt,
afhankelijk van de inzet van het voertuig, in

of mindere mate in contact met
agressieve stoffen, denk hierbij aan o.a.

meerdere

strooizout en luchtverontreiniging.
Het is daarom noodzakelijk dat dit
regelmatig wordt gereinigd.

inlakwerk
van
deze oppervlaktebehandeling.
Bij het reinigen moet er op worden toegeDeze aktiviteiten hebben geresulteerd in
zien dat:
een hoge kwaliteit van de door DAF toegeagressieve reinigingsmiddelen
- Geen
paste oppervlakte- en lakbehandeling.
worden toegepast.
Om deze kwaliteit tijdens het gebruik van
harde borstels worden gebruikt.
- Geen
het voertuig zo optimaal mogelijk te houGoede aandacht aan het reinigen van
- naden en kieren worden besteed.
den, is het te adviseren ook regelmatig onderhoud uit te voeren aan de oppervlaktedelen van de cabine.
Voor het reinigen van de lak kunnen wij aanvesteringen, specifiek op het gebied

bevelen de DAF shampoo (part No.610762).

Tervoorkoming van roestvorming in kokers
en andere holle ruimten, past DAF, tijdens
het productie proces, op zijn cabine een
extra anti-roest (ML) behandeling

toe.

In de was zetten van de cabine

Ter bescherming van de lak is bij nieuwe

voertuigen een waslaag op het lakwerk aangebracht.
Door het reinigen van het voertuig en invloeadditionelebeschermlaagkunnenontstaan, den van buitenaf, zal deze beschermende
acht DAF het noodzakelijk om tussen 9 en
laag na verloop van tijd verdwijnen.
12 maanden na ingebruikname van het voer.
tuig een nabehandeling te laten uitvoeren.

Omdat tengevolge van het zetten van de
constructie kleine onderbrekingen in deze
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Om agressieve stoffen minder makkelijk te
laten inwerken op de lak, is het te adviseren
om zeker tweemaal per jaar het lakwerk van
een nieuwe beschermende waslaag te voorzien.

Voor het in de was zetten kan worden aanbevolen de DAF was (part No. 610762)
Uw dealer kan U inzake de extra anti-roest
behandeling en het onderhoud van het lakwerk nader informeren en adviseren.
Opmerking:

Het uiterlijk van uw voertuig is het "visitekaartje" van uw bedrijf.

Onderhoud
DAGELIJKS ONDERHOUD

2. Trek de oliepeilstaaf (1) uit de houder.
3. Reinig de oliepeilstaaf met een niet-plui4.

zende doek.

BELANGRIJK!

Breng de oliepeilstaaf weer aan in de

-

houder en wacht enkele seconden.
5.

ITOTO ROLI EN IVEAU CO NTROLEREN

KOELVLOEISTO FN IVEAU CONTRO LEREN

Verwijder de oliepeilstaaf opnieuw en
lees het olieniveau af . Het olieniveau
moet zich altijd tussen de beide marke-

ringen bevinden.
6. Vul zonodig olie bij via de vulopening (2).
Gebruik altijd olie van hetzelfde merk en
dezelfde soort. Vul niet te veel olie bij
!

Controleer het koelvloeistofniveau bij
een koude motor.

1. Zet de regelhendel voor de temperatuur
van de venruarming op "warm".

2. Verwijder de vuldop (3) van het

koel-

systeem.
Laat de motor enige tijd draaien.

3.
4. Zet de moto r af en controleer het koelvloeistof n iveau.

1. Zorg ervoor dat het voertuig op een vlakke en horizontale ondergrond staat.

5.

De koelvloeistof moet tot halverwege de

vulhals reiken.
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Controleer

de

bandenspanning (denk

aan het reservewiel). De spanning moet
bij koude banden worden gecontroleerd
en eventueel gecorrigeerd.
VERLICHTING EN INSTRUMENTEN

-

Controleer de werking van de verlichting,
remlichten evenals de instrumenten.
Controleer de werking van claxon, ruitewissers en -sproeiers.

BESTUURDERSSTOEL EN SPIEGELS

AFTAPPEN LUCHTKETELS

-

Het water uit de luchtketels wordt afgetapt door aan de ringen te trekken.
Als geen ring aan de luchtketels aanwezig is vindt het water "afblazen" automatisch plaats. De waterafblaasklep werkt
elke keer als het rempedaal wordt bediend. Controleer daarom regelmatig of

de klep kortstondig afblaast bij het

BANDEN EN VELGEN

-

be-

dienen van het rempedaal. Het afblazen
van condenswater kan ook met de hand
geschieden door het knopje aan de onderzijde van het ventiel in te drukken. Het
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contact moet bij laatstgenoemde controle zijn uitgeschakeld.
Het is belangrijk om het condenswater af
te tappen na het beèindigen van de rit.

-

Verwijder vastzittende voorwerpen uit
het bandprofiel en tussen de banden (bij
dubbele montage).
Controleer de banden op slijtage, ingereden voorwerpen en andere beschadigingen.

-

Controleer de bevestiging van de wielen.

-

Zel de stoel en de spiegels in de juiste
stand.

VOLGWAGEN

-

Controleer de bevestiging en de werking
van de koppeling.

-

Controleer de aansluitingen van verlichting en remmen.

Onderhoud
WEKELIJKSE ONDERHOUD

HYDRAU LISCH E STUU RBEKRACHTIGING

LUCHTDROG ER REMSYSTEEM
CONTROLEREN

Controleer het vloeistof niveau.
1.

Maak de omgeving van de peilstaaf goed

schoon.
2.
3.

Controleer d.m.v.

-

luchtdroger kan de werking van de lucht-

droger worden gecontroleerd door de
luchtketels op aanwezigheid van con-

de peilstaaf het

vloeistof niveau in het reservoir.
Het vloeistofniveau moet bij draaiende
motor tot aan de bovenste markering
(Max.) van de peilstaaf reiken. Bij een
stilstaande motor ligt het vloeistof niveau
2 cm hoger.

Als het voertuig is uitgevoerd met een

denswater te controleren.

1. Controleer de luchtketels op aanwezig-

2.

heid van condenswater door aan de ring
van het ontwateringsventiel te trekken.
Indien steeds meer water wordt afgetapt

dan gebruikelijk is, moet het droogelement van de luchtdroger worden vervangen (raadpleeg uw DAF dealer).

I
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RU ITESPROEIE RRESERVOI R

Controleer het vloeistof niveau en vul het
reservoir zonod ig bij.
In de zomer:

Voeg aan het water reinigingsvloeistof toe
(DAF-n r. 0610764).

In de winter:

Voeg aan het water een speciale

ru i-

tesproeier antivries toe (DAF-nr. 0610763).

ACCU'S

-

WATERAFSCHEIDER VAN
BRAN DSTOFSYSTEEM

Controleer het elektrolyt niveau; dit moet

tot ca. 5 mm boven de platen staan. Vul
de accu's zonodig bij met gedestilleerd

-

Controleer of de waterafscheider water
of vuil bevat en tap dit zonodig

af

.

water.

-

Controleer of de accupolen en de accu-

klemmen goed schoon en ingevet zijn.
Smeer de accupolen zonodig in met vasel i ne.
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1. Draai de ontluchtingsnippel (1) aan de
bovenzijde van de waterafscheider los

2.

ten behoeve van beluchting.
Draai de gekartelde moer (21 los.

Onderhoud
Bij extreem lage temperaturen mag,

ON DERH OU DSWE RKZAAM H E DEN

maximum
20o/o petroleum (kerosine) worden toegevoegd. Mocht dit echter wetteliik niet ziin

Het koelsysteem moet gevu ld worden
met bij voorkeur een kant en klare koelvloeistof waarin reeds antivries en anti-

toegeslaan, dan kan maximaal 2oo/o
twee-takt benzine worden toegevoegd

corrosie toevoegi ngen ziin opgelost.

Indien men leidingwater toepast moet,

ien de tem peratu ren beneden de
5'C komen, een antivries toevoeging

ind

+

irì-

dien wettelijk toegestaan

VOOR HET WINTERSEIZOEN

-

op basis van ethyleenglycol worden toe-

(twee-takt benzine bestaat uit een mengsel van normale benzine en motorolie in
een verhouding van 50:1).
Tervoorkoming van ijsvorming mag max.
0,5o/o brandspi ritus worden toegevoegd.

gepast.
ANTIVRIES CONCENTRATI E
CONTROLEREN

3.

Koelvloeistof bestaat u it een mengsel
van water met anticorrosiemiddel efl,

ik antivries op ethyleen-glycol
basis. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Gebru

van de fabrikant voor de mengverhoud

ing.

wan neer nood zakelijk, een antivriesm idDIESELB RAN DSTOF

del.

1. Controleer het antivriesgehalte van de
koelvloeistof

.

2. Vul het koelsysteem met antivries wanneer nog geen antivries is toegevoegd.

-

Gedurende de winterperiode worden
veelal door de dieselbrandstofleveranciers toevoegingen gebruikt om paraff ine-neerslag, welke verstoppingen veroorzaakt. te voo rkomen.

Opmerkingen:
Brandstoftoevoegingen ter voorkoming van
paraf f ine-neerslag werken uitsluitend preventief . Ze zijn niet in staat de paraffine op

te lossen.

Zorg dat altijd een los brandstoffijnfilter
aanwezigis zodat deze in geval van verstopping (ook door paraff ine-neerslag) kan worden veruangen.
RU ITESP ROEIERRESERVOI R

-

Voeg aan het water ruitesproeier antivries toe (DAF-nr. 0610763).
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5.

Vul het reservoir via de vulopening (5)
met een vorstbeveiligingsmiddel (DAF-

6.

Zet de bedieningsknop (1) in de win-

n

r. 0699509).

terstand (verticaal).

Controleer regelmatig het vloeistofniveau in de vorstbeveiliger.
i,,,r

'siì$

$,,;,
B 033

VORSTBEVEILIGER

Reinig de vorstbeveiliger en vul het

re-

servoir.
1.

Zet de bedieningsknop (1) in de

zo-

merstand (horizontaal ).
2. Maak het systeem na de vorstbeveiliger
drukloos (b.v. met af blaasklep van de natte ketel).
3. Demonteer de borgring (2) aan de onderzijde van de vorstbeveiliger en reinig de
terugslapklep (3) en het f ilter (4).
4. Montage in omgekeerde volgorde.

ll
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Onderhoud
ON DERHOU DSWE RKZAAM H E DEN

NA HET WINTERSEIZOEN
KOELSYSTEEM

Het antivriesmengsel kan in de zomer
maanden in het koelsysteem blijven.
In gebieden waar de temperatuur nooit
beneden de 0'C komt dient aan het koelwater een corrosiewerend middel te worden toegevoegd.
RU ITESP ROEI E R RESERVO I R

Het is aan te bevelen om aan het water in
het ruitesproeierreservoi r een reinigi ngs-

vloeistof toe te voegen

(DAF-nr.

0610764).

VORSTBEVEILIGER

-

Reinig de vorstbeveiliger en vul het

re-

servoir met een vorstbeveiligingsmiddel.

de vorstbeveiliger in de
- Zet
merstarìd ".

"zo'
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LOOPLAMPAANSLUITING

ELECTRISCH BEDIENDE PORTIERRUIT

In de relaiskast op het linker voorspatscherm is een stekerdoos aangebracht,
waarop een looplamp kan worden aangesloten.

Mocht een electrische storing in het bedieningsmechanisme van de portierruit

Belangrijk!
Monteer altijd dezelfde V-riem uitvoering,

optreden, dan kan de ruit ook op mechanische wijze omhoog of omlaag worden

1. Los de bevestigingsbouten (1) van de

gedraaid.

1. Venruijder het afdekpaneel onder aan de

2.
3.

V-RIEM VERNIEUWEN

binnenzijde van het portier.
Plaats een pijpsleutel van 7 mm op de
zeskantbout van het kleine tandwiel.
Druk de bout en het kleine tandwiel naar
binnen en draai ze tegelijkertijd in de gewenste richting.

wisselstroomdynamo.

2. Kantel de wisselstroomdynamo

tegen

het motorblok.

3. Inspecteer de poelies op beschadigingen, roest en vet aanslag.
gasbedienings-kogelkoppelingen (2) links en rechts van het motor-

4. Neem de
blok los.

w

ff
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5.

Draai de bevestigingsbouten (3) van de

luchtgeleidering los.
door deze voorlangs
tussen de luchtgeleidering en de ventilateurbladen door te trekken.
Monteer de gasbedienings-kogelkoppelingen, de bevestigingsbouten luchtgeleiderling en stel de V-riemspanning af.

6. Breng de V-riem aan

7.

REMMEN STELLEN

V-Riemspanning afstellen

1. Kantel de dynamo tot de vereiste

2.

3.

span-

ning is bereikt.
Een correct gespannen V-riem kan, bii

het voertuig ziin automatische
- Op
remstellers gemonteerd (type Haldex).
Bij een te grote speling tussen remtrom-

een lichte druk tussen wisselstroomdy'

mel en remvoering wordt de remhef-

namo en waterpomp, 10 tot 12 mm worden ingedrukt.
Draai de bevestigingsbouten (1) vast.

boom automatisch bijgesteld. Hierdoor
wordt de speling tussen remvoering en

Opmerking:
Laat de V-riemspanning zo spoedig mogelijk controleren door een DAF-dealer.

remtrommel automatisch gecorri geerd.
Het kan voorkomen dat de remmen moeten worden gesteld (b.v. bii reparaties
aan componenten van het remsysteem).
Ga dan als volgt te werk:
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Ondersteun de as (leg blokken voor en
achter de andere as).
2. Draai de stelbout (1) totdat de remvoerin1.

B

1.

gen 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 zover terug (90'-120')

tot het wiel juist vrij draait.
Het terugdraaien gaat gepaard met klikken.
lill
lil
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2.
3.

RAN DSTO FFILTER VE RN IEUWEN

Verwijder het brandstoffilter door deze
linksom los te draaien.
Draai het nieuwe filter met de hand vast.
Ontlucht het brandstofsysteem.

B RAN DSTO

FSYSTEEM ONTLUCHTEN

Draai de ontluchtingsschroef (3) op het
ilterh u is open.
2. Pomp, d.m.v. de handpomp (4), totdat de
brandstof zonder luchtbellen uit de ontI uchtingssch roef stroomt.
3. Draai de ontluchtingsschroef dicht.
1.

f

Reparatieti ps voor Onderweg

VRIJZETTEN VAN DE PARKEERREM

a. Pneumatisch
1. Leg blokken voor en achter de wielen.
2. Zet de parkeerhef boom naar voren.
3. Via de noodvulaansluiting op de cabinebodem kunnen de veerremcilinders met
behulp van de bandenvulslang worden
vrijgezet.

4. Hiervoor

kan eventueel gebruik worden
gemaakt van lucht uit één van de ban-

5.

den.

b. Mechanisch
1. Leg blokken voor en achter de wielen.
2. Draai de bout m.b.v. een ringsleutel
3.

linksom tot de aansf ag.
Deze handeling moet voor alle veerremcilinders worden herhaald.

Belangrijk!
Stel de parkeerrem zo snel mogelijk weer in
werking door de bouten zover mogelijk
rechtsom te draaien en vast te zetten met
een aantrekkoppel van 40-50 Nm.

BANDENLIER

Bediening bandenlier met pal

1. Controleer of de draadspindel met de pal
(A) is geblokkeerd.

2.
3.

Draai de moeren van het reseruewiel los.
Laat het reservewiel zakken.

Let hierbij op de juiste systeemdruk (zie
technische gegevens).
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1i

Zelf rem mende banden I ier

Wielnaafcentrering

Schijfwiel vervangen

1. Draai de moeren van het reservewiel los.
2. Venruijder, indien aanwezig, de blokkeer-

wiel naafcentreri

DAF past op zijn voertuigen de zogenaamde
n g toe.
Kenmerkend voor de wiel naafcentreri ng:

1.
2.

Wielen met cilindrische boutgaten.
Wielmoeren met losse, niet-afneembare,
vlakke drukring.
Wielnaaf met opgegoten letter "C".

3.

3.

pen (B).
Laat het reservewiel zakken.

Belangrijk!
Let erop dat na het omhoog draaien van het
reservewiel de blokkeerpen weer wordt aangebracht.

-

Waarschuwing!

Gebruik uitsluitend de bij de wielnaafcentrering behorende wielen en wielmoeren.
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4.

Blokkeer het voertuig tegen wegrollen.
Reinig de wielmoeren en breng een druppel olie aan op de schroefdraad.
Plaats de krik onder de as, zo dicht mogeliik bij het te vervangen wiel.
Reinig voor het monteren de pasrand van
de wielnaaf en de binnenrand van het reservewiel zorgvuldig en verwijder eventu-

ele bramen en lakresten. Smeer de pasrand licht in met vet.

Reparat ieti ps voor Onderweg
kruislings!, aan, totdat de velg goed aanligt. Controleer de slingering van het
wiel.

Corrigeer de bevestiging zonodig door
de moeren weer los en vast te draaien.
vervolgens opeenvolgend
met het voorgeschreven aanhaalkoppel
(zie technische gegevens) vast en controleer hierna nogmaals de slingering.
Trek de moeren na 100 km na.

6. Zet de moeren

7.

5.

Reinig de wielbouten en smeer de

schroefdraad met olie.
6. Breng tussen de drukring en de wielmoer
een druppel olie aan.
7. Breng het wiel aan en zet de wielmoeren
met het voorgeschreven aanhaalkoppel
(zie technische gegevens) gelijkrnatig en
kruiselings vast.
8. Trek de wielmoeren na 100 km na.

Trilexwiel vervangen
Vooras:

1. Blokkeer het voertuig tegen wegrollen.
2, Reinig de moeren van de kikkers en
breng een druppel olie aan op de
sc

3.
4.

h

roef d raad

.

Plaats de krik onder de as, zo dicht mogelijk bij het te vervangen wiel.
Schuif bij het monteren de velg zodanig

over de opzetring, dat het ventiel zich

5.

tussen twee kikkers bevindt.
Breng de kikkers met de moeren aan en
zet de moeren opeenvolgend, dus niet
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Reparatieti ps voor Onderweg
worden gevu ld.
Let hierbij op de juiste systeemdruk (zie

technische gegevens).
LUCHTVERINGLEKKAGE

Als een veerbalg defect raakt, moet de toevoerleiding naar beide balgen op dezelfde
as worden losgemaakt. De toevoerleiding
moet bovendien worden afgesloten om te

Achteras:
1 . Zie de punten

5. Zie verder de punten 5., 6. en 7. onder
1

., 2.

en 3. onder "vooras".

"vooras".

2. Schuif bij het monteren de binnenste
velg op de opzetring en wel zodanig dat

het ventiel zich tussen twee kikkers
vi

1

3. Schuif

de tussenring zodanig over de opzetring, dat hij goed aanligt tegen de binnenste velg. De nokken die zich op de
binnenomtrek van de tussenring bevinden, moeten aan weerszijden van de kik-

.

SLEPEN

Verwijder de dop van de bandenvu l-
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tegen

Plaats de sleutel van de stuurslot/kontakt-/startschakelaar in de stand waarin
het stuurwiel is ontgrendeld (behalve als
het voertuig in de takel hangt, zie ook

aanslu iting.

2. Sluit de bandenvulslang aan.
3. Pomp de banden op. De motor moet hierbij draaien en de voorraaddruk moet
maximaal zijn.

kers liggen.

4. Schuif de buitenste velg zodanig

hoogteverstelling, kan de lucht uit de balgen worden gelaten door de knop "chassis
zakt" in te drukken.

BAND OPPOMPEN

be-

ndt.

voorkomen dat een groot deel van de luchtvoorraad, die ook nodig is voor de beremming van het voertuig, ontwijkt. Als het voertuig is uitgerust met een elektronische

Opmerking

de tussenring dat het ventiel tegenover

Via de bandenvulaansluiting kan het gehele

het ventiel van de binnenste velg ligt.

luchtdruksysteem van buitenaf met lucht

h

-

ierna).

Gebruik voor het slepen altijd een
sleepstang. Slechts in noodgevallen
mag hiervan worden af geweken; houd de
rijsnelheid in een dergelijk geval op

dxr

'T'

Reparatieti ps voor Onderweg
maximaal 40 km/h.

-

Om schade aan de versnellingsbak te
voorkomen, moet de aandrijfas bij het

-

differentieel worden losgemaakt.
Zet de parkeerrem vrij als de druk in de
luchtketels onvoldoende is (Zie de betreffende rubriek).

Bij schade aan het differentieel:
het voertuig aan de achterzijde op
- Takel
en vergrendel het stuurwiel.
Ook kan bij voertu igen zonder olie
- gesmeerde
achternaven aan beide zijden
de steekas worden verwiiderd.

gloeilamp op, dat de nokken van de
lamphouder in de uitsparingen van de re-

AANSLEPEN

flector vallen.
Raak bij halogeenlampen het glas nooit
met de blote vingers aan.

Als het voertuig moet worden gesleept om
de motor te starten, moet de contactsleutel
rechtsom in de stand M worden gedraaid.

(Zie het hoofdstuk "BEDlENlNGSORGA-

Druk de klembeugel (2) van de gloeilamp
los.
6. Neem de gloeilamp uit de ref lector.
5.

2.

Open de sierklep door de snelsluiters (1)
een kwartslag te draaien.
Druk de drie plastic klemveertjes van de

3.

ref lector los.
Trek de reflector met beide handen uit

4.

het huis.
Demonteer de stofkap en de stekker.

1.

NEN EN TNSTRUMENTEN").

GLOEILAMPEN VERVANGEN

Koplampen
- Let er bij het aanbrengen van een nieuwe
67

Reparatieti ps voor Onderweg

Achterlampen

-
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A - Richtinglamp

Verwijder het glas van de achterlampen.
De gloeilampen kunnen nu worden ver-

B - Stoplamp
C - Achterlamp
D - Mistachterlamp

vangen.

E-

Achteruitrijlamp

Interieuruerlichting

-

Verwijder de kap van de interieuruerlichting waarna de buislampjes kunnen worden vervangen.

d
.'i!'l

Reparatieti ps voor Onderweg

E
trI
A 138

Tachog raal

Lamphouder (E) kwartslag draaieh, uitnemen en lampje vervangen.
KOPLAMPEN AFSTELLEN

-

Controleer de afstelling bij een onbeladen voertuig.

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

1. Open de sierklep door de snelsluiters

2.

De twee af stelsch roeven van de koplamp

zijn nu bereikbaar.
(2) voor de verticale afstelling van de lichtbundel.
Afstelschroef (3) voor de horizontale afstelling van de lichtbu ndel.

Afstelschroef

ZEKERINGEN

In de centrale kast in de cabine zijn alle
gebruikelijke zekeringen en relais aangebracht.
Veruang een defecte zekering nooit door
een zekering met een hogere waarde!

een kwartslag te draaien.
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Technische Gegevens
Tenzij het tegendeel is gesteld, gelden de vermelde gegevens voor alle
ringen van de F2300 en de F2700 series.

uitvoe-

Toevoegingen aan de brandstof en smeermiddelen . van welke soort dan ook mogen in de gevallen door DAF voorgeschreven, niet worden toegepast.

CABINE
cabine
kantelmechanisme

Vfoeistof van

ATF Type A Suffix
of ATF Dexron

A

MOTOR
Fabrikant
Typen

HT 825 en HS

Uitvoering

HT

DAF

HS

825

6

Com pressieverhoud ing

15:

Als HT, met

HT-HS 118 x 126 mm
HT-HS 8,25 liter
1

Gewicht, droog incl. acc.
ca. 750 kg.
Toegepaste schroefdraadsoort metrisch volgens ISO - normen

70
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iil

inhoud incl. filters en
eventuele koelers
inhoud carter, max. peil
inhoud carter, min. peil
oliedruk
bij stationair toerental
bij 2000 omw/min

2,5 - 4,2bar

Koelsysteem:
inhoud, excl. verwarming

ca. 35 liter

bedrijfstemperatuur
koelvloeistof

Watergekoelde viertakt
dieselmotor met di recte
inspuiting, met
turbocompressor en
zu igerkoeling.
inlaatluchtkoeling

Aantal cilinder
Boring x Slag
Totale inhoud

Smeeroliesysteem:

ca.

22litel

ca. 17 liter
ca. 19liter
0,5 bar

75 - 85'C

Antivries op ethyleen-glycol basis
(mengen volgens gegevens van de
antivries leverancier).
Boven + 5"C mag ook een
anti-corrosie toevoegi ng worden toegepast.
Deze moet voldoen aan ASTM D-3306.

Brandstofsysteem
Inspu itmoment
Inspuitvolgorde
Inspuitdruk
Brandstoftankinhoud:
Brandstof

24" voor BDP
1-5-3-6-2-4

210-220 bar

200 of 325 liter

Minimaal te voldoen aan British
Standaard nr. 2869-1970 Class A1

i

Technische Gegevens
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***
SAE 10W30 moet voldoen aan de in CCMC D4lD5 gestelde eisen voor verdampingsverliezen.

i,it sPEclFlcATlE MoroRoLlE
, lf:l,i

OLIEKWALITEIT

MOTORTYPE

CCMC

HS/HT motor

SHPD" of D4. D5

I

API

KOPPELING

SHPD. of CD/SE
Type

Enkelv. droge plaatkoppeling, lucht
bekrachtigd.

Diameter
Vloeistof
Druklager

380 mm

$

tli
ft

* 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,1, polish" oppervlak het gemiddelde van recente testen in dezelfde motor met de
' referentieolie RL 47 niet mag overschrijden.
' Bij motoren reparatie/revisie waarbij zuigerveren en/of voeringen worden vernieuwd moet de motor worden gevuld met een "single grade" APIL CC oliekwaliteit. Vervangen na 2500 km door de voorgeschreven olie.

Remvloeistof DOT 4
Continu aanliggend; voor zijn
levensduur voozien van smeermiddel.

VERSNELLINGSBAK
Type 95109

Viskositeit
De temperatuurgrenzen

dienen als richtwaarden
te worden beschouwd.

oc
50

Aantal versnellingen vooruit
Reducties, kru ipversnelling
1 e versnelling
Be versnelling
Achteru it

40
30
20

8
12,92
8,49
1,0

11,17

8 liter

Olie-inhoud
Type 165109
Aantal versnellingen

-10

vooruit
versnelling
16e versnelling

1

-20

Achteru it

Laag 1 1,6

10
0

-30

I

e

16

13,42
,0

Hoog 9,82
Olie-inhoud

8,5 liter

**

Bij gebruik van SAE-1OW moeten kontinu hoge toerentallen en zware belastingen worden vermeden, als de temperatuur boven de aangegeven waarde
stijgt.
.
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Technische Gegevens
Type

SPECIFICATIE VERSNELLINGS. EN TUSSENBAKOLIE

Reductie

VISKOSITEITSKLASSE

TYPE
Mu

lti-grade

OLIEKWALITEIT
Olie-i

Single-grade olie

n

houd

per naaf: ca. 2 liter

olie
ZF

SAE.8OWgO

SAE.SOW

sAE-30" "

SAE-8OW

API-G L4

indien voorzien van een

sAE-30" "

API-CC/SE

sAE-40..

CD/SE

zelf blokkerend

OT

D2

TANDEMSTEL

" Smeerolie veruersingstermijnen halveren.

Bij het gebruik van SAE 80W90 of SAE 40 olie kunnen de schakelkrachten toenemen.

2255

Reductie
Olie-inhoud

4,10 of 4,56

Type

2699
4,46 of 5,04

Reductie
Reductie
Olie-inhoud

72

22557

Red uct i e

4,10 of 4,56 of 5,13 of 5,63 of 6,43
1e achteras: ca. 17 liter

2e achteras: ca. 15 liter

Type

Type

Type

Olie-inhoud

ACHTERAS

Reductie
Olie-inhoud

d ifferentieel :
0,8 liter speciale olie (DAF nr.
600815) toevoegen

of

CCMC-D1
"

1 354
4,12 of 4,46 of 5,04 of 5,53
(H D 6,09 of 6,65)
differentieel: ca. 16 liter

of 5,13 of 5,63 of 6,43

differentieel: ca. 15 liter

26997

uctie
Olie-inhoud

4,93 of 5,48
1e achteras: ca. 13 liter
2e achteras: ca. 11 liter

Red

pernaaf: 2liter

of 5,53

differentieel: ca. 16,5 liter
per naaf : ca. 2 liter
1 346
3,73 of 4,10

Type

of 4,56 of 5,13 of 5,86

Differentieel: ca. 23 liter
per naaf: ca. 0,84 liter

Type

1

Reductie
Olie-inhoud

4,05 of 4,49 of 4,88 of 5,48
1e achteras: 13 liter

3557

2e achteras: 11 liter

per naaf : 2liter

#'
s
,ti

Technische Gegevens
LUCHTVERING

SPECIFICATIE OLIE VOOR AANGEDREVEN ASSEN
VISKOSITEITSKLASSE

TYPE

OLIEKWALITEIT

8,6 - 9,8 bar

Voorraaddruk

singlegrade olie

multigrade oil

STUURINRICHTING
Type
overige typen

SAE.8OWgO

512,715,

SAE-85W140

SAE-8OWgO

SAE-90

SAE.140

API-G L5

SAE-8OW

SAE 90

API-G L4 of

GL5

SAE-gOW

1355, 26987
2699(T) 1354

hydraul isch bekrachti gd

Type nummer
Vloeistof

8066

ATF Type A Suff ix A
of ATF Dexron
ca. 3 liter

Hoeveelheid
REMINSTALLATIE
Bedrijf srem

Luchtdru k-mechan isch, 2 krin gssysteem, vol ledi g gescheiden
veerremcilinders

SPECIFICATIE OLIE VOOR CENTRALE AS TANDEMSTEL
TYPE

VISKOSITEIT

OLIEKWALITEIT

Alle typen

SAE-BOWgO

API-GL4 of GL5

Parkeerrem

Luchtdrukketels,

werkdruk

8 bar bij luchtvering
7

,5 '8,1 bij bladvering

SMERING

SLEEPAS
Vloeistof voor hef

inrichting

AfF Type A Suffix
of ATF

VOORAS
Type

Dexron

Centrale

chassissmering :
:

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

:

EP gedoopt vet op Lithiumbasis NLGI
klasse 2.
Koppelingslager en de naaf van de
koppel i ngsplaat, Prise-as.
Vet op Lithiumbasis NLGI klasse 3.

:

SAE-80W90 of SAE-80W volgens
API-GL4 of GL5

Smeervet en

wiellagervet

N 142

Vlucht

1/2" - 11/2"

Fuseepenhel
Naloop

Ii

ng

5"30'

Toespoor

2"
0 mm (max. 1 mm)

Max.

44'

bi

A

nnenwiel-i nslag

Oliegesmeerde voonruielnaven
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Technische Gegevens
ELEKTRISCH E I NSTALLATI

WIELEN

E

Schema
Startmotor
type
vermogen, HT, HS
mi n. kool borstel lengte

zie

vouwblad

JD
4,8 kW
15,5 mm

Aslast in tonnage

lll

i Lli

10-22.5

10.00-20

11-22.5

11.00-20

12-22.5

7.5

7.5

6.75

6.75

6.50

6.50

5

vermogen

28 V/35 A

5.5

7.5

7.5

7.25

6

8.5

8.5

7.75
8.5

aantal

2

spanning
capaciteit

HT, HS : 165 Ah/20

6.5

12V

koplam pen

2xduplo-halogeenlamp

verstralers
parkeerlicht
achterlicht
m istachterlicht
achteruitrijlamp

2xkogellam
2xkogellam
4xkogellam
2xkogellam

p
p
p
p

75170 W

70w
4W
5W

waarschuwingsknipperlicht

Oxkogellamp

21 W
21 W
21 W
21 W

contour- of breedtelicht
opstapverlichting

2xkogellamp

5W

2xkogellam p
3xkogellam p

5W

tachograaf
sigare-aansteker
interieurverlichting
korte cabine
lange cabine

controlelampen
verlichting van schakelaars

t4

2xkogellamp
2xkogellamp

3xkogellamp
l xkogellamp

.xkogellamp
.xspeciale lamp

13-22.5

7.25

6.75

6.75

7.75

7.5

7.5

8.5

8

B

2W
2W
2W

B

6

6

5.5

5.5

5.5

5.5

I

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

7.5

7.5

7

7

11

12

7.75

7.75

13

8.5

8.5

* De vermelden asbelastingen
de daarbij behorende

10w
10w

3W

en

bandenspanningen gelden bij
gebruik onder normale
omstandigheden. Voor alle andere
gevallen zie gegevens van de
banden leve ranc ie r.

2xbu islam p
5xbu islam p

12.00-20

Dubbele montage

h

loeilampen

instrumentenverlichting

iir

9.00-20

wisselstroom

remlicht

ii,

Bandenspanning in bar

Enkele montage

type
Accu

l,r
'l'l
ri

540-670 Nm
270-300 Nm

Bandenspanni ngstabel *

Dynamo

G

Aantrekkoppel wielmoeren
Aantrekkoppel Trilex 'kikkers'

Opmerkingen:
1. De vermelde bandenspanningen
gelden 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
gelij k zij n.
- De prof ieldiepte nagenoeg gelijk

zijn.

Zekeri ngen
E08l'

o
o
o

+

Hoofdverlichting
M

arkeer/omt rek/achterverl icht i ng I i nks

M

arkeer/omt rek/achte rve rl i cht

E000

:00:-

1

7,5 A

E

001

:00=

2

7,5 A

E

002

19

*

E005
E006

Em7

d
Èr

E015

E009
E010

E028

5A
7,5

E004

=o1
t=D 2
=D1
=D2
@.
+D
a+
àC

E017

75n

i

n

Z5A
Z5A

Dim I icht chauffeu rszijde

llì
o
o

L9

root I icht chauffeu rszijde

035

Waarsch uw

7,5A

I

i

n

gskn i pperl ichten

nstrumenten en controlelampen

Z5A

Verstralers

lrl@l-S

75n

Koudstart h u I p/tac hog raaf I prog ram
standverwarm ing

7,5 A

E026

I
rT'-1

036

2+v{ I

Grootl icht/controle grootlicht bij rijderszijde
Bed ien i ng achteru itrij lam p

E0l+B

Mistlamp voor

E019

Mistlampen achter

EOzI,

Interieurverlichting

E037

7.5 A

7,5A

_=)

\o

(\l
o

Waarsch uw i ngskn i pperl ichti nstal latie,
tachog raaf

E023

7,5A

7.5 A

A
q.#

7,5A

E008

7,5A

75n

c+@

E091

Dimlicht/controle dimlicht bijrijderszijde
G

E0?2
E

g rec hts

Zoekverlichting
n

ln
o
o
L'

E

L9

7,5A

Sigare-aansteker
24 V stekerdozen

15A

Centrale voed i ng volgwagen

'0^0'

Z5A

F{P

Bediening gloeien

7,5A

Ru itw i sse

15A

Contactslot

É

lI

ok

Verwarm i ng I uchtdroger

7,5A

24v.{

m akl

r/wasser/i nte rval bed ien

i

n

g
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Zekeri ngen
8031
E032
E033
E044
E062
E051

E013

\o
fil

o

19

E021

E078

$
6
a

BOORDGEREEDSCHAP
?5n

Kachelventilatoren
Het boordgereedschap bestaat uit:

75n

Elekt

15A

Elektrische raamapparaten motor bij rijderszijde

Gereedschapskof

7,5A

oo

Spiegelverwarm in g

?5A

Hef in richting

É

7sA

ECAS

Krik 12 tot 15 ton
Ringsleutel 22-24 mm
Steeksleutel 24-27 mm
Wielmoersleutea 32 mm voor schijfwiel en
banden lier
Wielmoersleutel 27-32 mm voor Trilex/Tublex wiel en bandenlier
Hefboom voor Krik, tevens pompstok voor
kantelinstallatie
Bandenvu lslang
Opvu lblok
Open ringsleutel 17-19 mm voor verstuiver-

2

@m
@...-

W

Gf

ri

sche raamapparaten

7,5A

Stoplichten

75n

Motorrem volgwagen

7,5 A

Snelheidsbeg renzer

f

er

leid ingen

Extra bij FAG/FAT (en FAD) voertuigen:

Steeksleutel 17-19 mm voor aandrijfas en
Trilex-banden lier
Demontage- en montagehef boom voor
Trilex-wiel. tevens krikhefboom

ii;i

llit;i
:11ill

ilili'

iilri
lllit
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Voorbeeld Remschema

Voorbeeld Remschema
LEGENDE

1 Com pressor
5
5 Teru gslagvent iel
Luchtketel
7
7
Koppelingskop
12
12
13
13 Snelontluchtventiel
14
Remcilinder
14
1

15
15 Onaf han kelijkvolgwagen remventiel
16
16 Voetremventiel
17
17
Electropneumatischventiel
18
18 Stoplichtschakelaar
19
19 Laged ru kschakelaar

21
21
Lasafhankelijk regelventiel
24
24 Luchtcilinder uitlaatrem
28
28 Manometer
33
33 Relaisventiel
40
40 Drukbeg renzingsventiel
44
44 Waterafblaasventiel
46
46 Volgwagenstuurventiel
49
49 Veerremcilinder
50
50 Parkeerremventiel
61
61
Noodvul/proefaansluiting
63
63 Vierkrings beveiligingsventielen
64
64 Veiligheidsvent iel
66
66 Luchtd roger
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Smeerschema
S = SYMMETRISCH

1. Trek-/duwhaak
2. Vooras veerpennen
3. Versnellingshendel
4. Vooras remnokassen
5. Fuseepennen
6. Vooras veerschommels

. Kru iskoppeling
8. Banden lier
9. Ophanglager
7

7 891011121314

10, Oplegger koppeling
12. Achteras veerpennen
13. Kruiskoppeling
14. Achteras remnokassen
15. Achteras veerschommel resp. sleepei

nden

16. Aanhangwagenkoppeling
17. Sleepas, draaipunten van remkrachtre1
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geling
Sleepas hef in richting, d raaipu nten
Sleepas, draaipunten en geleideplaten
Voorloopas, remstellers en remnokassen

Voorloopas, fuseepennen
Centrale as tandemstel

