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Dit instructieboek behoort bii de DAF
F26OODKB,
Het doel ervan is de chauffeur richt-
lijnen te geven betreffende de bediening
en het onderhoud van en het verrichten
van noodreparaties aan het voertuig. Bo-
vendien is voor technisch geinteresseer-
den een beschrijving opgenomen van de
diverse componenten, waaruit het voer-
tuig is opgebouwd.
Het is van groot belang, alvorens met
het voertuig te gaan rijden, dit boek
goed te lezen, daar door een iuiste be-
diening de levensduur van het voertuig
wordt verlengd en plezieriger met het
voertuig zal worden gereden.
Het is tevens noodzakelijk, dat de chauf-
feur dit boek altiid bii zich heeft, daar
het onderweg benodigd kan zijn indien
men bij een vreemde garage onderhoud
laat uitvoeren of indien noodreparaties
moeten worden verricht.

VERKLARING TYPE-AANDUIDING
De DAF F2600DKB behoort tot de be-
drijfswagenserie F2600.
De letters ,,DKB" betekenen, dat het
voertuig is voorzien van een DKB 1160
motor.
De volledige typeaanduiding van het
voertuig omvat nog meer gegevens. Tus-
sen de ,,F') en ,,2600" staan nog een of
twee letters.
Deze letters betekenen:
A : vrachtwagen met een achteras

(4 x 21.
AS: vrachtwagen met een aangedreven

en een niet aangedreven achteras
(6 x 2).

AT: vrachtwagen met twee aangedreven
achterassen (6 x 4).

T : trekker met een achteras (4x21.
TS: trekker met een aangedreven en

een niet aangedreven achteras
(6 x 2).

TT: trekker met twee aangedreven ach-
terassen (6 x 4).

Zie voor voorbeelden de afbeeldingen.
Het getal van drie cijfers, dat zich ach-
ter ,,DKB" bevindt is de wielbasis in cen-
timeters.
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LHD : linkse besturing

RHD : rechtse besturing

soort voertuig

tropical : tropenuitvoering

wielbasis 

-

tvpe motor 

-r

mech. : mechanische
stuurinrichting

hydr. : hydraulisch
bekrachtigde
stuurinrichting
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INLEIDING

Stamkaart

Omdat van het voertuig verschillende
uitvoeringen bestaan, is op een stam-
kaart vastgelegd uit welke componenten
het voertuig is opgebouwd.
Het is van g root belang dat de chauf-
feur de stamkaart altijd bij zich heeft,
daar deze bij reparaties benodigd kan
zijn.

A

nummer remschema (groep 6{0)



B. IDENTIFICATIEGEGEVENS

1. CHASSISNUMMER

Het chassisnummer is ingeslagen op
rechter langsligger gnder de cabine.

2. MOTORNUMMER

Het motornummer is ingeslagen
rechterzijde van de motor.

3. TYPEPLAAT

Tegen de scharnierstijl van het rechter
voorportier is het type-plaatje aange-
bracht. Hierop zijn de toelaatbare asbe-
lastingen, het totale maximaal toelaatba-
re gewicht, het toelaatbare treingewicht,
het motornummer en het chassisnummer
aangegeven.

aan de

de



4. KLEURCODEPLAAT C. INRIJDEN
Om alle onderdelen goed op elkaar te
laten inlopen, verdient het aanbevelíng,
de wagen in het begin niet te zwaar te
belasten.
Hetzelfde geldt als een gerevideerde
motor, versnellingsbak of differentieel
is ingebouwd.

Let daarom gedurende de eerste 1500km
extra op het volgende:

- Riid niet met volle belasting.
Riid niet met een aanhangwagen.
Let er extra op, dat U op tiid scha-
kelt.
Bedenk hierbii, dat een relatief hoog
toerental minder slecht is dan over-
belasting bii een laag toerental.

Na 1500 km kan de wagen langzamer-
hand wat zwaarder worden belast. Na
5000 km kan de wagen als ingereden
worden beschouwd.

Tijdens de inrijperiode moeten extra on-
derhoudsbeurten worden uitgevoerd. Zie
hiervoor het onderhoudsschema en ,,F".

IDENTIFICATIE GEGEVENS

INRIJDEN

B



Laat de motor niet onnodig stationair
draaien. Dit is niet goed voor de mo-
tor, terwijl tevens de lucht onnodig
wordt vervuild.

Rijd na een koude start in een lage
versnelling en met een gematigd toe-
rental, totdat de watertemperatuur
40o C bedraagt en de controlelamp
(E18) uit is. Dit is van groot belang,
zowel voor de motor, als voor de
versnellingsbak en de achteras.

Kijk tijdens het rijden regelmatig op
het instrumentenpaneel en neem
maatregelen, indien U onregelmatig-
heden waarneemt (zie ,,E").

Indien de druk in de luchtketels bij
stilstaande motor snel terugloopt, be-
tekent dat, dat er ergens in het lucht-
druksysteem een lekkage is. Deze
dient snel te worden hersteld, daar
door een lekkage de veiligheid van
het remsysteem wordt verminderd en
de levensduur van de compressor be-
Iangrijk korter wordt.

Het voertuig is voorzien van een wis-
selstroomdynamo. In verband hier-
mee dienen de volgende regels in

acht te worden genomen:
Schakel nooit de hoofdschakelaar uit
bii draaiende motor.
Neem nooit de poolklemmen van de
accu al terwijl de motor draait.
Bii het aansluiten van de dynamo en
de regelaar dient men er extra op te
letten, dat geen fouten worden ge-
maakt.

Het verdient aanbeveling offi, alvo-
rens de motor na een lange rit te
stoppen, deze enige tiid met inge-
schakelde ventilator (zie E24) te la-
ten draaien.

SLEPEN

Sleepafstand kleiner dan 10 km.
Bij de 9-versnellingsbak de hoogste
overbrenging van de hulpbak inscha-
kelen door het schakelventiel (10) aan
de onderzijde in te drukken.
(Zie indien de druk in de luchtketels
onvoldoende is | 7.)
Zet het versnellingshendel in ,,neu-
traal".

Los, indien de druk in de luchtketels
onvoldoende is, de parkeer-noodrem
zoals beschreven onder 16.
Zorg dat de snelheid niet boven 40

kmrh komt.

Sleepafstand groter dan 10 km
Aandrijfas demonteren bij het diffe-
rentieel.
Los, indien de druk in de luchtketels
onvoldoende is, de parkeer-noodrem
zoals beschreven onder 16.

Indien de druk in de luchtketels onYol'
doende is kan niet worden geremd. Sle'
pen dlent dan te geschieden met behulp
van een trekstang.

10



1. HOOFDSCHAKELAAR

A. elektrische installatie ingeschakeld;
B. elektrische installatie uitgeschakeld.

In stand ,,B" kan de sleutel worden ver-
wijderd.
De hoofdschakel aar dient in het alge-
meen te worden uitgeschakeld als aan
de elektrische installatie moet worden
gewerkt.
De hoofdschakelaar mag bii draaiende
motor niet worden uitgeschakeld (zie ook
,rDtt).

2. CONTACT.LICHTSCHAKELAAR

Contact
A. (sleutel half ingedrukt): contact ,,uit";
B. (sleutel geheel ingedrukt) : contact

,,aan".
Bij niet draaiende motor branden in elk
geval de controlelampen 14 en 29.

ALGEMENE WENKEN
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Licht
0: alle lichten uit
1: stadslichten aan
2: groot of gedimd licht aan (zie

Het Iicht kan onafhankelijk van
tact worden bediend
Om ook de contourverlichting in
kelen zie 35.

3. STARTDRUKKNOP

Met behulp van de startdrukknop wordt
de startmotor in werking gesteld. De
startmotor kan alleen in werking worden
gesteld als het contact ,,aan" staat.

Starten
Voer eenmaal per dag de onder dage-
lijks onderhoud (H) beschreven werk-
zaamheden uit.
Zorg dat de parkeer/noodrem (6) omhoog
staat.

Zet de hoofdschakelaar (1) op ,,A" en
de stopmanette (5) op ,,4".
Zel het contact (2) aan en controleer
of de controlelampen (14), (29), (30)

en als de motor nog koud is (18)

branden en de meters (16) en (17)

uitslaan.
Trap het koppelingspedaal in, zet het
versnellingshendel in neutraal en trap
het gaspedaal geheel in.
Trek bij strenge koude een keer aan
de koudstartknop (4).

ook 19).

het con-

te scha-

a.

b.

c.

d.



e. Start de motor door de startdrukknop
in te drukken.
Start maximaal 15 seconden achter-
een. Laat indien de motor dan nog
niet is aangeslagen de startknop tel-
kens 15 seconden los.

Voer, als de motor ls aangeslagen, het
toerental niet op, voordat de oliedruk
yoldoende is, dus de controlelamp (14)
ult ls en de meter (13) uitslaat.

Indien de motor weer afslaat moeten de
handelingen c, d en e worden herhaald.

Wacht nu tot de druk in de luchtketels
voldoende is.
Blaas als de zoemer is uitgegaan de ke-
tels af (zie H 4).
Zet nu de parkeer-noodrem (6) omlaag
en rijd weg. Alleen de controlelamp (18)
mag nu nog branden.

4. KOUDSTART

Door aan deze knop te trekken nadat het
gaspedaal is ingetrapt wordt de koud-
startinstallatie in werking gesteld.

INSTRUMENTEN EN BEDIENING E



5. STOPMANETTE

Alvorens de motor te starten wordt de
stopmanette in stand ,,A" gezet. Om de
motor te stoppen wordt de stopmanette
in stand ,,B" geplaatst.
Controleer alvorens de wagen te verla-
ten, of de parkeer/noodrern (6) omhoog
staat, de stopmanette op ,,B" staat, het
contact ,,uit" is en de contactsleutel is
verwijderd.
Zel, indien de verlichting niet behoeft te
blijven branden, tevens de hoofdschake-
laar (1) af.

6. PARKEER.NOODREM

In de afgebeelde stand is de parkeer-
noodrem gelost, mits de luchtdruk in de
ketels voldoende is.
Om te remmen moet de hefboom olrl-
hoog worden getrokken.
Door de hefboom tussen de uiterste
standen te houden kan geleidelijk wor-
den geremd.
Om de hefboom te deblokkeren moet
deze worden uitgetrokken.
De parkeer-noodrem dient in de eerste
plaats om bij stilstand de wagen te blok-

keren.
Tevens kan van deze rem gebruik wor-
den gemaakt, indien de bedrijfsrem de-
fekt is geraakt.

7, UITI.^AATREM

Door met de voet deze knop in te druk-
ken wordt een klep in de uitlaat ge-
sloten en de brandstoftoevoer gestopt.
Daardoor wordt een extra remwerking
van de motor verkregen.



De uitlaatrem ís in de eerste plaats be-
doeld voor het langdurig remmen, bij-
voorbeeld tijdens afdalingen. Ook kan de
uitlaatrem worden gebruikt in plaats van
de bedrijfsrem (voetrem) om geleidelijk
al te remmen, of tezamen met de be-
drijfsrem tijdens noodstops.

8. ONAFHANKELIJKE
REM VOLGWAGEN

Met behulp van deze hendel wordt de
volgwagen onafhankelijk van de motor-
wagen geremd.

9. VERSNELLINGSHENDEL MET SCHA.
KELVENTIEL; 13 VERSNELLINGSBAK

Met behulp van het versnellingshendel
wordt de hoofdversnellingsbak bediend,
met behulp van het schakelventiel de
hulpversnellingsbak.
Het versnellingshendel heeft 6 standen;
4 versnellingen vooruit, een kruipversnel-
ling (K) en een achteruit (A).
Het schakelventiel heeft 3 standen;
LOW: lage overbrenging
DIR : directe overbrenging
O.D. : overdrive

INSTRUMENTEN EN BEDIENING
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De hoofdversnellingsbak is niet gesyn-
chroniseerd, zodat bij het schakelen ge-
bruik moet worden gemaakt van de dub-
bele ontkoppelingsmethode.

Bij het schakelen van ,,DlR" naar ,,O.D."
of omgekeerd vindt in de hulpversnel-
lingsbak geen synchronisatie plaats. Bii
afdalingen dient men dan ook, om risi-
co's te vermijden, niet yan ,,DlR" naar
,,O.D." of omgekeerd te schakelen.

Om bij het schakelen van ,,DlR" naar
,,O.D" en omgekeerd schade aan de
schakelvork en de schakelmof te voor-
komen moet de schakelprocedure on-
middellijk na het bedienen van het scha-
kelventiel worden voltooid door het ont-
koppelingspedaal in te trappen.
Schakelen van ,,LOW" naar ,,DlR" en

omgekeerd, kan alleen geschieden als
het versnellingshendel in Neutraal (N)
staat.

Vanaf stilstand wordt als volgt door alle
versnellingen geschakeld :

a. Zet het schakelventiel op ,,LOVY".
b. De versnellingen,,AL",,,K",,,1",,,2",

,,3" en ,,4" kunnen nu op de gebrui-
kelijke wijze worden geschakeld.

c. Zet nu alvorens van ,r4" naar ,rSD" te
schakelen, het schakelventiel op
,,DlR".

d. Schakel nu op de gebruikelijke wijze
van ,r4" naar ,,5".

e. Zet nu, om van 5D naar 50 te schake-
len, het schakelventiel op ,,O.D.".

f. Ontkoppel onmiddellijk daarna een
keer, terwijl het gaspedaal wordt los-
gelaten.

g. Schakel flu, om van ,,5O" naar ,,6D"
te schakelen, op de normale wijze van

,,5" naar ,,6" en houd dan het koPPe'
lingspedaal ingetraPt.

h. Zet het schakelventiel op ,,DlR".
i. Laat het koppelingspedaal opkomen.
j. Door de handelingen, genoemd onder

e Vm i te herhalen kan worden door-
geschakeld naar ,,8 O".

Vanuit ,,8 O" wordt als volgt door alle
versnellingen teruggeschakeld.
a. Zet, om van ,,8 O" naar ,,8 D" te scha-

kelen, het schakelventiel op ,,DlR".
b. Ontkoppel onmiddellijk daarna een

keer en voer het toerental van de mo-
tor op.

c. Zet, alvorens van ,,8 D" naar ,,7 O"
te schakelen, het schakelventiel op
,,O.D."'

d. Schakel onmiddellijk daarna op de ge-
bruikelijke wijze van ,,8" naar ,,7".

e. Door de onder a Vm d beschreven
handelingen te herhalen, kan worden
teruggeschakeld naar ,,5 D'1.

f. Zet, alvorens van ,,5 D" naar ,r4" te
schakelen het schakelventiel oP

,,LO\ru".
g. Schakel op de gebruikeliike wijze van

,,5" naar ,r4".
h. Terugschakelen naar ,,3" , ,,2" , ,,1" en

,,K" geschiedt op de gebruikelijke wii-
ze.

Schakel niet van ,,LOW" naar ,,DlR" of
omgekeerd terwijl U achteruit rijdt.

Zorg, door steeds de iuiste versnelling
te kiezen er voor, dat het toerental zo
dicht mogelijk bij de 2200 omw/min ligt.

Opmerking: Indien op een helling in de
kruipversnelling wordt weggereden, zal
het in veel gevallen onmogelijk zijn op
te schakelen naar de 1e versnelling.

ffiffi

ffiffiW



10. VERSNELLINGSHENDEL MET
SCHAKELVENTIEL; 9 VERSNEL-
LINGSBAK

Met behulp van het versnellingshendel
wordt de hoofdversnellingsbak bediend,
met behulp van het schakelventiel de
versnellingsbak.

Het versnellingshendel heeft 6 standen;
4 versnellingen vooruit, een kruipversnel-
ling (C) en een achteruit (R).

Het schakelventiel heeft 2 standen:
Aan bovenzijde ingedrukt: ,,lage"
overbrenging.
Aan onde rzijde ingedrukt: ,,hoge"
overbrenging.

De hoofdversnellingsbak is 'niet gesyn-
chroniseerd , zodat bij het schakelen ge-
bruik moet worden gemaakt van de dub-
bele ontkoppelingsmethode.

Schakelen met de hulpversnellingsbak
kan alleen geschieden als het versnel-
lingshendel in Neutraal (N) staat.

Vanaf stilstand wordt als volgt door alle
versnellingen geschakeld :

a. Druk het schakelventiel aan de boven-
zijde in.

b. De versnellingen ,,R", ,,C", ,,1 " , ,,2",
,,3" en ,,4" kunnen nu op dg gebrui-
kelijke wijze worden geschakeld.

c. Druk, alvorens van ,r4" naar ,r5" te
schakelen, het Schakelventiel aan de
onderzijde in.

d. Schakel nu op de gebruikelijke wijze
van ,,4" naar ,,5".

g. Dg versnellingen ,,6", ,,7' ' en ,,8" kun-
nen nu op de gebruikelijke wijze wor-
den geschakeld.
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Vanuit ,,8 O" wordt als volgt door alle
versnellingen teruggeschakeld:
a. Naar de versnellingen ,,7", ,,6" en

,,5" kan op de gebruikelijke wijze
worden teruggeschakeld.

b. Druk, alvorens terug te schakelen,
van ,r5" naar ,r4" het schakelventiel
aan de bovenzijde in.

c. Naar de versnellingen ,r3", ,r2", ,r1"
en ,,C" kan nu op de gebruikelijke
wijze worden teruggeschakeld.

Zorg, door steeds de juiste versnelling
te kiezen er voor, dat het toerental
steeds zo dicht mogelijk bij de 2200
omw/min !igt.

11. TOERENTELLER

Zorg ervoor, dat het toerental steeds
zo dicht mogelijk bij 2200 omw/min ligt.

12. LUCHTDRUKMETER

Elke van de wijzers geeft de druk aan
in de voorraadketel van een van de rem-
kringen. Indien de druk in een van de
kringen lager dan 5 kg/cmz bedraagt,
treedt een zoemer in werking. Indien de
druk in de kring van de achterwielrem-
men beneden 5 kg/cmz is, worden de
achterwielremmen door de veerremcilin-
ders aangedrukt.

18



De zoemer werkt alleen als het contact
,,aan" staat.
De meter werkt ook als het contact ,,uit"
staat.
Als de druk in een van de kringen lager
dan 5 kg/cm, is, mag niet worden g€-
reden.

13. OLIEDRUKMETER

Bij 2000 omw/min en warme motor moet
de oliedruk 3,5. 4,5 kg/cm2 bedragen.
Bij stationair toerental moet de oliedruk
minimaal 1 kg/cmz zijn. De oliedrukmeter
werkt alleen als het contact ,,aan" staat.
Indien de oliedruk plotseling wegvalt
moet onmiddellijk worden gestopt.

14. CONTROLELAMP OLIEDRUK

Dit lampje brandt als de oliedruk te laag
is.
fndien deze lamp brandt dient de motor
onmiddellijk te worden gestopt.

15. SNELHEIDSMETER EN KM.TELLER
OF TACHOGRAAF

Vernieuwen tachograafschiif
Tachograaf bij stilstaande wagen ope-
nen met behulp van de sleutel.
Schijf verwijderen. Bij dagregistratie
moet daartoe de klemhefboom (A)
worden opgelicht.
Bij weekregistratie moet daartoe de
ring (B) linksom worden gedraaid en
afgenomen.

INSTRUMENTEN EN BEDIENING E
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Wind het uurwerk op door de hendel
(C) heen en weer te bewegen.
Bii dagregistratie de klok ongeveer
gelijkzetten door de centreernok voor
de schijf linksom te draaien.
ln de afgebeelde stand staat de klok
op 12 uur 's nachts.
De klok precies gelijk zetten met be-
hulp van het stelwiel (D).

Schijf plaatsen.
Bij dagregistratie dient er op te wor-
den gelet, dat de schijf met de rand
onder de geleider (E) wordt geplaatst.
Bij weekregistratie moet het pakket
van 7 schijven onder het scheidings-
mes (F) worden geplaatst en zo ge-
draaid, dat de rode punt op het huis
de juiste tijd aangeeft op de schaal
van de schijf (in de afgebeelde stand
is het 1 uur 's middags).

Bii dagregistratie de klemhefboom
(A) omlaag drukken
Bij weekregistratie de ring (B) aan-
brengen.
Tachograaf sluiten en sleutel verwii-
deren.

Uurwerk bitstellen.
tndien de klok voor of achter loopt, kan
dit worden verholpen door de regelstift
via de sleuf (G) te verstellen. 1 mm ver-
stetlen komt overeen met een tijdverstel-
Iing van 1,5 minuut per etmaal.

Gloeilamp vernieuwen
Klap het contact (H) omhoog en ver-
nieuw de lamp.

20



1 6. BRANDSTOFVOORRAADMETER

De brandstofvoorraadmeter werkt alleen
als het contact ,,aan" staat.

17. KOELWATERTEMPERATUURMETER
De bedrijfstemperatuur van het koelwa-
ter behoort tussen 75o en 85o C te lig-
ggn.
Bij plotselinge temperatuurstijging dient
te worden gestopt en het volgende ge-
controleerd:

Het niveau van het koelwater; dop
zeer langzaam losdraaien.
De V-riemen.
De waterslangen.

18. CONTROLELAMP VOOR KOEL.
WATERTEMPERATUUR

De controlelamp brandt indien de koel-
watertemperatuur beneden 40o C of bo-
ven 95o C is. De lamp werkt alleen indien
het contact ,,aan" staat.
Zolang de koelwatertemperatuur bene-
den 40o C is mag de motor niet volledig
worden belast.

INSTRUMENTEN EN BEDIENING E
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19. DIMMEN EN LICHTSIGNAAL
A. groot licht ; mits de schakelaar
B. gedimt licht | (2) op ,,2" staat.
C. Iichtsignaal )

20. fiICHTINGKNIPPERLICHT EN

RUITESPROEIER
A. linker knipperlicht in werking;
B. beide knipperlichten uitgeschakeld;
C. rechter knipperlicht in werking;
D. (tegen veerdruk) ruitesproeier.
De knipperlichten werken alleen als het
contact ,,aan" staat.

21. CLAXON



22. BLOKKERING
TUSSENDIFFERENTIEEL

(alleen bij wagens met twee aangedre-
ven achterassen 6x4)
A. tussendifferentieel niet geblokkeerd;
B. tussendifferentieel geblokkeerd.
In stand ,,B" brandt de controlelamp
(23).

De schakelaar mag alleen worden be-
diend bíj stilstaande wagen en ingetrapt
koppelingspedaal.

Het tussendifferentieel mag alleen zijn
geblokkeerd bij het rijden op losse grond
of op een glad wegdek. De blokkering
werkt alleen als het contact ,,aan" staat.

23. CONTROLELAMP BLOKKERING
TUSSENDIFFERENTIEEL

Deze lamp brandt als het tussendifferen-
tieel is geblokkeerd (zie 221.

INSTRUMENTEN EN BEDIENING E
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24. ZELFDENKENDE VENTILATOR
VENTILATOR

tndien de zelfdenkende ventilator zich
niet tijdig automatisch inschakelt, kan
men door middel van deze schakelaar
zelf ingrijpen.

AA,// (Ll
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25. CONTROLELAMP RICHTING.
KNIPPERLICHT VOLGWAGEN

(g roen)
Dit lampje knippert als de knipperlichten
zijn ingeschakeld, terwijl een volgwagen
is aangekoppeld.

26. CONTROLELAMP RICHTING-
KNIPPERLICHT (groen)

Deze lamp knippert als de knipperlich-
ten ztjn ingeschakeld.

27. CONTROLELAMP GROOT LICHT
(blauw)

Deze lamp brandt als het grote licht is

ingeschakeld en als lichtsignaal wordt
gegeven.

28. CONTROLELAMP LUCHTFILTER
(rood)

Als deze lamp brandt moet het luchtfilter
bij de eerstvolgende motorolieverversing
worden gereinigd (zie G1).

25 30 27 2E 29 26
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29. CONTROLELAMP LAADSTROOM
(rood)

Deze lamp brandt als de accu's niet door
de dynamo worden geladen.
Indien deze lamp brandt dient eerst te
worden gecontroleerd of de V-riemen
defect zijn (zie voor het vervangen
,,Noodreparaties"). Indien dit niet het ge-
val is dient men zich zo snel mogelijk
naar een garage te begeven.

30. CONTROLELAMP PARKEERNOOD.
REM (oranje)

Deze lamp brandt als de remmen door
de veerremcilinders zijn aangedrukt.

31. SCHAKELAAR LINKER RUITE.
WISSER

32. SCHAKELAAR RECHTER RUITE.
wrssER

De ruitewissers werken alleen als het
contact ,,aan " staat.

33. SCHAKELAAR INSTRUMENTEN.
BORDVERLICHTING

In de afgebeelde stand van de schake-
laar brandt de instrumentenbordverlich-
ting zwak, in de ,,getuimelde" stand
sterk. De instru menten bordverlichting
brandt alleen als de schakelaar (2) op
,,1 " of ,r2" staat.

34. SCHAKELAAR VENTIIATOREN VAN
VERWARMING

De ventilatoren werken alleen als het
contact ,,aan" staat.

35. SCHAKELAAR CONTOURVERLICH.
TING

De contourverlichtíng brandt alleen als
de schakelaar (2) op ,,1'l of ,,2" staat.

INSTRUMENTEN EN BEDIENING
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36. S IGAR EAANSTE KE R/LOOPI.^AM P.
AANSLUITING

Aansteker indrukken en wachten tot
hij vanzelf terugspr ingt.
De aansteker uit de houder nemen.

37. LUCHTKLEP VAN VERWARMING 38. KRAAN VAN VERWARMING

Met behulp van deze hefboom wordt de Met behulp van deze trekknop wordt de
hoeveelheid lucht geregeld, die door de hoeveelheid water geregeld, die door de
verwarming stroomt. verwarming stroomt.
A. geheel gesloten. A. geheel gesloten, venrrarming uit.
B. geheel geopend. B. geheel geopend, verwarming maxi-
Om de hefboom te kunnen bewegen maal.
moet de knop worden ingedrukt.



39. RUITONTDOOIING

Via het mondstuk treedt verwarmings-
lucht binnen in de cabine. Het mondstuk
kan worden gedraaid om de richting van
de lucht te bepalen.
Met de knop tezamen met de knop (40)
kan de verdeling van de verwarmings-
lucht over de voorruit en de voeten-
ruimte worden geregeld.
A. open
B. gesloten
Het rechter mondstuk wordt op dezetfde
wijze bediend.

40. VERWARMING VOETENRUIMTE

Via dit mondstuk stroomt de verwar-
mingslucht binnen in de voetenruimte.
Met behulp van de knop, tezamen met
de knop (39) kan de verdeling van de
verwarmingslucht over de voorruit en de
voetenruimte worden geregeld.

A. open
B. gesloten

Aan de rechterziide van de motorkap be-
vindt zich een soortgelijk mondstuk.

INSTRUMENTEN EN BEDIENING E
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41. VENTILATIEKLEP IN VOETEN.
RUIMTE

Via deze klep treedt frisse lucht binnen
in de cabine.
A. open
B. dicht
Aan de rechte rzijde bevindt zich een
soortgel ijke ventilatieklep.

42. VENTILATIEKLEP IN DAK

Via deze klep stroomt de lucht uit de
cabine.
A. open
B. dicht

43. BINNENVERLICHTING

A. permanent brandend
B. alleen brandend als het portier aan

de chauffeurszijde is geopend.

44. SCHAKELAAR WAARSCHUWINGS.
KNIPPERLICHT

Door deze knop in te drukken worden
alle richtingknipperlichten tegelijk in
werking gesteld.
In de schakelaar is een controlelamp in-
gebouwd.



45. MOTORKAP

De motorkap kan worden geopend door,
nadat de drukknopen van de bekleding
zijn losgemaakt, de handgreep (A) links-
om te draaien en de motorkap op te til-
len.
Om de motorkap in de geopende stand
te houden kan de steun (B) in de sleuf
(C) worden geplaatst. Om de zijschotten
en het achterste deksel te kunnen ver-
wijderen dienen de zwarte kunststof
knoppen te worden losgedraaid.

INSTRUMENTEN EN BEDIENING E
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46. ZEKERINGKAST

Om de zekeringkast te openen de knop
,,A" met behulp van een schroevedraai-
er of een munt linksom draaien.

47. BEDDEN

De bedden worden als volgt in slaap-
positie gebracht:

Zet de rugleuning van de bijrijder-
stoel vertikaal.
Maak de band, die zich om de gor-
dijnen bevindt, los.
Maak de bevestigingsklemmen (A)
van het onderste bed los, plaats het
bed in horizontale positie en bevestig
het in de klem (B) op de motortunnel.

Maak de ophangbanden (C) van het
bovenste bed vast.
Maak de vergrendelpennen (D) van
het bovenste bed los en breng het
bed in de slaappositie.
Maak de vergrendelpennen (E) vast
en stel de ophangbanden zo al, dat
ze even lang zijn en het bed hori-
zontaal is.



48. CHAUFFEURSTOEL

Vooruit of achteruit bewegen:
Knop A omhoog trekken en de stoel in
de gewenste richting schuiven.

Zitting verstellen:
Knop B indrukken en de achterzijde van
de zitting omhoog of omlaag bewegen.

Rugleuning verstellen:
Knop C draaien.

Vering instellen:
Knop D draaien; bij rechtsom draaien
wordt de vering stugger, bij linksom
draaien soepeler.

Hoogte van de stoel Instellen:
Knop E draaien; bij rechtsom draaien
wordt de stoel hoger geplaatst, bii Iinks-
om draaien lager.
In de cabine de luxe is in plaats van
knop A een handgreep aangebracht,
knop B is niet aanwezag.

INSTRUMENTEN EN BEDIENING E
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49. BIJRIJDERSTOEL
(super comfort cablne)

Rugleuning verstellen :

Hendel (A) tegen de zitting duwen en de
rugleuning in de gewenste richting be-
wegen.

Armleuning verstellen:
Knop (B) uittrekken en de armleuning in
de gewenste richting bewegen.

Nadat de rugleuning zover mogeliik ach-
terover is geplaatst kan de zitting wor-

den opgeklapt, waardoor de bergplaats
van het boordgereedschap kan worden
bereikt.

50. BIJRIJDERSTOEL
(luxe cabine)

Rugleuning verstelten :

Zie chauffeurstoel.

Nadat het hendel (B) linksom is gedraaid
kan de zitting worden opgeklapt, waar-
door de bergplaats van het boordgereed-
schap kan worden bereikt.

51. SPIEGELS

De stand van de spiegels aan de steun
kan op de gebruikelijke wijze worden
gewijzigd.
De spiegelsteun kan tegen de cabine
worden geklapt. De oorspronkelijke stand
wordt daarna vanzelf weer teruggevon-
dgn.
Om de ruststand van de steun te wijzi-
gen, moet het horizontale gedeelte om-
laag worden getrokken en dan de steun
40o verdraaid. Laat nu de steun los en
draai hem 45o terug. De steun is dan
50 versteld.



52. ZONNEKLEP

Het uiteinde van de zonneklep kan uit
de houder worden genomen, waarna de
zonneklep voor het zijraam kan worden
geplaatst.

53. GRILLE

De grille wordt geopend door te trekken
aan de onderzijde. Aan de grille is een
haak bevestigd, waarmee de grille in ge-
opende stand kan worden vastgezel.
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54. DASHBOARDKAST

55. OPLEGGERKOPPELING

TYPE D VooT DAF KOPPELPEN

Aankoppelen:
Plaats de koppelpen in de onderste
stand door de bedieningshefboom in
de uitsparing van het koppelingskwa-
drant te trekken.

Rijd de trekker onder de oplegger tot
hij stuit en zet de parkeerrem vast.
Neem de bedieningshefboom uit de
uitsparing. De koppelpen schuift nu
door de veerdruk in de koppelbus van
de oplegger en de bedieningshef-
boom neemt zijn ruststand in.
Vergrendel de hefboom door middel
van een hangslot.

Afkoppelen:
Ontgrendel de bedieningshefboom.
Trek de bedieningshefboom in de uit-
sparing van de koppelingskwadrant.
Rijd de trekker onder de oplegger
vandaan.
Zet de bedieningshefboom in de rust-
stand.

TYPE DK VOOT SAE KOPPELPEN

Aankoppelen:
Handgreep naar buiten trekken.
Door werking van een veer draait de
grendelschijf weg, waardoor de kop-
pelpen vrijkomt.
Rijd de trekker onder de oplegger.
De koppelpen drukt nu de grendel-
schijf terug en vergrendelt zichzelf,
doordat de veerbelaste handgreep te-
rugschiet.
Vergrendel de handgreep door mid-
del van een hangslot.



Afkoppelen:
Trek de handgreep naar buiten.
Rijd de trekker onder de oplegger
vandaan.

TYPE SD EN SDK

Verschuiven:
Ontgrendel met behulp van de steek-
sleutel de vergrendelinrichting.
Druk de koppeltafel voorover. De
hieraan gelaste slotplaat valt nu over
het vierkant.

Draai nu aan de voorzijde van het
f rame met de speciale sleutel door
middel van de draadstang de koppe-
ling in de gewenste stand.
Druk de koppeltafel achterover. De
veerbelaste pennen van de vergren-
delinrichting schieten nu in de gaten
van het frame.
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56. AANHANGWAGEN KOPPELING

Aankoppelen:
Hefboom omhoog trekken.
Vrachtwagen achteruit rijden tot de
triangel stuit; de aankoppeling vindt
dan vanzelf plaats.

Afkoppelen:
Hefboom omhoog trekken en vracht-
wagen wegrijden.

57. TREK-DUW HAAK

Pen indrukken, linksom draaien en om-
hoog trekken.

58. AANSLUITEN REMMEN
VOLGWAGEN

Rode koppelingskop: voorraad.
Gele koppelingskop: commando.
Blauwe of groene koppelingskop: nood-
rem (Frankrijk).
Beige koppelingskop: eenleiding aanslui-
ting.

Voor het aan- of afkoppelen van leidin-
gen de kranen sluiten.

59. AANSLUITEN VERLICHTING VOLG-
WAGEN

24V
12V

A:
B:



60. HEFFEN SLEEPAS

Sluit de kraan (A).
Druk op de schakelaar (B).

" Als de sleepas geheel is geheven
wordt de electromotor vanzelf uitge-
schakeld.

Om de sleepas te laten zakken moet de
kraan (A) worden opengedraaid.
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61. BANDEN OPPOMPEN

Verwijder de vleugelmoer (A) van de
drukregel aar.
Sluit een luchtslang aan.
Zorg dat de druk in de luchtketels
niet maximaal is, bijvoorbeeld door
een paar keer het rempedaal in te
trappen.
Men kan nu lucht afnemen, biivoor-
beeld om de banden op te pompen.

1. MOTOR

TECHNISCHE GEGEVENS

Type : DKB1 160
Uitvoering : 4-tact dieselmotor met

directe inspuiting en
d rukvu lling

Cilinderaantal : 6
Boring : 130 mm
Slag : 146 mm
Totale
cilinderinhoud : 11,63 liter
Compressie-
verhouding: : 1 : 16
Maximum
vermogen : 304 pk (DlN) bij 2200

omw/min
324 pk (SAE) bii 2200
omw/min

Maximum
koppel : 110 mkg (DlN) bii

1650 omw/min.
115 mks (SAE) bii
1650 omw/min

Algemeen

De DKBI 160 is een watergekoelde vier-
takt dieselmotor, welke is uitgerust met
een turbo-compressor. Bij een turbo-mo-
tor wordt de lucht welke nodig is voor
de verbranding, onder druk naar de ci-
linders geleid. De vullingsgraad van de
cilinder is daardoor groter dan wanneer
die lucht zou zijn aangezogen, zoals bij
een gewone dieselmotor het geval is.
Dientengevolge kan ook meer brandstof
worden ingespoten, zodat de turbo-motor
een hoger vermogen kan leveren dan een
vergef ijkbare motor zonder turbo-com-
pressor. De uitlaatgassen van de motor
brengen het turbinewiel van de turbo-
compressor in draaiende beweging.
Doordat het turbinewiel vast is beves-
tigd op dezelfde as als het compressor-
wíel, draait ook laatstgenoemd wiel met
zeer grotg snelheid rond.
Het compressorwiel zuigt buitenlucht aan
en perst deze naar de cilinders.



Aangezien de turbo-compressor met een
zeer hoog toerental draait, ongeveer
90.000 omw/min, is dit instrument zeer
gevoelig voor een goede smering. Om
deze redenen dient na het starten van
de motor te worden gewacht tot de olie-
drukmeter voldoende druk aangeeft, al-
vorens het motortoerental boven het sta-
tionair toerental te laten komen.

Smering
De smering van de motor vindt plaats
onder druk door een pomp welke via een
tussentandwiel wordt aangedreven vanaf
het kru kasdistributietandwief .

De pomp perst alle olie door de koeler,
waar koeling door middel van het motor-
koelwater plaats vindt. Vervof gens pas-
seert alle olie het smeeroliefilter en
wordt dan naar alle te smeren delen van
de motor met inbegrip van brandstof-
inspuitpomp, remluchtcompressor en tur-
bo-compressor geleid.
De oliekoeler is voorzien van een olie-
aftapplug.

Koelsysteem
De koeling wordt thermostatisch gere-
geld door middel van een tweetal ther-
mostaten en een zogenaamde zelt-
denkende ventif ator. Dit type venti-
lateur wordt aangedreven via een elec-
tro-magnetische koppeling, waarbij het
in- en uitschakelen wordt gecomman-
deerd door een in het koelwater circuit
geplaatst thermo-element. Koeling van
de smeerolie vindt plaats in de olie-
koeler, welke parallel aan de waterpomp
in het koelwater circuit is opgenomen.
De oliekoeler is voorzien van een water-
aftapkraan.

Brandstofsysteem
Aangezien zuiverheid van de brandstof
van het allergrootste belang is, wordt
veef zorg besteed aan de filtrering.
Via een gaaszeef (3) in de brandstof-
tank (2) wordt de brandstof naar de wa-
terafscheiders (4) gezogen en vervolgens
naar de opvoerpomp (5), waar eveneens
een gaaszeef aanwezig is. De opvoer-
pomp perst alle aangezogen brandstof
naar het fijnfilter (6) en van hieruit naar
de inspuitpomp. Alle brandstof dus

INSTRUMENTEN EN BEDIENING
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ook de grote hoeveelheid, welke niet
voor de inspuiting benodigd is pas-
seert de inspuitpomp, hetgeen van be-
lang is in verband met de koeling van
de pomp.

Een droog type luchtfilter met vervang-

baar papieren element wordt toegepast.
Een verklikkerlamp op het instrumenten-
bord reageert op de onderdruk in de
luchtbuis en gaat branden, wanneer die
onderdruk een zekere waarde heeft be-
reikt als gevolg van de vervuiling van
het filterelement.

2. KOPPELING

Technlsche gegevens
Type nr. : G420 KR
Soort : enkelvoudige droge platen-

koppeling, hydraulisch be-
diend.

Diameter : 424 mm
Het druklager is voor ziin levensduur
voorzien van smeermiddel.

3. 13 VERSNELLINGSBAK

Technische gegevens
Type nr. : RTO-9513
Reducties hoofd-
versnellingsbak : 3,7; 2,47; 1,81 ; 1,35 en

1,00
Reducties hulp-
versnellingsbak : 3,38; 1,00 en 0,87
Maximum
ingaand koppel : 130 mkg

Algemeen
De versnellingsbak RTO-9513 bestaat uit
een hoofdversnellingsbak en een hulp-
versnellingsbak. De hulpversnellingsbak
bevindt zich achter de hoofdversnellings-
bak.

I



De hoofdversnellingsbak heeft 5 versnel-
lingen vooruit en één achteruit, de hulp-
versnellingsbak heeft drie versnellingen;
low, direct en overdrive.
De combinatie van de hoofdversnellings-
bak met de hulpversnellingsbak heeft dus
15 versnellingen vooruit en 3 achteruit.
De reducties zijn echter zo gekozen, dat
het gebruik van de laagste versnelling
van de hoofdversnellingsbak, de kruip-
versnelling, alleen zin heeft indien de
hulpversnellingsbak in,,low" staat.

Daardoor vervallen dus 2 versnellingen,
waardoor er 13 overblijven; zie het scha-
keldiagram.

De hoofdversnellingsbak en de hulpver-
snellingsbak hebben beide twee hulpas-
sen, waardoor de versnellingsbak zeer
robuust is ondanks een kleine inbouw-
lengte.

Schakelmechanisme
De hoofdversnellingsbak wordt mecha-
nisch bediend met behulp van afstand-
bediening en is niet gesynchroniseerd.
De hulpversnellingsbak wordt geschakeld
door middel van luchtdruk in het systeem
is een beveiliging opgenomen, zodat het
schakelen van ,,low" naar ,,direct" en
omgekeerd alleen kan plaatsvinden als
de hoofdversnellingsbak in,,neutraal"
staat.
,,Low" en ,,direct" zijn gesynchroniseerd.

BESCHRIJVING F
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n
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4,gg
5,14
5,72

kruipversnelling
snelheid (km/h)
toerental motor (omw/min)
Direct
Overdrive
achterasreductie 4,89 : 1

achterasreductie 5,14 : 1

achterasreductie 5,72 : 1
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4 g.VERSNELLINGSBAK

Type : 5 K-110 GP
Reducties hoofd-
versnellingsbak : 3,82; 2,53; 1,86; en

1,00
Reducties hulp-
versnellingsbak : 3,43 en 1,00
Maximum in-
gaand koppel : 120 mkg

Algemeen
Zie de beschrijving van de RTO-gSlg
versnellingsbak. De hulpversnellingsbak

K :kruipversneffing
v : snelheid (km/h)
n : toerental motor (omw/min)
4,5 : achterasreductie 4,5 :1
4,62: achterasreductie 4,62 :1
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heeft echter slechts 2 versnellíngen , zo-
dat het totaal dus 10 vooruit en 2 ach-
teruit is. Daar de laagste reductie van
de hoofdversnellingsbak alteen wordt ge-
bruikt in combinatie met de laagste re-
ductie van de hulpversnellingsbak, blij-
ven er 9 versnellingen vooruit over. Zie
ook het schakeldiagram.

Schakelmechanisme
Zie de beschrijving van de RTO-gSlg
versnellingsbak. De hulpversnellingsbak
is gesynchroniseerd en kan alleen wor-
den geschakeld afs de hoofdversnellings-
bak in,,neutraal" staat.

5 AANDRIJFASSEN

De spievertanding van de schuifkoppe-
f ingen is voorzien van een kunststoflaag,
zodat de schuif koppelingen geen sme-
ring behoeven.

6 ELECTRISCHE INSTALLATIE
(24v)

Schema, zie achter in dit boek.

Startmotor
Type : KB
Vermogen : 6 pk

Dynamo
Type : Wissefstroom
Vermogen : 28 V. 35 A

Accu
Aantal : 2
Capaciteit : 143 Ah/Z}h
Spanning : 12 V
Afmetingen

lengte : 513 mm
breedte : 235 mm
hoogte : 195 mm

7 REMSYSTEEM

Bedrijfsrem:
luchtdruk-mechanisch 2-kring remsys-
teem, volledig gescheiden.

Parkeer/noodrem:
Veerremcilinders op achterwielen.
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Het remsysteem is van het luchtdruk me-
chanische type bestaande uit twee krin-
gen.
Om een eventuele volgwagen te kunnen
bedienen is het voertuig uitgerust met
een twee leidingaansluiting. Om de com-
binatie met een volgwagen met een één
leidingsysteem mogelijk te maken, kan
een extra één leiding aansluiting ziin op-
gebouwd.
Op het instrumentenpaneel is een lucht-
drukmeter aangebracht, welke is uitge-
rust met twee rode wijzers.
Elke wijzer is verbonden met een kring.
Wanneer de voorraaddruk in één van
beide kringen daalt beneden 5 kg/cmz
(70 lbs/sq.inch) treedt de zoemer in wer-
king.

Bedrijfsrem
De bedrijfsrem (voetrem) bestaat uit twee
gescheiden kringen. Bij de vrachtauto
met aanhangwagen (FA, FAS en FAT)
zijn de vooras en de volgwagen op één
kring aangesloten, terwiil op de andere
kring de achteras(sen) zijn aangesloten.

BESCHRIJVING
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Bij een trekker met oplegger (FT, FTS
en FTT) in Beneluxuitvoering is de voor-
as op één kring aangesloten terwijl de
achteras(sen) op de andere kring is aan-
gesloten. Met behulp van een reactie-
ventiel (ECE ventiel) kan de oplegger
vanuit beide opleggerkringen worden be-
diend.
Bij een trekker met oplegger (FT, FTS
en FTT) in niet Benelux-uitvoering is de
vooras en achteras(en) van de trekker
op een kring aangesloten terwijl met de
andere kring de oplegger wordt bediend.

Uitlaatrem (E7)
Met behulp van de uitlaatrem wordt een
klep in de uitlaat gesloten en de brand-
stoftoevoer naar de motor gestopt.
Bij afdalen van lange hellingen of getei-
delijk remmen kan het remvermogen van
de motor worden vergroot door de uit-
faatrem te bedienen.
Het stilzetten van de motor mag niet met
de uitlaatrem gebeuren.

Onafhankelifke rem volgwagen (Eg)
Bij bediening van de bedrijfsrem (voet-
rem) wordt zowel de voorwagen als de
volgwagen geremd. Met behulp van de
onaf hankelijke rem volgwagen kan de
volgwagen onafhankelijk worden ge-
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remd.
Deze rem dient uitsluitend te worden ge-
bruikt om de combinatie gestrekt te hou-
den.

Parkeer/noodrem (E6)
Door de hefboom omhoog te trekken,
treedt de noodrem in werking en wordt
de achteras van het voertuig geremd.
Tevens wordt de volgwagen gecommarî-
deerd en treden ook deze remmen in
werking.
Wordt de hefboom verder bewogen dan
wordt deze automatisch geblokkeerd en
treedt de parkeerrem in werking.
Indien geen f uchtdruk in de voorraad-
ketels aanwezig is, staat het voertuig ge-
remd. Lossen met de parkeer/noodrem-
klep is onmogelijk. Plaats de hefboom in
de parkeerstand en breng de ketels op
druk. Daarna kan de parkeerrem worden
gelost.
Wanneer het contact ,,aan" staat en bo-
vengenoemde rem is aangezet brandt te-
gelijkertijd de oranje verklikkerlamp op
het instrumentenpaneel.

Vo I gwa gen rem aa nsl u iti n g
Het voertuig is uitgerust met een votg-
wagenremaansluiting, deze bestaat stan-
daard uit een twee leidingaansluiting, ter-
wijl een extra één leidingaansluiting kan

zijn aangebracht.
Wanneer de volgwagen ís uitgerust met
rubber slangen moeten deze kruisetings
worden aangeslotenl Wanneer de volg-
wagen is uitgerust met schroefvormige
nyfon slangen moeten deze evenwijdig
naast elkaar worden aangesloten.
Sluit op de juiste wijze met behulp van
de koppelingskoppen de luchtslangen
aan, open de luchtkranen.
Bij twijfel kan de voedingsleiding als
volgt worden herkend:

- Breng de voorraadketels op het trek-
kend voertuig op druk.
Open het deksel van een van beide
koppelingskoppen.
Open de luchtkraan, uit een van bei-
de koppelingskoppen zal nu samen-
geperste lucht stromen. Dit is de voe-
dingsleiding.
Op de volgwagen is meestaf de rech-
ter koppelingskop (in rijrichting ge-
zien) de voedingsleiding.

Mocht toch een fout bij het aansluiten
worden gemaakt dan openbaart zich dit
snel omdat het getrokken voertuig ge-
remd blijft staan.
Wanneer trekkend en getrokken voertuig
zijn uitgerust met een gecombineerde
twee plus één leidingaansluiting moet



slechts één van beide systemen worden
aangesloten en in geen geval beide.

8. VOORAS EN STUURINRICHTING

9. ACHTERAS

Type :2676
Soort differentieel : dubbele reductie
Reducties:
FA, FT, FAS en FTS
met RTO-9513
versnellingsbak 4,89 : 1

Vooras
Type
Soort
Vering

Type
Soort

: N122
: Starre vooras; I-profiel
: half elliptische bladveren

FA en FAS met
5K-1 1OGP versnel.-
lingsbak
FAT en FTT met
RTO-9513 versnel-
Iingsbak
FAT met 5 K-1 1OGP
versnellingsbak

:4,50:1

:5,72:1

:4,62:1

of 5,14 : 1

Stuurinrlchting
: 8065
: hydraulisch bekrachtigde

stuurinrichting
De stuurinrichting is hydraulisch bekrach-
tigd. Door een in de stuurinrichting ge-
bouwde torsíestaaf is de bekrachtiging
afhankelijk van de op het stuurwiel uit-
geoefende kracht, zodat het ,,gevoel" op
het stuur behouden blijft. De oliedruk
wordt geleverd door een hydraulische
Pomp, die aan de motor is gebouwd en
vanuit de distributie wordt aangedreven.
Draai het stuur niet als het voertuig stil
staat. Hierdoor kan grote schade aan
de oliepomp ontstaan.

Wlelen en banden
Zie achteras.

BESCHRIJVING F
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Beschrlfvlng
Het 2676 differentieel heeft een dubbele
reductie. De eerste reductie vindt plaats
door middel van pignon (47) en kroon-
wiel (46). Deze tandwielen zijn voorzien
van hypoid vertanding. De tweede reduc-
tie komt tot stand door middel van een
tandwieloverbrenging met schuine ver-
tanding, waarvan het kleine tandwiel (441
zich op de kroonwielas bevindt en het
grote tandwiel (34) op het satelfietenhuis
(29) is bevestigd.

Wlelen 8.00-20 (10 gaats)
FA/FT260S 8.S0V-20 (10 gaats)

ONDERHOUD

Zle Yoor dagellfks onderhoud H.

VORSTBESCHERMING

Koelsysteèm
Vullen met anti-vries:

Kraan van verwarming (E 38) openen
en vuldop (A) verwijderen (zie H2l.

- Koelsysteem aftappen via de aftap-
kranen in het motorblok (B), de radia-
teur (C) en de oliekoefer (D).

Banden
Soort
Maat

FNFT26O5

CHASSISRAAM

: radiaalbanden
: 11.00 - 20/16

12.00 - 20119

Geheel gelast chassisraam.



- Koelsysteem vullen met een mengsel
van water en anti-vries. Gebruik anti-
vries op basis van aethyleen-glycol.
Meng volgens de gegevens van de
fabrikant van de anti-vries; de inhoud
van het koelsysteem is 49 l.

- Laat de motor enige tijd draaiefì, con-
troleer het peil van de koelvloeistof
en vul zonodig bii.

Ruitesproeier (zie ook H)

- Voeg aan het water 10. ..25o/o spiri-
tus toe.

Remsysteem
Reinig de vorstbeveiliger en plaats de
kraan (E, zie blz. 48) in de winterstand
(vertikaal omlaag gericht) (zie ook 171.

BUITEN DE VORSTPERIODE

Koelsysteem
Zomers behoeft geen anti-vries in het
koelsysteem aanwezig te ziin. Spoel rl8-
dat het anti-vries is afgetapt het koel-

ONDERHOUD
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systeem goed door en vul het met water,
gemengd met 1'% van een emulgeerbare
olie (bijvoorbeeld Shell Donax C).

Rultesproeler
Het verdient aanbeveling om aan het
water in de ruitesproeier 5% spiritus toe
te voegen ter ontvetting van de voorruit.

Remsysteem
Plaats de kraan van de vorstbeveiliger in
de zomerstand (horizontaal, naar achte-
ren gericht).

PERIODIEK ONDERHOUD

2500 km nadat het voertuig in gebruik
is genomen dienen de volgende, hierna
beschreven, werkzaamheden te worden
uitgevoerd:
Motor: 9, 13, 16, 19, 20, 23, 28, 32.
Verder dienen de bouten en moeren van
de cilinderkoppen te worden nagetrok-
ken.

20 21 22 12 13 14 23 15 16

Versnellingsbak
Differentieel
Hydraulische
stuurinrichting
Electrische
installatie
Diversen

5en10

15, 34,35, 37
17 , 18, 19, 20, 26, 28,
30, 31, 33

Tevens dienen deze onderhoudswerk'
zaamheden te worden uitgevoerd 2500
km nadat het betreffende component is
gerevideerd of vervangen door een
nieuw.

Na deze beurt dient het onderhoud te
geschieden volgens de achter in dit
boek, op de achterziide van het elec-
trisch schema, opgenomen onderhouds-
schema (zie ook het onderhoudsboek)'
Afhankelijk van de jaarlijks at te leggen
afstand dient tabel 1, 2, 3 of 4 te worden
toegepast.
Hierna zullen de onderhoudswerkzaam-
heden indien nodig, nader worden toe-
gelicht.

3
4
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1. LUCHTFILTER REINIGEN (zie ook 121

Het voertuig is voorzien van een droog
luchtfilter met een papieren element. In
het luchtfilter bevindt zich dus geen olie.
Het reinigen geschiedt als volgt:

- Verwiider de moer.
Verwijder het element.
Reinig het element door het van bin-
nen naar buiten met perslucht door te
blazen of door het tegen een band uit
te kloppen.

KOPPELINGSDRUKLAGER

behoeft niet te worden gesmeerd.

2.

ONDERHOUD G
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3. OLIE VERSNELLINGSBAK
VERVERSEN

l3.VERSNELLINGSBAK

- Aftappen als de olie warm is via de
aftapopening (A).

- Vullen via de vulopening (B) tot de
olie tot deze opening reikt.

- Oliesoort: Mil-L-210SA

- Viscositeit: boven 0o C SAE9O
beneden 0o C SAE80

- Hoeveelheid olie: 13 l.

g.VERSNELLINGSBAK

A: aftapopening
B. vulopening
C. niveauopening

Hoeveelheld olie: ca. 10 l.
De versnellingsbak dient te worden ge-
vuld via de vulopening tot de olie tot de
niveauopening reikt. (Zie verder de 13-
versnellingsbak.)

4. OLIE DIFFERENTIEEL VERVERSEN

Aftappen als de olie warm is via de
aftapopening (A).
Vullen via de vulopening (B) tot de
olie tot deze opening reikt.



w
:;l:

Hoeveelheld olie
een aangedreven achteras : 18,5

twee aangedreven achterassen,
voorste as: 15

achterste as: 20

Oliesoort: Mil-L-21 058
Aan de olie van zelfblokkerend dif-
ferentieel 0,8 | speciale olie toevoe-
gen (DAF-nr. 600185).

- Viscositeit: boven 0o C SAE140
(wanneer het voertuig wordt gestald
in een omgevingstemperatuur bene-
den 0o C SAE90).

l.

l.
l.

ONDERHOUD G
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5. OLIE HYDRAULISCHE STUUR.
INRICHTING VERVERSEN EN
ONTLUCHTEN (zie ook 10)

Aftappen

- Krik de vooras op.

- Neem het deksel van het reservoir af
(zie ook 57).

- Verwijder de aftapplug (A).
Draai het stuurwief geheel linksom.

- Laat de motor enkele seconden sta-
tionair draaien tot zich geen olie meer
in het reservoir bevindt.

- Draai, nadat de motor is gestopt, het

stuurwiel enkele malen van links naar
rechts, tot geen olie meer uit de af-
tapopening loopt.
Vullen en ontluchten

- Krik de vooras op.
Vul het reservoir tot de rand met de
juiste vloeistof : automatische trans-
missie-olie, AQ-ATF type A suffix A.
Vul tijdens de volgende handelingen
steeds olie bij om te vermijden dat
de pomp lucht aanzuigt.

- Draai de motor met behulp van de
startmotor rond, stopmanette (ES) op
,rBtt.

Vul als het oliepeil niet meer zakt,
het reservoir tot de bovenste marke-
ring van de oliepeilstok.
Start de motor.
Draai bij stationair draaiende motor
het stuurwiel enkele malen snel van
links naar rechts tot geen luchtbellen
meer in het reservoir opstijgen en het
oliepeil niet meer zakt.
Draai nu de ontluchtingsnippel (B)
open, tot er geen lucht meer uit-
stroomt.
Stop de motor.
Breng het deksel weer aan op het
reservoir en controleer het vloeistof-
peil (zie 57).

6. VLOEISTOF HYDRAULISCH REM.
SYSTEEM VERVERSEN

Niet van toe toepassing.

7. VLOEISTOF HYDRAULISCH BEDIEN.
DE KOPPELING VERVERSEN

Vloeistof: Remvloeistof SAE J-l703a.

8. WIELLAGERVET VERNIEUWEN
(zie ook 27).



#

9. BRANDSTOFFIJNFILTER
ELEMENT VERNIEUWEN

10. FILTER HYDRAULISCHE STUUR.
INRICHTING VERNIEUWEN
(zie ook 5).

Het filterelement bevindt zich in het
servoir.

11. MEMBRANEN LUCHTDRUKREM.
KAMERS VERNIEUWEN

12. LUCHTFILTER ELEMENT VERNIEU.
WEN (zie ook 1).

Vernieuw het Iuchtfilterelement nadat het
drie maal is gereinigd.

13. WATERAFSCHEIDERS BRANDSTOF.
SYSTEEM REINIGEN

De waterafscheiders kunnen worden ge-
demonteerd door de bouten te verwij-
deren.

14. FILTER OLIE.WATERAFSCHEIDER
LUCHTDRUKREMSYSTEEM
REINIGEN

75 9I 11
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15. FILTER CARTERVENTII.^ATIE
REINIGEN

Het filter bevindt zich in de olievuldop
(zie H) en kan worden gereinigd door de
olievuldop in zijn geheel uit te spoelen.

16. ERANDSTOFTANKS REINIGEN

- Tap de brandstoftanks at via de af-
tapopening (A) (alleen voor twee
tanks).
Verwijder nu de bouten (B).
Draai de zeet uit de tank.

- Reinig de zeet en de tank.

17. VORSTBEVEILIGER EN DRUKREGE.
LAAR VAN LUCHTDRUKREM.
SYSTEEM REINIGEN
(zie ook,,vorstbescherming")

18. REMMEN: afstellen, werklng contro-
leren, capaciteit compressor contro-
leren.

Afstellen
Zet de parkeerrem vast (zie E 6).
Krik de vooras op.
Plaats een sleutel op de stelbout, druk

de borgring in en draai de stelbout
zo, dat de remnokas in dezelfde rich-
ting draait als tijdens het remmen.
Draai nu de stelbout zo ver terug, dat
het wiel juist vrij kan draaien.
Herhaal de afstelling bij het andere
wiel en laat de vooras zakken.
Blokkeer de voorwielen met behulp
van stopblokken en zet de parkeer-
rem vrij.

- Krik de achteras op en stel de rem-
men zoals hierboven beschreven.
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19. ALLE VAN BUITEN BEREIKBARE
BOUTEN EN MOEREN NATREKKEN

Trek de veerstroppen na bij belaste wd-
gen.

20. ALLE LEIDINGEN, PIJPEN EN
SLANGEN CONTROLEREN

21. OLIENIVEAU VERSNELLINGSBAK
CONTROLEREN

Het oliepeil moet reiken tot de niveau-
opening (zie 3).

22. OLIENIVEAU DIFFERENTIEEL
CONTROLEREN

Het oliepeil moet reiken tot de niveau-
opening (zie 4).

23. OLIENIVEAU MECHANISCHE STUUR.
INRICHTING CONTROLEREN

Niet van toepassing.

24. SPORING CONTROLEREN

25. KOPLAMPEN AFSTELLING
CONTROLEREN (zie ook | 8)

De koplampen kunnen worden afgesteld
door middel van stelbouten.

ONDERHOUD
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26. KLEPSPELING CONTROLEREN

Klepspeling: 0,50 mm bii koude motor.

27. WIELLAGERSPELING
CONTROLEREN (zie ook 8).

28. DIKTE REMVOERING
CONTROLEREN

De dikte van de remvoering kan worden
gecontroleerd via de openingen in de
remankerplaat.

29. BRANDSTOFPOMP testen

30. BLOWER CONTROLEREN

31. DYNAMO EN REGEL/MR TESTEN

32. STARTMOTOR TESTEN

33. MAXIMUM TOERENTAL,
STATIONAIR TOERENTAL EN
VERZEGELING BRANDSTOFPOMP
CONTROLEREN

Maximum onbelast

36. FUSEEPENNEN DOORSMEREN
(links en rechts).

97. SPOORSTANGKOGELS
DOORSMEREN
(links en rechts).

toerental
Stationair
toerental

: 2400 omw/min

: 400 . . .450 omw/min

34. AUTOMATISCHE JALOUZIE
CONTROLEREN

35. ROOKMETNG



38. STUURSTOKKOGELS
DOORSMEREN

ONDERHOUD G
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39. VEERPENNEN, VEERSCHOMMELS
EN GLIJPLATEN VAN VOOR. EN
ACHTERVEREN EN DRAAIPUNTEN
VAN SLEEPAS EN HEFINRICHTING
DOORSMEREN (zie ook blz. S7).
OLIENIVEAU CENTRALE AS TAN.
DEMSTEL CONTROLEREN

De olie behbort te reiken tot de níveau-
opening (A).

Oliesoort: Compound (geen EP) of Re-
gular.

Viscositelt: SAE 250.



40. REMNOKASSEN VOOR. EN ACH.
TERREMMEN DOORSMEREN (zieook
blz. 60).

Smeer de remnokas van de achterrem-
men aan de ziide van de remankerplaat
spaarzaam.

ONDERHOUD
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41. REMSTELLER DOORSMEREN
iedere 25.000 km.

De eerste keer de plug vervangen
een smeernippel.

42. AS VAN KOPPELINGSPEDAAL
DOORSMEREN

ONTKOPPELINGSAS DOORSMEREN
(aan beide zijden)

43.

door



44. KRUISKOPPELINGEN
DOORSMEREN

45. OPLEGGERKOPPELING,
AAN HAN GWAG EN KO PPELI NG
TREKDUWHAAK SMEREN

Opleggerkoppeling type D voor DAF kop-
pelpen

As smeren via smeernippels.
As van bedieningshefboom smeren
via de smeernippels.
Koppeltafel met vet insmeren.

- Indien de opleggerkoppeling ver-
schuifbaar is, draadstang vet houden.

ONDERHOUD
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Opleggerkoppellng Upe DK voor SAE
koppelpen

- As smeren via smeernippels.

- Koppeltafel smeren via de smeernip-
, pels aan de onderzijde.

- Indien de opleggerkoppeling v€r-
schuifbaar is, draadstang vet houden.

Aa n ha ngwagen koppellng
Pen vet houden (zie ook E).

Trek-duwhaak, voorzlfde
Pen vet houden (zie ook E).

46. BANDENLIER SMEREN

Kabel vet houden en op de draaipunten
enkele druppels olie laten lopen.
47. OLIE IN CARTER BRANDSTOFPOMP

VERVERSEN

Niet van toepassing.

48. MOTOROLIE VERVERSEN EN
FILTERELEMENT VERNIEUWEN

Zet het voertuig horfzontaal.
Tap oliepan (A), de oliekoeler (B) en
het oliefilter (C) al, het liefst als de
motor nog warm is.

Demonteer het filter door de bout (D)
te verwijderen.
Reinig het filterhuis en monteer het
filter weer met een nieuw filterelement
(zie, H).
Vul de motor met 22 I olie via de
vuldop.
Laat de motor even draaien.
Peil de olie en vul zonodig bij.

Oliesoort: Mil-L-21048
Viscositeit:
beneden 0o C SAE20

0...300 c sAE30
boven 30o C SAE40
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49. LUCHTKETELS AFBI.^AZEN
(Zie H 4.1

50. VLOEISTOFNIVEAU HYDRAULISCH
REMSYSTEEM CONTROLEREN

Niet van toepassing.

: 51. VLOEISTOFNIVEAU HYDRAULISCH
BEDIENDE KOPPELING CONTRO.
LEREN (zie ook 7).

52. VLOEISTOFNIVEAU VORSTBEVEILI.
GER CONTROLEREN

Vloeistof: brandspiritus.

53. VLOEISTOFNIVEAU KOELSYSTEEXI
CONTROLEREN

- Verwijder de vuldop
Open de kraan van
(E 3g).

- Laat de motor enige

(zie H).
de verwarming

tijd draaien.

- Controleer nadat de motor is gestopt
het niveau van de koelvloeistof. De
vloeistof behoort te reiken tot de vul-
opening.

ONDERHOUD G
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54. SPELING KOPPELING CONTROLE.
REN

Voel of de zuíger in de hulpcilinder
(A) goed is teruggekomen.

- Meet de speling tussen de hefboom
en de stelbout (B) , deze behoort
2 mm te bedragen.

55. SPANNING EN STAAT V.RIEIIEN
CONTROLEREN

Tussen de dynamo en de waterpomp
moeten de V-riemen 12-15 mm kunnen
worden ingedrukt.

..]:....:.:ll....ir!1|i:Î]j::Ì:riii::]ì',,.:..'.''.',o'iu,,',,uii,oufl,ll.,u.|i..

56. ACCU CONTROLEREN

Controteer het peil van de vtoeistof,
dit moet ca. 5 mm boven de platen
reiken. Bijvullen met gedestilleerd wa-
ter.
Let er op of de polen en de pool-
klemmen goed schoon en ingevet zijn.
Reinig zonodig ook de bovenzijde van
de accu.
Vet de poolklemmen eventueel in met
zuurvrije vaseline.

57. OLIENIVEAU HYDRAULISCHE
STUURINRICHTING CONTROLEREN

De vloeistof behoort bij stitstaande lno-
tor ongeveer 1,5 cm boven de bovenste
markering van de peilstok te reiken.

58. WERKING INSTRUMENTEN EN
VERLICHTING CONTROLEREN



H. DAGELIJKS ONDERHOUD

1. MOTOROLIE PEILEN

- Trek de oliepeilstok (A) uit de hou-
der.

:- Veeg de oliepeilstok af.

- Duw de oliepeilstok in de houder en
wacht even.

- Trek de oliepeilstok opnieuw uit de
houder en controleer het oliepeil. Het
oliepeil moet altijd tussen de marke-
ringen op de oliepeilstok liggen.

Vul zonodig olie bii via de vulope-
ning (B). Gebruik altijd olie van het-
zelfde merk en dezelfde soort.

2. PEIL KOELVLOEISTOF CONTROLE.
REN

Verwijder de vuldop (A).
Het water moet reiken tot de vulope-
ning (zie ook G wintervoorzieningen).

ONDERHOUD

DAGELIJKS ONDERHOUD
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3. CONTROLEER

- SPANNING EN STAAT VAN DE BAN.
DEN (zie H).

- STAND VAN STOEL EN SPIEGELS
(zie ook E 51).

- KOPPELING VAN VOLGWAGEN (zie
ook E).

- VERLICHTING.

- VLOEISTOFNIVEAU RUITESPROEIER.
TANK (zie ook G).

NADAT DE ZOEMER (zie E 121 tS UIÉ
GEGAAN.

4. LUCHTKETELS AFBLAZEN

Druk tegen de pal tot geen water
meer uit de ketel komt.

I. NOODREPARATIES

1. VERVANGEN V.RIEMEN

Verwijderen van de V-riemen
Draai aan de onderzijde de bout,
waarmee de dynamo aan de steun is
bevestigd enkele slagen los.
Draai aan de bovenzijde de bouten,
waarmee de dynamo aan de strip (A)
en de strip aan de motor is bevestigd,
enkele slagen los en duw de dynamo
tegen de motor aarì.
Neem de V-riemen van de dynamo-
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poelie at.
Duw de dynamo zo ver mogeliik van
de motor af.
Neem de V-riemen aan de onderzijde
van de krukaspoelie af.
Verwijder de bout (B) van de steun
van de leiring.
Draai de bout (D) enkele slagen los
en laat de steun daaraan hangen.
Maak de klemband (E) van de rubber-
band los en sla de rubberband om.
Trek nu de V-riemen tussen de lei-
ring en de rubberband door.

Het aanbrengen van riemen geschiedt in
de omgekeerde volgorde. Belde V-tl€-
men dienen tegelijkertijd te worden yer-
nieuwd.

DAGELIJKS ONDERHOUD

NOODREPARATIES
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3. ONTLUCHTEN BRANDSTOFSYSTEEM

-- Open het luik, dat zich naast de rrlo-
torkap onder de vloermat bevindt.

- Schroef de knop (A) van de opvoer-
pomp los en pomp nu tot een grote
weerstand wordt gevoeld.

- Knop weer vastschroeven.

4. WIELEN WISSELEN

Bedienlng bandeller

- Controleer of de spindel is geblok-
keerd d.m.v. de pal (A).
Maak de moeren van het wiel los.
Laat het wiel zakken.

SCHIJFWIELEN

- Reinig, alvorens een wiel te demon-
teren, de wielbouten met behulp van
een harde borstel en voorzie de
schroefdraad van een druppel olie.

- Zorg er voor, alvorens een wiel te
monteren, dat de wielboutgaten en de
wielflens goed schoon zijn en voor-
zie de wielbouten van een druppel
olie.

- Haal de wielmoeren gelijkmatig, krui-
selings aan met een aanhaalkoppel
van 45 mkg, dat wil zeggen dat een
persoon met een gewicht van 75 kg
op een wringiizer van 60 cm zijn volte
gewicht moet uitoefenen.

- Trek na 100 km de wielmoeren na.

TRILEX WIELEN

Enkele montage (voorwielen).
a. Reínig, alvorens een wiel te demon-

teren, de wielbouten met behulp van
een harde borstel en voorzie de
schroefdraad van een druppel olie.



b. Zorg ervoor, alvorens een wiel te
monteren, dat de schroefdraad van
de wielbouten en de wielmoeren, de
spaakeinden en de kikkers goed,
schoon zijn.
Zet een spaak vertikaal.
Schuif het wiel nu zo over de spaak-
randen, dat het ventiel tussen twee
spaken komt te liggen.
Monteer nu de bovenste en de onder-
ste kikker met moer.

f. Haal de moeren gelijkmatig aan, zo-
dat het wiel wordt gecentreerd.

g. Monteer de overige kikkers en moe-
rgn.
Haal de moeren opeenvolgend, dus
niet krulsellngs aan met een aanhaal-
koppel van 25 mkg; een persoon van
75 kg moet op een wringijzer met een
lengte van 35 cm ziin volle gewicht
uitoefenen.

h. Trek na 100 km de wielmoeren na.

Dubbele montage (achterassen).
a. Zie dg punten ,,à", ,,b" en ,,c" ondgr

,,€Dkele montage".

c.
d.

NOODREPARATIES
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4.
5.

b.

c.

Schuif het binnenste wiel zo op de
wielnaaf dat het ventiel tussen twee
spaken komt te liggen.
Schuif de tussenring over de wiel-
naaf, zo, dat hij goed aanligt tegen
de velg van het binnenste wiel. De
nokken die zich aan de binnenomtrek
van de tussenring bevinden moeten
op de uiteinden van de spaken rusten
en het ventiel moet zich tussen de
,,lippen" bevinden.
Schuif het buitenste wiel zo tegen
de tussenring dat het ventiel tegen-
over dat van het binnenste wiel ligt.
Zie ,rgtt, ,r1", ,rg" en ,,h" ondgr ,ro[-
kele montage".

5. ZEKERINGEN

Om het zekeringkastje te openen de
knop ,,A" met behulp van een schroeve-
draaier of een munt linksom draaien. Zie
ook E 46.

Van links naar rechts:
1. Buitenste linker koplamp, dimlicht.
2. Buitenste rechter koplamp, dimlicht.
3. Linker koplampen, grootlicht.

Controlelamp g rootl icht.

Rechter koplampen, grootlicht.
Linker stadslicht.
I nstru menten bo rdverl ichti ng.
Linker achterlicht.
Linker achterlicht volgwagen.
Rechter stadslicht.
Gontou rverlichting.
Rechter achterlicht.
Rechter achterlicht volgwagen.
Binnenverlichting.
Claxon.
S igareaansteker/loop lam paansl u iti ng.
Ruitesproeier.
Bedleeslampjes.
Ruitewissers.
Denkende ventilator.
B randstof voorraadmeter.
Controlelamp voor oliedruk.
Oliedrukmeter.
Controlelamp voor koelwatertempe-
ratuur.
Koelwate rtem pe ratu u rmete r.
Blokkering tussendifferentieel.
Ventilatoren van verwarming.
Stoplicht.
Stoplicht volgwagen.
Richting kn ípperl íchten.
Waarsch uwi n gskn i pperl i chten.

6.

7.

8.d.

9.
10.

g.

11.

12.
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6. MECHANISCH LOSSEN
PARKEER.NOODREM

Indien door een storing de
rem niet door middel van
worden gelost, kan dit als
nisch geschieden:

- Plaats blokken voor en achter de wie-
len.

- Neem de stofkap van de veerremci-
linder.

- Draai met behulp van een pijpsleutel
de bout linksom, tot geen weerstand
meer wordt gevoeld.
Deze handelingen dienen bij alle
veerremcilinders (twee per achteras)
te worden herhaald.

Als de storing is opgeheven dient de
parkeer-noodrem weer in werking te
worden gesteld door de bouten zo ver
mogelijk rechtsom te draaien.
Vergeet niet, de stofkap weer aan te
brengen.

VAN DE

parkeer-nood-
luchtdruk kan
volgt mecha-

NOODREPARATIES
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7. NOODBEDIENING 9.VERSNELLINGS.
BAK

Als door een storing de hulpversnellings-
bak niet door middel van luchtdruk kan
worden geschakeld, kan dit als volgt met
de hand geschieden:

Maak de leiding (A) los.
Druk de hefboom (B) in de gewenste
richting;
lage overbrenging: hefboom voor-
waarts drukken.
hoge overbrenging: hefboom achter-
waarts drukken.

8. VERNIEUWEN VAN LAMPEN

Koplamp
Trek de koplamprand van de kop-
lamp.
Trek de reflector uit het huis.

- Trek de steker van de duplolamp.
Kantel de veertjes (A) en verwijder
de lamp.

Het aanbrengen van de nieuwe lamp ge-
schiedt in de omgekeerde volgorde.



Knipperlicht Yoor

- Bout verwijderen.

- Glas uit het rubber nemen.
Bij het monteren moet erop worden ge-
let, dat de losse lens, die in het glas is
geplaatst, naar voren is gericht.

Contourverlichting

- Bout aan bovenzijde verwijderen.

die in een uitsparing van het glas is
geplaatst, niet valt.

Binnenverlichting
Zet de binnenverlichting in stand A
(zie E 43).
Druk het glas in en draai het linksom.

TECHNISCHE GEGEVENS voor onder-
houd en repatatie.

Toevoegingen aan de brandstof en
smeermiddelen - yan welke soort dan
ook - mogen, behalve ln de gevallen
door DAF yoorgeschreven, niet worden
toegepast.

MOTOR

Inspuitvolgorde 1-5-3-6-2-4
Inspuitmoment 24o voor B.D.P.
lnspuitdruk 216 . . 224 kg/cmz
Minimum toerental
400 - 450 omdmin.
Maximum toerental (onbelast)
2400 omw/min.
Bedrijfstemperatuur koelwater
75 - 950 c.

73



Klepspeling (koude motor)
0,50 mm.

lnhoud smeeroliesysteem
filter en oliekoeler)
maximum pell
minimum pelf
lnhoud koelsysteem

Smeerolie
specificatie
vlscosltelt

beneden 0o C
00 ... 300 c
boven 30o C

Koelvloelstof
beneden 0o C

Mil.-L-21048

Anti-vries op aethyleen-glycol basis
(mengen volgens gegevens van de anti-
vries leverancier).
boven 0o C (indien geen antl-vrles oilt-
wezlg)
1% van een emulgeerbare olie (bijvoor-
beeld Shell Donax C).

Brandstof
Dieselolie, British Standard Nr. 2869-1967
class A1. Bii lage temperaturen ffiag, ter
voorkoming van paraffine neerslag, 15%
petroleum (kerosine) worden toegevoegd.
Ter voorkoming van ijsvorming mag 0,5o/o
brandspiritus worden toegevoegd.

l3.VERSNELLINGSBAK

Type nr. : RTO-9513
Smeerolie

hoeveelheld : ca. 12,5 |

speclficatle : Mil-L-2105A
vlscositeit
benedenOoC : SAE80
boven OoC :SAE90

g.VERSNELLINGSBAK

Type nr. : 5 K-1 10GP
Smeerolle

hoeveelheld : ca. 10 |

specificatie
en vlscositeit : zie 13 versnellingsbak

KOPPELING

Spellng (zie
Vloelstof
Remvloeistof

G) : 2 mm

SAE J-1703a
(lncluslef olle-

22
14
49

SAE 20
SAE 30
SAE 40

Inhoud brandstoftank (per tank) 200
Smeeroliedruk bU stationair toerental
(minimaal) 1 kg/cmz
blf 2000 omdmln (warme motor)

3,5 - 4,5 kg/cmz
Aanhaalkoppels
cilinderkop

M 10 bouten 4,7 mkg (34 ft.lbs)
M16 moeren 24 mkg (173 ft.lbs)

moer verstuiverknevel
4,5 mkg (32,5 ft.lbs)

wartelmoer lnspultleldlng
2,5 - 3 mkg (18 - 21 ft.lbs)
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: ELECTRISCHE INSTALLATIE

I Startmotor
, lllnlmum koolborstellengte 14

Lampen
Koplampen 4 x duPlolamP
Stadslicht 2 x kogellamP

, Achterlicht 2xkogellamPiStoplicht 2xkogellamP
Richtingaanwiizer

: 4 x kogellamP
Contourverlichting

2 x kogellamP
, Instrumentenbordverlichting

6 x kogellamP

RETi,IMEN

Maximum druk in luchtdrukketels:
6,2 ...7 ,35 kg/cm2

Minimum druk in luchtdrukketels:
5 kg/cmt

Vloeistof in vorstbeveiliger:

VOORAS EN

Vooras
Type nr.
VIucht

brandsPiritus

STUURINRICHTING

Fuseepenhelling
Naloop
Toespoor
Maximum

wieluitslag
Stuurinrlchting
Type nr.
Olle

hoeYeelheid
soort

mm.

55/50 w
4W

10w
21 W

21 W

5W

3W

N122
10 t 30'
50 30'
20
0...1 mm

: 38o

: 8065

:ca.5l
: automatische

transmissievloeistof
AQ-ATF type A
suffix A

Gabine verlichting
1 x buislamP 15 W

Controlelampen 6xkogellamP 3W
fitting a 7 mm

2xkogellamP 3 W
fitting a 9 mm

Zekerlngen
12 zekeringen van I A.
Zie voor de verklaring ,,Noodreparaties"'

Wielen en banden zie achteras. TECHNISCHE GEGEVENS VOOR
ONDERHOUD EN REPARATIE K
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ACHTERAS

Type nr. (een aangedreven achteras)
: 2676

Smeerolie
Hoeveelheid : 18,5 |

Specificatie : Mil-L-21058
Viscositeit
boven 0o C : SAE 140
(wanneer het voertuig wordt gestald in
een omgevingstemperatuur beneden 0o
c sAE g0).

beneden 0o C : SAE 90
Type nr. (twee aangedreven achteros-
sen) : 2255
Smeerolie
specificatie en
viscositeit : zie 2676 achteras
hoeveelheid voorste as 15 |

achterste as 20 |

Centrale as tandemstel
Smeerolie
soort

viscositeit

Compound (geen EP)
of Regular
SAE 250

Zelfblokkerend differentieel
Aan de olie 0,8 | speciale olie toevoegen
(DAF nr 600185).

F 2600 DKB
(1 1.00-201.,16)

Aanhaalkoppel wielmoeren
Schijfwielen 45 mkg
Trilex wielen 25 mkg

asbelasting
(kg)

spanning

kg/cm2 Ibs/sq. inch

8.00
7.00

8.00
7.00
5.00

8.00
5.50

7.25
8.50

8.00
7.00

Bandenspannlng
Hieronder zijn de bandenspanningen gegeven, die behoren bij de erbij vermelde
asbelastingen, indíen het voertuíg wordt gebruikt onder normale omstandigheden.
Zie voor alle andere gevallen de tabel van uw bandenleverancier.

Type

6.400
10.000

6.400
10.000
6.000

6.400
8.000

116
102

116
102
73

116
80

FA, FT
(12.00-20/18)

FAS, FTS
FAT, FTT
(1 1.00-20/16)

vooras
achteras

vooras
achterassen

6.400
13.000

6.400
10.000

105
123

116
102

vooras
achteras

vooras
voorste achteras
achterste achteras

vooras
achterassen

FA, FT

FAS, FTS

FAT, FTT
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Het boordgereedschap bevindt zich on-
der de zitting van de bijrijderstoel (zie
E 49 en E 50).

Van links naar rechts zijn hieronder af-
gebeeld.

1. Wielmoersleutel (schijfwielen)
2. Pijpsleutel 19 mm voor lossen veer-

remcilinder
3. Hamer
4. Steeksleutel 19-22
5. Ringsleutel 7/18 - 15/16 voor steekas

(FA, FT, FAS, FTS)
6. Ringsleutel 17-19 voor dynamo en

voor steekas (FAT, FTT)

7 . Open ringsleutel 17-19
verleidingen

8. Ringsleutel 15-15 voor
9. Verstelbare sleutel 10"

10. Waterpomptang 10"
11. Combinatietang 7"
12. Schroevedraaier 8 mm
1 3. Sterschroevedraaier
14. Schroevedraaier 3 mm

voor verstui-
t

spruitstuk

voor de elec-
trische installatie

15. Krik
16. Wielmoersleutel (Trilexwielen)
17. Hefboom voor demontage van wiel

(Trilexwielen)
18. Hefboom voor montage van wiel (Tri-

lexwielen)

TECHNISCHE GEGEVENS VOOR
ONDERHOUD EN REPARATIE

BOORDGEREEDSCHAP
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BEDRADINGSSCHEMA F26OODKB

CODENUMMER 108590

1. Koplampen
2. Richtinglampen
3. Contourlampen
!. Ruitewissermotor
5. Blowermotor
6. Plafonnier
7. Breedtelampen
8. Claxon
9. Deurschakelaar

10. Claxondrukknop
11. Bedleqslampjes
12. Zekeringendoos
13. Ruitesproeiermotor
14. Koplamprelais
15. Richtingautomaat
16. Stoplichtschakelaar noodrem
',7 . Stoplichtschakelaar volgwagen
18. Stoplichtschakelaar
19. Schakelaar ventilatorkoppeling
20. Waarschuwi ngsschakelaar
21 . Diml ichtschakelaar
22. Richtingschakelaar
23. Contactschakelaar
24. Aansteker
25. Startdrukknop
26. Brandstofmeter
27. Remdrukmeter
28. Laged ru kschakelaar

80

29. OI iedrukcontrolelamp
30. Watertemperatuu rcontrolelamp
31 . Watertemperatuur
32. Oliedrukmeter
33. Instrumentenverlichting
34. Zoemer
35. Vlotter
36. Schakelaar controle handrem
37. Gever oliedruk
38. Temperatuurschakelaar

vent. koppeling
39a Schakelaar contourverlichting
39b Schakelaar instrumentenverlichting

c Schakelaar blowermotor
d Schakelaar ruitewissermotor
e Schakelaar ruitewissermotor

40acontr.lamp richting volgwagen
b Contr.lamp richting
c Contr.lamp luchtfilter
d Contr.lamp laadstroom
e Contr.lamp handrem
t Contr.lamp groot licht

41. Schakelaar controle luchtfilter
42. Zekeringdoos 12V
43. Accu
44. Schakelaar blokk. differentieel
45. Hoofdschakelaar
46. Relais beveiliging dynamo
47. Startmotor
48. Ventilatorkoppeling
49. Dynamo

50. Regelaar
51 . Spanningsreduceerrelais
52. Stop-achter-richti ng lampen
53. Stekerdoos 12V.
54. Stekerdoos 24V.
55. Ventiel blokkering differentieel
56. Contr.lamp blokk. differentieel
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oNDERHOUDS- Afstand per jaaf -_>

SCHEMA
Beurt -->

Km-stand +

I Tot 50.000 kmljaar 2

B B c B B D H K

ooq
o
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oc)g
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ooo
c;
tO

oog
rO(\l

Io
cj|o

Olle verversen lsmeren
Luchtfilter reinigen en olie verversen
Koppelingsdruklager spaarzaam smeren
Olie versnellingsbak (tussenbak)
Olie differentieel(s)
Olie hydraulisch stuur en ontluchten
Vloeistof hydraulisch remsysteem en ontluchten
Vloeistof hydraulisch koppeling
Wiel lagervet vern ieuwen

ooooo3
o

ìr(eto

oooo
o

Elke 100.000 km
Elke 100.000 km
Elke 100.000 km

ooaooo
o

Vernieuwen
Brandstof voorfilter (Wpe F 1200)
Brandstof fijnfilter
Filter hydraulisch stuur
Membranen van luchtdrukremkamers

Reinigen
B ran dstof-wate rafsc h e id e r
Filter olie-waterafscheider luchtdrukremsysteem
Filter carterventi latie
Brandstoftanks
Vorstbeveiliger

o
o
o
:
o
o
o
o

o

o
o
o

Vóór winterseizoen

oo'o

oo
o
o

Vóór wintersr

Gontroleren / nastellen
Werking, afstelling voet-handrem, remcomp. en capaciteit
compressor
Alle van buiten bereikbare bouten en moeren (veer-
stroppen belast natrekken)
Alfe leidingen, pijp- en slangverbindingen
Olieniveau versnellingsbak (tussenbak)
Ol ien iveau differentieel(s)
Olieniveau mechanisch stuur
Sporing
Koplampafstelling
Klepspeling
Wiellagerspeling
Dikte remvoering
Brandstofpomp
Blower
Dynamo en regelaar
Startmotor
Max. en stationair toerental + verzegeling brandstofpomp
Automatische jalouzie
Rookmeting

Klelne onderhoudsbeurt
Doorsmeren volgens schema (zie instructieboek)
Olie in carter brandstofpomp (niet voor Bosch) verversen

Motorolie verversen

Motoroliefilter vernieuwen
Luchtdrukketels afblazen (dageliiks)
Vloeistofniveau reservoir hydr. remsysteem (dagelijks)
Vloeistofniveau reseryoir hydraulische koppeling
Vloeistofniveau reservoir vorstbeveiliger (tijdens vorst
dagelijks)
Vloeistofniveau koelsysteem controleren
Speling stelbout koppeling controleren
Spanning V-riemen controleren / afstellen
Accu en poolklemmen controlereri
Olieniveau voorraadtankje hydraulisch stuur controleren
Werking ins'trumenten en verlichting (dagelijks) controleren

Elke 5.000 km
Elke 5.000 |

bij bouwondernemingen, gemeente-stadsdiensten et
bij uit te voeren werkzaamheden, zie instructieboek

Elke 200.000
Elke 200.000

o
o
o
o

o
o
km ì..
km i"

o

o

oo
ooo

o

o

o

o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
a

o
o
o
o
a
o
o

Elke 200.000 I

Elke 200.000 |

)I Elke 10.m0
)

Elke 5.000 r

Voor wagens in gebruik onder ongunstige bedrijfsomstandigheden b.v.
onderhoudsbeurten eventueel moeten worden bekort. Voor toelichting
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Vóór winterseizoen

o
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Vóór winterseizoen
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Vóór winterseizoen
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Elke 200.000 km ì ^Elke 200.000 km | \z
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^,Elke 200.000 km , '"
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)I Elke 10.000 km
)

Elke 5.000 km *

Elke 5.000 km

Elke 10.000 km

Elke 5.000 km *

Elke 5.000 km

Elke 10.000 km

Elke 5.000 km *

Elke 5.000 km

lnle-stadsdiensten en dergelijke dienen de periodieke onderhoudsbeurten te worden aangepast, hetgeen inhoudt dat de termijnen van deze
,n, zie instructieboek en werkplaatsinstructies. ' Opmerklng : Eventueel met garantie van uw oliemaatschappij langer dan 5.000 km.


	Daf 2600 DKB omslag boekje is van 01-1973
	Inhoud
	Trefwoordenregister
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg

	Inleiding
	Vervolg

	Identificatie gegevens
	Vervolg

	Inrijden 
	Vervolg

	Algemene wenken
	Insrumenten en bediening
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg

	Onderhoud
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg

	Dagelijks onderhoud
	Vervolg
	Vervolg

	Noodreparaties
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg

	Technische gegevens voior onderhoud en reparatie
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg

	Boord gereedsschap
	Bedradingschema elektra
	Vervolg
	Vervolg
	Vervolg

	Onderhoudsschema
	Vervolg




