Instructieboek

DAF

500
700

INLEIDING
Dit instructieboek behoort bij DAF voertuigen uit de F 500 en F 700 series.
Het doel ervan is de chauffeur richilijnen
te geven betreffende de bediening en het
onderhoud en het verrichten van noodreparaties aan het voertuig. Bovendien is
voor technisch geTnteresseerden een besch rijving opgenomen van de diverse
componenten, waaruit het voertuig is opgebouwd.
Daar de voertuigen kunnen ziin uitgerust
met verschillende extra voorzieningen, komen in dit boek ook onderwerpen ter spra-

ke, welke mogelijk niet van toepassing
zijn op uw voertuig.
Het is van groot belang, alvorens met het
voertuig te gaan rijden, dit boek goed te
fezen, daar door een juiste bediening de
levensduur van het voertuig wordt verlengd en met meer voldoening met het

voertuig zal worden gereden.
Het is tevens noodzakelijk, dat de chauffeur dit boek altijd bij zich heeft, daar het

onderweg benodigd kan zijn indien men
bij een niet-DAF garage onderhoud laat
uitvoeren of indien noodreparaties moeten worden verricht.
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DE NTI FICATI EG EG EVENS

1. VERKLARING TYPE.AANDUIDING
In de F 500 en F 700 series wordt slechts
een chassis type geleverd, bestemd om
als solo vrachtwagen te worden ingezet.
ln de type-aanduiding hebben de letters

en getallen de volgende betekenis:

F
A

frontstuur chassis
vrachtwagen met een achteras (4x2)
500 chassis serie
DE DE385 motor
325 wielbasis in cm.

2. TYPEPLAAT

Onder op het rechter portier in de cabine
bevindt zich de typeplaat.
Hierop staan vermeld:
toelaatbare asbelast i ngen
toelaatbaar voert u i g gewi cht
motornummer
chassisnummer
3. CHASSISNUMMER

Het chassisnummer is ingeslagen op de
rechter langsligger onder de cabine.

4. MOTORNUMMER

5. STAMKAART

Het motornummer is ingeslagen vooraan

De achterzijde van de stamkaart bevat een
kopie van de orderspecif icatie. De voorzijde bevat ruimte voor het vermelden van

in de rechter zijwand van de motor ter

hoogte van de dynamo.

STAMKAART

DAF
dealer

specials

eventueel achteraf aangebrachte wijzigingen. Het is derhalve van groot belang, -dat

de chauffeur de stamkaart altijd bif zich
heeft daar deze bij reparaties benodigd

kan zijn.
type

cnasslsnr.

cARTE o'roextttÉ
STAMMKARTE
IDENTITY CARD
ordernr.

client

datum

Bij koud weer dient als volgt te worden

RIJDEN

Starten

lnrijden

Voer eenmaal per dag de onder "Dagelijks
onderhoud" beschreven werkzaamheden

Houd gedurende ca. 15 seconden de

u it.

contacts

Om alle onderdelen goed op elkaar te laten inlopen, verdient het aanbeveling, de
wagen in het begin niet te zwaar te be-

gestart:

g

lasten.

Zorg dat de parkeerrem (blz. 10) in werking
gestefd staat.

Hetzelfde geldt als een gerevideerde motor, versnellingsbak of differentieel is in-

a. Zet de hoofdschakelaar

gebouwd.

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

-

Riid niet met volle belasting.

-

Riid niet met een aanhangwagen.

-

Let er extro op, dat u op tijd schakelt.
Bedenk hierbij, dat een relatief hoog
toerental minder slecht is dan overbelasting bij een laag toerental.

(blz. 6) aan.

b. Zet het contact (blz. 6) aan (stand B).
Controleer of de controlelampen van
de oliedruk, van de laadstroom en van
de parkeerrem branden. Controleer of
de meters van de brandstofvoorraad en
van de koelwatertemperatuur reageren.

c.

Trap het koppelingspedaal in en zet het
versnellingshendel in neutraal.

d. Start - bij ingetrapt gaspedaal - maximaal 15 seconden achtereen door de
contactsleutel in te drukken en zo ver
mogelijk rechtsom te draaien (stand

D).

Laat indien de motor dan nog niet is
aangeslagen de sleutel telkens 15 seconden los.

-

leutel in stand C

(voor-

loe ien).

Trap het gasPedaal geheel in.

Start de motor, d.i. sleutel indrukken
en in stand D draaien.
Na een mislukte start opnieuw ca. 10
seconden voorgloeien (stand C) en vervolgens starten (stand D).
Bij zeer lage temPeratuur (- 15'
-2A'C) mag ook bij reeds draaiende
motor nog ca. 10 seconden de sleutel
in stand C worden gehouden.

Wacht vervolgens tot de druk in de luchtketels voldoende is, m.a.w. tot de wijzer
van de luchtdrukmeter in het groene vlak
staat.

Zet de hefboom van de parkeerrem voorwaarts en rijd weg.
Er mag nu geen controlelamp meer branden, behalve eventueel de verklikkerlamp
van het groot-licht.
Als de motor is aangeslagen, het toerental niet opvoeren, voordat de oliedruk con.
trotefamp is gedoofd.

ALGEMENE WENKEN
Rijd na een koude start in een lage versnelling en met een gematigd toerental, totdat de watertemperatuur 50o C

bedraagt. Dit is van groot belang , zowel voor de motor als voor de versnellingsbak en de achteras.

Kiik tijdens het rijden regelmatig op
het instrumentenpaneel en neem maat_

regelen, indien

u onregelmatigheden

Sturen

waarneemt.

Als bij een bekrachtigde sturlrinrichting
de bekrachtiging (protsering) uit zou varlgn, bfiift de wagen bestuurbaar, ook al
eist dit veel inspanning.

Laat de motor niet onnodig stationair
draaien. Dit is niet goed voor de motor,
terwijl tevens de f ucht onnodig wordt

Stoppen
Wagen tot stilstand brengen.

versnellingshefboom in'ineutr aal" ptaatsen. Motor afzetten d.m.v. de stopknop

(bf

z.

16).

Parkeerrem in werking stellen.
contact "uit" zetten én de sleutef uit het
slot nemen.
Hoofdschakelaar ',uit,' zetten, indien de
verlichting niet behoeft te branden.

lndien de druk in de luchtketels bij

stilstaande motor snel terugloopt, betekent dat, dat er ergens in het lucht-

druksysteem een lekkage is. Deze
dient snel te worden herstef d, daar

door een lekkage de veiligheid van het

remsysteem wordt verminderd en de
levensduur van de compressor belang-

rijk korter wordt.

Het voertuig is voorzien van een wissefstroomdynamo. fn verband hiermee
dienen de volgende regels in acht te
worden genomen:
Schakel nooit de hoofdschakel aar uit

bij draaiende motor.

vervu ild.

Het verdient aanbeveling om, alvorens
de motor na een lange rit te stopp€n,
deze enige tijd stationair te laten draaien.

Vermijd het draaien aan het stuunriel
- als
de wagen stilstaat en de motor
draait, daar dit tot grote schade kan lei-

den.

Neem nooit de poolklemmen van de ac.
cu af tenrijl de motor draait.

Bij het ansluiten van de dynamo en de
regelaar dient men er extra op te letten,
dat er geen fouten worden gemaakt.
Neem de beide poolklemmen van de
accu alvorens aan het voertuig te las.
sgll.

INSTRUMENTEN EN
BEDIENING

2. CONTACT'STARTSC HAKELAAR

3. OLIEDRUKCONTROLELAMP

Sleutelstanden:

1. HOOFDSCHAKELAAR

Oliedrukcontrolelamp gaat tijdens het rijden branden:

A. Contact uit.
B. Contact aan.

De hoofdschakelaar bevindt zich buiten
de cabine naast de accubak. Met de
hoofdschakel aar wordt de gehele electrische installatie in- of uitgeschakeld.
Stand A : aan
Stand B : uit
Hoofdschakelaar uitzetten in de volgende
gevallen, doch nooit indien de motor
draait:
1. Reparatie aan het voertuig (eventueel)
2. Lassen
3. Brandgevaar

C. Sleutel tegen de veerdruk in verder
rechtsom draaien: voorgloeien.
D. Sleutel eerst indrukken en dan verder
rechtsom draaien: starten.
De sleutel veert wanneer hij wordt losge-

laten automatisch terug in stand B.

Oliedruk te laag!
Motor onmiddellijk afzetten

!

4. KOELWATERTEMPERATU

U

RMETER

5. CONTROLELAMP

VOOR

KOELWATERTEMPERATUUR
De bedrijfstemperatuur van het koelwater
behoort tussen 75o en 85" C te liggen; beneden 50o C de motor niet volledig belasten.

Bij plotselinge temperatuurstijging stop-

pen en het volgende controleren:

È niveau van het koelwater

(vuldop zeer

langzaam losdraaien)
V-riem en waterslangen

-De koelwatertemperatuurmeter
leen als het contact "aan" staat.

De controlelamp brandt indien de koelwa-

tertemperatuur boven 96" C is. De lamp
werkt alleen indien het contact "aan"
staat.

Indien de lamp gaat branden:

De koelwatertemperatuur is hoger dan

werkt al-

96" C. Motor nog niet afzetten, maar onbelast stationair laten draaien tot de temperatuur weer normaal is geworden.

6.

B

RAN DSTOFVOORRAADM ETER

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

7. LAADSTROOM CONTROLELAMP

8. LICHTSCHAKELAAR

9. DIMMEN EN LICHTSTRAAL

De laadstroom controlelamp brandt als:

De lichtschakelaar heeft drie standen.

A. groot licht
B. gedimd licht

uit
Half ingedrukt: stadslichten, contour-

A. De hoofdschakel aar en de contactschakelaar zijn ingeschakeld en de mo-

verlichting.

tor niet draait.

Geheel ingedrukt: koplampen, stads-

B. De accu's niet door de dynamo worden
geladen. Als deze lamp bij draaiende
motor brandt, dient eerst te worden ge-

controleerd of de V-riem defect is of
slipt. Indien dit niet het geval is, dient
men zich zo snel mogelijk naar een reparatie werkplaats te begeven.

-

I

ichten, contourverl ichti ng.

J
J

mits de koplampen
staan ingeschakeld

C. lichtsignaal

Als het grote licht is ingeschakeld en als
lichtsignaal wordt gegeven, brandt een
blauw verkl i kkerl icht.

IO. RICHTINGAANWIJZER EN CLAXON

L. ffnker knipperlicht in werking
B. beide knipperlichten uitgeschakefd
R. rechter knipperlicht in wrerking

D; claxon

1

1. CONTROLELAMP RICHTING.
AANWIJZER

Deze controfelamp brandt

af

s één der rich-

tingaanwijzers in werking is gesteld.
1

2. SCHAKELAAR WAARSCHUWINGS.
KNIPPERLICHT EN CONTROLELAMP

Door deze schakelaar in te drukken worden af le richtingknipperlichten tegef íjk in
werking gestefd. Tevens knippert-dan de
controlelamp.

1

3. RUITEWISSER SCHAKELAAR

De ruitewissers worden bediend met

schakelaar A.
half ingedrukt : lage snelheíd
geheel ingedrukt : hoge snetheid

1

4. RUITESPROEIERS SCHAKELAAR

De ruitesproeiers werken als schakelaar B

wordt ingedrukt.

15. LUCHTDRUKMETER

16. PARKEERREM

Er mag pas worden gereden als de wijzer
van de meter in het groene vlak staat.

In de afgebeelde stand van de hefboom is
het voertuig geremd met de parkeerrem.
Rijden:
Knop C omhoog trekken en de hefboom in
stand B Plaatsen.
Parkeer-noodrem:
Knop C omhoog trekken en de hefboom in

stand A Plaatsen.
Opmerking:
De console kan gebruikt worden voor het
plaatsen van diverse accessoires, zoals
P.T.O. bedieningsknop en dergelijke.

17. PARKEERREM CONTROLELAMP

18. CONTROLELAMP REMVOERINGEN

19. CONTROLELAMP LUCHTDRUK

Deze lamp brandt als het voertuig geremd

Lamp A gaat branden zodra een van de
remvoeringen is versf eten; bovendien
gaat deze lamp branden als men de veer-

een bedrijfsremkring of in het parkeerremcircuit te faag is.

staat.
LET OP:
Gabine nooit verlaten als het voertuig niet
op de rem staat.

remmen mechanisch lost.

Lamp B gaat branden als de luchtdruk in

20. CONTROLELAMP HYDRAULISCHE
DRUK

Lamp C brandt als de hydraulische druk in
een kring ontoelaatbaar afwijkt van die in
de andere kring.

11

LAAR

21. LUCHTFI LTER CONTROLELATT'I P

22. RESERVE VERKLIKKERLICHTEN

29. CONTROLESC HAK

s deze lamp brandt, moet het luchtfilterelement bij de eerstvolgende verversing
van de motorof ie worden gereinigd, resp.

verklikkerlichten van eventueel naderhand aangebrachte accessoires te kun-

Deze plaatsen ziin uitgespaard om hier de

vernieuwd.

nen onderbrengen.

Door de schakelaar in te drukken wordt
het circuit gesloten en gaat de controlefamp branden. Met deze schakelaar kan
men controleren of het waarschuwings'

Af

systeem in orde is.

12

E

24. ZÉKERINGEN

25. TOERENTELLER

26.

K

I

LOM ETERTELL ER/TAC HOG RAA F

fndien maximale prestaties worden verlangd, dus indien volgas wordt gereden,
dient men door steeds de juiste versnelling te kiezen, €r voor te zorgen, dat het
toerental zo dicht mogelijk bij 28OO
omWmin figt.
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2T.TACHOGRAAF (voor 1 chauffeur)
Inleggen van diagramschiif
bij stilstaande wagen ope- Tachograat
nen met behulp van de sleutel.
Klem (A) omhoog klappen.
Uurwerk zo nodig gelijk zetten.

Indien een nieuwe schijf wordt geplaatst: middenveld van voorzijde invullen. Indien de voorzijde reeds is in-

-

gevuld (bij wisselen van voertuig): middenveld van achterzijde invullen.
Schijf met groene ziide aan de boven-

kant inleggen.
Klem (A) omlaag klappen; tachograat
sluiten en de sleutel verwijderen.

Bedienen van tiidgroepenschriiver

De tijdgroepenschrijver wordt

door middel van knop

o
X
Z
l-r

(O).

Rijtijd

Alle overige werkzaamheden
Wachttijd
Dagelijkse rustt ijd

Diagramschijf

J:
K:
L:
M:
N:

bediend

snelheidsreg istrat ie

lnvullen middenveld voorziide van schiif
Voor het inleggen van de schijf:
(} Naam van het bemanningslid
o-f Plaats van aanvang van de dienst
1e Datum begin van diensttijd
(bovenste regel)
No. Kenteken van het voertuig
l+ Km-stand bij begin van diensttiid
cAB.: Aankruisen indien een slaapcabine
aanwezig is
t Toelaatbaar totaal gewicht van het

tijdschalen
tijdgroepenregistratie
af standregistratie

voertu ig.
Na het uitnemen van de schijf:

middenveld

19

oe
l(km

Plaats van beèindiging van de dienst
Datum einde van de diensttijd
(onderste regel)
Km-stand bij einde van diensttijd
Totaal aantal gereden kilometers
K
J

K
L
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Invullen middenvefd achterzijde van schiif
In dit veld kunnen tot maximaal drie voertuigwissef ingen worden ingevuld:
@ Tijdstip van wisseten

$

f

t$\
$t

:tl

ì
.{
$

rl
g
'1.',:

t
I

Ir
T
$

s
'?

{
$

No. Kenteken van het nieuwe voertuig
Hà Begin kilometerstand
le Eind kifometerstand
km Gereden aantal kilometers

Invullen buitenrand achterzijde van schijf

Dit schrijfveld kan zo nodig worden

ge-

bruikt voor het met de hand invullen van
de tijdgroepen. Dit kan nodig zijn als het
bemanningslid niet in de directe omgeving van het voertuig werkt ofwel bij een
eventueef uitvalfen van de tijdgroepen registratie. In deze gevallen moet telkens
achter het betreffende teken een lijn worden getrokken.

i

Uunrerk gelijk zetten
Stelwiel (D) draaien tot de wijzers de
juiste tijd aangeven. Let hierbij op het tijdverschif tussen bijv. 6.00 uur en 18.00 uur.
De juiste tijd op de tijdschaat (K) van de
diagramschijf bevindt zich bij punt (p).
G loeilampie venrisselen
Kontakt (H) omhoog klappen, defecte
lamp uitnemen en vervangen door een
nieuwe.

Controle-lampen en controfe-opening
De controle-lamp (O) brandt wanneer een

28. TACHOGRAAF (voor

2 chauffeurs)

Inleggen van diagramschijven
bij stilstaande wagen ope- Tachograaf
nen met behulp van de sleutel.
(C) en kfemmen (A en
- Scheidingsplaat
B) omhoog klappen
Diagramschijf van de bijrijder inf eggen
met de groene zijde boven: de witte
klem (B) omlaag klappen.
Scheidingsplaat (C) omlaag klappen en
aandrukken.

de snelheid wordt

overschreden.
Deze snelheid kan worden ingesteld met

Diagramschijf van de chauffeur op de
scheidingsplaat leggen met de groene
zijde boven; de g rijze klem (A) omlaag

schijf is geplaatst. In de controle-opening
(G) kan men zien of het uurwerk loopt.

Tachograaf sluiten en sleutel verwijde-

bepaaf

behulp van stelschroef (E). De controlelamp (F) brandt wanneer geen diagram.

klappen.

-

ren.

l

NO.

125-24 EC4S

R

O 7730 VILLINGEN

,

l-\.,I --

\
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Let op!

29. VERSNELLINGSHENDEL

twee schijven ingelegd zijn, ook wanneer
het voertuig door slechts één chauffeur

Versnellingsbak S

Bij dit type tachog raat moeten steeds

wordt bemand. De controle-lamp

(F)

brandt in dit geval ook indien slechts één
diagramschijf is geplaatst.
Chauffeur en bijrijder hebben elk hun eigen diagramschijf. Bij chauffeurwisseling
moet de schijf van degene die gaat rijden
boven op de scheidingsplaat worden gelegd (zie: "lnleggen van diagramschijven")
Degene, wiens diagramschijf boven op de
scheidingsplaat ligt, bedient de tijdgroepenschakelaar 1. Degene, wiens diagram-

schijf onder de scheidingsplaat ligt,
dient de tijdgroepenschakelaar 2.

be-

Zie verden "TACHOGRAAF (voor 1 chauffeur)"
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5-2413

Deze versnellingsbak is volledig gesynchroniseerd, zodat bij het schakelen
slechts eén keer ontkoppefd behoeft te
worden.

Er dient altijd naar te worden gestreefd,
dat het motortoerental tussen 1400 en
2800 omw/min ligt.

30. STOPKNOP
De motor wordt afg ezet door de knop D uit

te trekken.

31. MOTORREM BEDIENINGSKNOP

32. PORTIEREN

Door met de voet deze knop in te drukken
wordt een klep in de uiilaat gesloten en de
brandstoftoevoer gestopt.
Daardoor wordt een extra remwerking van
de motor verkregen.

De motorrem

is in de eerste plaats

be-

doeld voor het fangdurig remmen, bijvoor-

beefd tijdens afdalingen.

Doch ook bij het afremmen vanuit hoge
snelheden op de vlakke weg is het wenselijk de motorrem te gebruiken, teneinde

de slijtage van de bedrijfsrem te beperken.

Portier vanaf
de binnenzijde
op slot

Raam open
Portier open

: Hendel A omhoog

Beide portieren kunnen van buitenaf worden afgesloten.
Af s het portier wordt gesloten terwijl hendel A omhoog staat, wordt het slot gede-

blokkeerd.

Slinger B draaien
Aan hendel C trekken

Rechterziide stoel:
E. Draaiknop, rugleuningverstelling

33. CHAUFFEURSTOEL

34. SIGAREAANSTEKE R/LOO
AANSLUITING

Linkerziide van stoel:

A. Vering stugger - slaPPer
B. Stoel naar voren ' achteren
C. Voorziide zitting omhoog omlaag
D. Achterzijde zitting omhoog - omlaag
-

-

P

LAM P.

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

De houder van de aansteker kan ook wor-

den benut voor het opnemen van de ste'
ker van een looplamP.
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35. CABINE TEMPERATUUR REGELING
Bedlenf ngshendels

0
in stand 1
in stand 2
in stand F

A. in stand

: Aanjager uit
: Aanjager halve kracht
: Aanjager volle kracht
: Aanjager uit (rijwind)

B. in stand M : Lucht op voeten en op
in stand
in stand

L , [:'íilo uo.ten
R : Lucht op voorruit

C. in stand K : Koude lucht
in stand W : Warme lucht

D. Draaiknop, waarmee

warme/koude
gestef d.

de hoeveerheid
lucht kan worden in_

E. Draaiknop, waarmee de richting van de
warme/koude lucht kan worden ingestef d.

P. Roset, draaibaar om warme/koude
luchtstroom te ríchten. In het midden
van de roset een hendel, waarmee de
hoeveelheid warme/koude lucht kan
worden afgesteld.

Voorruitvenrarming

over de vof le breedte van de voorruit ziin
roosters geplaatst voor de voorruitverwar-

ming.

Attentie: Laat gedurende circa een halve

minuut de aanjager op volle snelheid werken, terwijl de luchtstroom geheel op de
voeten is gericht. Richt eerst daarna de
luchtstroom op de voorruit. Dit voorkomt
het beslaan van de voorruit door condensatie van de vochtige lucht op het koude
g

las.

O. Roset, draaibaar om de rijwind te rich-

ten. In het midden van de roset een

hendel om de hoeveelheid rijwind af te

regelen.

.-o:tiV..4,
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36. ZONNEKLEPPEN

37. DASHBOARDKAST

38. GEREEDSCHAPKAST

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

De kast wordt geopend door de knop te
draaien. De kast kan worden afgesloten
met behulP van de Portiersleutel.

om de gereedschapkast te openen dient
de knop tinksom te worden gedraaid' De
gereedschapkast kan worden afgesloten
met behulP van de Portiersleutel.
Opmerking:

Dà hydrautische krik dient altijd rechtop
te worden opgeborgen ter voorkoming van
roestvorming oP de schacht.
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39. VENTILATIEKLEP IN DAK

40. CABINE VERLICHTING

41. AUTORADIO

Om deze klep te openen moet de knop
omhoog worden gedrukt.

A. permanent brandend
B. uit

Voor de autoradio is een plaats R gereserveerd, evenals voor de luidspreker L.S.

C. alleen brandend wanneer aan bestuurderszijde het portier is geopend.

ì.
l,i-

t
ì
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42. SPIEGELS
De stand van de spiegels aan de steun

kan op de gebruikelijke wijze worden
ingesteld.
De spiegelsteun kan tegen de cabine
worden geklapt. De ruststand wordt

naderhand vanzelf weer teruggevonden.

-

Om de ruststand van de spiegelsteun
te wijzigen, dient de moer (A) te worden

losgedraaid en de spiegelsteun in de
gewenste stand te worden geplaatst.

22

43. CABINE VERGRENDELING
De cabine vergrendeling bevindt zich midden achter buiten de cabine.
Cabine voorover kantelen:

Plaats de versnellingshendel in de neutraal stand. Druk de krikstang in de hefboom A.
Druk de hefboom A omhoog tot de grendelhaak E de cabine vrij geeft (stand C). Til
de cabine iets omhoog. Druk de hefboom
A nu omlaag (stand B), zodat de veiligheidshaak D de cabine geheel vrij geeft;
kantel de cabine voorover. De krikstang
wordt door een drukveer uit de hef boom A
gedrukt, om te voorkomen dat vergeten
wordt de krikstang uit de hefboom te ne-

Cabine terug kantelen:
Duw de cabine voorover en trek de pal F
opzij. Trek de handgreep G naar U toe en
kantel de cabine terug op het brugstuk.
De cabine valt automatisch in de vergrendel i ng.

44. KOPLAMPEN INSTELLEN

De koplampen kunnen van buitenaf

45- TREK
in

twee standen worden gezet.
Hendel omhoog (stand A): leeg voertuig
Hendef omlaag (stand B): befaden voertuig.

-

DUW HAAK

De pen is geborgd met een splitpen.
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inspuitpomp en de luchtcompressor zijn

BESCHRIJVING

onder elkaar geplaatst en worden elk door
een apart tandwiel aangedreven vanaf het

1. CABINE

krukastandwiel.

De F 500 en F 700 series zijn uitgerust met

een kantelcabine, welke aan de voorzijde

in twee silentblocs

scharniert. Aan de

achterzijde rust de cabine op twee rubber
blokken, waarbij twee hydraulische telescoop schokdempers voor de nodige sta-

biliteit zorgen.
Het kantelen geschiedt met de hand; de
hiervoor nodige krachtinspanning wordt
tot een minimum teruggebracht door de
aanwezigheid van twee torsieveren.

De smering vindt plaats onder druk door
een poffip, welke via een tussentandwiel
vanaf het krukastandwiel wordt aangedreven. Het toegepaste smeerolief ilter is van
het wegwerp type.
Alle door de pomp geleverde olie passeert

eerst het oliefilter alvorens naar alle te
smeren delen van de motor te worden ge-

De luchtcompressor is aangesloten op
het smeeroliecircuit van de motor.

Algemeen

De DE 385 motor is een watergekoelde
viercilinder dieselmotor met een totale cilinderinhoud van 3,86 liter. De motor is
voorzien van vervangbare droge cilindervoeringen. De brandstof wordt direct in de
verbrandingsruimte ingespoten. Deze
ruimte is geheel in de zuigerbodem aange-

Koelsysteem
De koeling wordt thermostatisch geregeld

door middel van een thermostaat.
De ventilator is op de krukas aangebracht.

Brandstof systeem

be-

Aangezien zuiverheid van de brandstof

handeling ondergaan, waardoor een harde
slijtlaag is verkregen. De brandstof-

van het allergrootste belang is, wordt veel
zorg besteed aan de f iltrering.

bracht. De krukas heeft een warmte
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brandstof tank

wordt de brandstof naar de waterafschei'
der gezogen en vervolgehs naar de opvoerpomp.

De opvoerpomp perst alle aangezogen

Smering

leid.

2. MOTOR

Via een gaaszeef in de

brandstof naar het f ijnf ilter en van hieruit
naar de inspuitpomp. Alle brandstof ' dus
ook de grote hoeveelheid, welke niet voor
de inspuiting benodigd is - passeert de in'
spuitpomp, hetgeen van belang is in verband met de koeling en de smering van de
pomp.

3. KOPPELING

Toegepast

is een enkelvoudige

plaatkoppeling.

6. REMSYSTEEM
droge

De bediening van de koppeling vindt langs
hydraulische weg plaats.
Het druklager is voor zijn levensduur voorzien van smeermiddel.

Algemeen

Het remsysteem is van het hydraulische
type, luchtdruk bediend. Men kan hierin
onderscheiden: een bedrijfsrem, welke 2
kringen heeft en een parkeerrem d.m.v.
veerremmen.

4. VERSNELLINGSBAK
De S 5-2413 versnelf ingsbak is een gesynchroniseerde versnellingsbak waarvan de

tandwielen continu in aangrijping zijn. De
tandwielen zijn voorzien van schuine vertanding om een geruisarme loop te verkrijgen.

Op het instrumentenpaneel is een luchtdrukmeter aangebracht, welke een indicatie geeft van de luchtdruk in het hogedruk
gedeelte.

Bedrijfsrem

Deze versnellingsbak wordt geschakeld
met behulp van afstandsbediening.

De bedrijfsrem of voetrem bestaat uit
twee gescheiden hydraulische kringen
welke door twee eveneens gescheiden

5. ELECTRISCHE INSTALLATIE

luchtkringen bediend worden. De aangewende luchtdruk bedraagt max. 7,5 bar
overdruk, terwijl de maximale door de

De F 500 en F 700 series zijn uitgerust met
een 12Volt ef ectrische installatie.
Als standaard uitvoering wordt een 55 A
wisselstroom dynamo toegepast.

compressor geleverde overdruk c.a. 1l bar
is. De vooras is op kring I en de achteras
op kring Il aangesloten terwijt een contro-

lelamp op het instrumentenpaneel een
eventuele kringuitval signaleert. Bovendien gaat een controlelamp branden als
de slag van de Iuchthydraulische cilinders
of van de veerremcilinders te groot wordt

door te grote voeringslijtage.

Voordat het zover is, zorgt echter de automatische nastelling in de wielremcilinders dat de slag van de f uchthydraulische
cilinders of van de veerremcif inders binnen bepaalde grenzen blijft.
Noodrem
De bedrijfsrem neemt in voorkomende gevallen ook de taak van de noodrem waar,
zodat geen aparte installatie hiervoor aanwezig is.

Parkeerrem

Door de

hef

boom van de klep, aange-

bracht op de motorkap, achterwaarts te
bewegen, wordt de parkeerrem in werking
gesteld d.m.v. veerremcilinders op de achteras.

In de uiterste stand staat de hefboom geblokkeerd. M its het contact aanstaat,
brandt nu op het instrumentenpaneel een
controlelamp met de afbeefding van een
handrem.

Indien geen - of onvoldoende - luchtdruk
in de veerremkring aanwezig is, staat het
voertuig geremd. Lossen met de parkeerremklep is dan onmogelijk. Dit is slechts

mogelijk door de motor zolang te laten
draaien totdat voldoende druk is opge25

bouwd, ofwel langs mechanische weg. De
slag van de veerrem wordt eveneens auto-

matisch bijgesteld in de remankerplaat
terwijl een te grote slag weer zichtbaar
wordt door het gaan branden van een controlelamp op het instrumentenpaneef.
Gontinu rem

Met behulp van de motorrem wordt een

klep in de uitlaat

gesf

oten en

de

brandstoftoevoer naar de motor gestopt.
Automatische tastafhankelijke remkrachtregeling.
De F 500 en F 700 chassis zijn uitgerust

met een automatische lastaf hankelijke
remkrachtregeling. Dit houdt ir, dat de
maximale remkracht op de achteras auto-

matisch wordt aangepast aan de

be-

lasting van het voertuig. Afhankelijk van
de belasting zal het voertuig dieper inveren. Deze afstandverandering veroorzaakt

een automatische regeling, waardoor bij
iedere belasting de juiste remkrachtverdeling ontstaat. Het is noodzakelijk de afstelling van de automatische fastafhanke-

lijke remkrachtregeling na de

eerste
10.000 km te controleren, aangezien dan
de veerbladen zich hebben gezet.
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DAGELIJKS ONDERHOUD

2. KOELVLOEISTOFNIVEAU CONTROLE

1. MOTOROLIE NIVEAU CONTROLE

Vullen tot de rand van de vuldop.

Functionering van alle lichten contro

3. BANDEN

Werking van ruitewissers en claxon

4. VERLICHTING EN INSTRUMENTEN

leren.

-

Trek de oliepeilstok (A) uit de houder.
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 markeringen op de oliepeilstok liggen.
Vul zonodig olie bij via de vulopening
(B).Gebruik altijd olie van hetzelfde
merk en dezelfde soort.

-

-

loopvlakprof

iel en tussen de

controleren.

Vloeistofniveau in voorraadtank van

Controleer de bandenspanning.
Verwijder klemzittende voorwerpen in

ru itesproe

ier cont

rol eren.

banden

bij dubbele montage.
Controleer op inrijdingen en andere beschadigingen.

5. CHAUFFEURSTOEL EN SPIEGELS

Stoel en spiegels in de goede stand plaatsen.

6. REMVLOEISTOF CONTROLEREN
De tankjes zijn van een doorzichtig soort

plastic, waardoor controle van bu itenaf
mogelijk is. Indien er vloeistof moet worden bijgevuld gaat dat als volgt:

-

Verwijder de rubber beschermkap.
Trek de twee electrische kabels los.
Vuldbp afdraaien en vloeistof bijvullen.

Let op:
Raadpleeg Uw dealer indien er vloeistof
moet worden bijgevuld. Dit is meestal het
gevolg van een lekkage..
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H ieronder is de volgorde aangegeven
waarin de moeren van de cilinderkop moeten worden aangehaald.

PERIODIEK ONDERHOUD
1. ALGEMEEN

Het onderhoud dient te worden

uitge-

voerd volgens het Onderhoudsboek.
Af hankelijk van de jaarlijks af te leggen afstand dient Onderhoudsboek 1, 2 of 3 te
worden geraadpleegd.
500 km nadat het voertuig in gebruik is genomen, dient de onderhoudsbeurt A1 te
worden uitgevoerd en na 2500 km de onderhoudsbeu rl A2.
500 km en 2500 km nadat een component

is gerevideerd of vervangen door een
nieuw, moeten deze beurten worden uitgevoerd voor zover zij betrekking hebben
op dat component.
Vanzelfsprekend dient na de 2500 km
beurt het onderhoud te geschieden volgens het Onderhoudsboek.
H

ierna zul len de onderhoudswerkzaamhe-

den, indien nodig, nader worden toegelicht.

Voor onderhoudswerkzaamheden, welke
in dit instructieboek wel worden genoemd
doch niet nader worden uiteengezet, raadplege men de DAF-dealer.
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2. GEDURENDE KOUDE SEIZOEN

Koelsysteem
Vullen met anti-vries:
de hendel van de temperatuurrege- Zet
ling van de verwarming (blz. 19) geheel
naar rechts en verwijder de watervuldop (A).
Koelsysteem aftappen via de aftaprranen in het motorblok (B) en de radiateur (C).
Koelsysteem vullen met een mengsef
van water en anti-vries. Gebruik antivries op basis van aethyleen-glycol.

Laat de motor enige tijd draaien, controleer het peil van de koelvloeistof en
vul zonodig bij.

Vorstbeveiliger
Reinig de vorstbeveiliger'en vul het reservoir met brandspiritus via de vulopening
(D). Plaats de handgreep (E) in de winterstand door hem 90' te draaien en omhoog te bewegen.

Meng volgens de gegevens van de fabrikant van de anti-vries: de inhoud van
het koelsysteem is ca. 25 l.
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3. BUITEN KOUDE SEIZOEN
Koelsysteem

Zomers behoeft geen anti-vries

in

het
koelsysteem aanwezig te zijn. Spoel nadat

het antivries is afgetapt het koelsysteem
goed door en vul het met water, gemengd
met 1% van een emulgeerbare olie.
Vorstbeveiliger
Plaats de handgreep (E), zie bladz. 29, in
de zomerstand door hem omlaag te drukken en 90o te draaien. Tap het reservoir af
via de aftapopening (F) om corrosie te
voorkomen.
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Ruitesproeier
Het verdient aanbeveling om aan het water in de ruitesproeier 5o/o spiritus toe te
voegen ter ontvetting van de voorruit.
4. OLIEFILTER VERNIEUWEN
Het wegwerp fifter mag niet worden gerei-

nigd en weer opnieuw worden gebruikt.

5. MOTOROLIE VERVERSEN

-

Zet het voertuig horizontaal
Tap oliepan (G) af, bij voorkeur als de
motor nog warm is.
Vernieuw het olief ilter.
Vul de motor met olie.
Laat de motor even draaien.

Controleer of de afdichting van het
olief ilter in orde is.
Peil de olie en vul zonodig bij.

6. OLIEVULDOP OP KLEPPENDEKSEL

7. LUCHTFILTER

Op het kleppendeksel bevindt zich een af-

Het voertuig is voorzien van een droog
luchtfilter met papieren element. fn het
luchtf ilter bevindt zich dus geen olie.

sluitdop.

Indien de cabine toch is gekanteld, kan
desgewenst van de opening onder deze
afsluitdop gebruik worden gemaakt om de
motor snel van nieuwe olie te voorzien.

Het reinigen geschiedt als volgt:
Neem de drie klemmen los.
Neem het element uit het f ilterhuis.
Reinig het filterhuis inwendig.
Reinig het element door het van binnen
naar buiten met perslucht door te blazen of door het voorzichtig tegen een
band uit te kloppen.
Filterelement max. twee keer reinigen,
daarna moet het door een nieuw exemplaar worden vervangen.

8. SPANNING EN STAAT V.RIEM
CONTROLEREN

Tussen de dynamo-

en krukaspoefies
moet de V-riem ca. 10 mm kunnen worden
inged ru kt.

Filterelement altijd vernieuwen, als het
element of de afdichtring is beschadigd.
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9. WATERAFSCHEIDER REINIGEN

1

O. BRAN DSTOFFIJ N FILTER

1.I. BRANDSTOFTANK REINIGEN

VERNIEUWEN
Draai de kartelmoer los.
Verwijder de bezinkkolf en reinig deze

Draai de bevestigingsbout van het fit-

inwend ig.

ter los.
Verwijder het f ilter en vervang dit door
een nieuw exemplaar.

*,*ry*ì
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Draai de zeef uit de tankbodem.
Reinig de zeef en de tank.
12. MAXIMUM TOERENTAL,

STATIONAIR TOERENTAL EN
VERZEGELING BRAN DSTOFPOMP
CONTROLEREN

13. VLOEISTOF HYDRAULISCH

BEDIENDE KOPPELING
BIJVULLEN

14. VLOEISTOF HYDRAULISCH
R EIT'ISYSTEEM BIJVU LLEN

15. VERSNELLINGSBAK
Ol ien

-

iveau cont roleren

Wagen horizontaal plaatsen.
OIie laten uitzakken.
Olieniveau behoort te reiken tot aan de
rand van de vul/niveau-opening (A).

Olie verversen
als de olie warm is via de af- Aftappen
tapopening (B).

Vul de versnellingsbak via de
niveau-opening (A).
OI ieniveau controleren.

vul/

16. KRUISKOPPELINGEN EN
SCHUIFKOPPELINGEN
DOORSMEREN

17. KOPLAMPEN AFSTELLEN

Verwijder de vier schroeven en neem de
sierplaat van de koplamp af. De stand van
de koplamp kan nu worden ingesteld door
middel van de stelschroeven.

18. WERKING INSTRUMENTEN EN
VERLICHTI NG CONTROLEREN
19. ACCU CONTROLEREN

Controleer het peil van de vloeistof; dit
moet ca. 5 mm boven de platen reiken.
Bijvuf en met gedestilleerd water.
Let er op of de polen en de poolklemmen goed schoon en ingevet zijn. Reinig zonodig ook de bovenzijde van de

20. WATER UIT LUCHTDRUKSYSTEEM
AFBLAZEN.

Controleer de automatisch werkende
afblaaskleppen door met gevulde ketels een keer flink op de rem te trappen. Het ventiel blaast nu hoorbaar af.

f

accu.

Vet de poolklemmen eventueel in met
zu

u

rvrije vaseline.
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21. DIKTE REMVOERING
CONTROLEREN

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

22. AS VAN REMPEDAAL
DOORSMEREN

29. VLOEISTOFNIVEAU (HYDR.) STUUR'

BEKRACHTIGING CONTROLEREN

Indien het voertuig is uitgerust met een
hydraulisch bekrachtigde stuurinrichting
dient als volgt te worden gehandeld:
Controleer bij stilstaande motor of de
vloeistof tot ongeveer 2 cm boven de

bovenste markering op de Peilstok
reikt.

Vul zo nodig bij.
Start de motor. Bij stationair draaiende

motor moet de vloeistof tot de

bo-

venste markering op de peilstok reiken.
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24. FILTER HYDRAULISCHE
STUURBEKRACHTIGING
VERNIEUWEN
Het filterelement bevindt zich in het reservoir.

25. GLIJPLATEN DOORSMEREN

26. VEERPENNEN DOORSMEREN

Bovenzijde van de bladveer spaarzaam invetten, daar bij te veel vet een verzamelpf aats van zand en stof ontstaat, wat als
een schuurmiddel gaat werken.
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27. ACHTERAS
Olieniveau controleren
horizontaal plaatsen.
- Wagen
Of ie laten uitzakken.
- Olieniveau behoort te reiken tot aan de
- rand van de vul/niveau-opening (B).
Olie ventersen
als de olie warm is via de af- Aftappen
tapopening (A).
via de vul/niveau-opening (B)
- Vullen
Ol ien iveau controleren.
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28. TREKDUWHAAK SMEREN

29. ALLE VAN BUITEN BEREIKBARE
BOUTEN EN MOEREN NATREKKEN.

Pen vet houden
Trek de veerstoppen na bij belaste wagen.
30. ALLE LEIDINGEN, PIJPEN EN

SLANGEN CONTROLEREN.

NOODREPARATIES

Pomp met de hefboom (D) tot de bij (E)
ontsnappende brandstof geen lucht-

1. ONTLUCHTEN BRANDSTOFSYSTEEM

bellen meer bevat.
Draai de wartelmoer (E) vast.

-

Draai de ontluchtingsbout (A) los.
Draai de ontluchtingsbout (B) los.

-

Draai de ontluchtingsbout (C) op het
fijnfilter twee of drie slagen los.
Pomp met de hefboom (D) tot op de
hierboven vermelde plaatsen de ontsnappende brandstof geen f uchtbellen
meer bevat.
Draai de ontluchtingsbouten vast in de

- vofgordeC-B-A.
- Los de wartelmoer (E).

Draai

bij twee verstuivers de wartel-

moer van de inspuitleiding los.

Plaats de stophefboom

in de

be-

rijf sstand.
Zet de gashef boom vol open.
d

-

Torn de motor tot de ontsnappende
brandstof geen luchtbellen meer bevat.

Draai de beide wartelmoeren weer
vast.
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2. Y.RIEM VERVANGEN

Los de dynamo-bevestigingsbouten.
Leg de nieuwe riem op de waterpomp-

-
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3. VERNIEUWEN VAN GLOEILAMPEN

-

poelie en trek de riern voorlangs de
ventilator omlaag.
Trek de riem aan de onderzijde uit de

-

windtunnel.
Span de riem zodanig, dat deze tussen
dynamo- en krukaspoelies ca. 10 mm
kan worden ingedrukt.
Controleer de riemspanning reeds na
50 km en daarna weer na 5000 km. Vervolgens regelmatig controleren.

-

Verwijder de sierplaat.
Druk de borgclip (A) opzij.

Zwenk de koplamp naar buiten en
neem hem uit het huis.
Neem de steker van de gloeilamp af.
Verwijder de stofhoes.
Draai de beide klembeugels (B) buitenwaarts.

Neem de gloeilamp

uit de reflector.

Stand van het schuifje (C) niet veranderen

!
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4. LOSSEN VAN DE PARKEERREM

-

Plaats bfokken voor en achter de wíef

gn.

Draai de hefboom 1lB slag in pijlrichting zodat de buitenkabel wordt gelost,
waardoor de spanning van de binnenkabel afneemt en het wief vrij komt.

5. SLEPEN
Sf

eepaf stand kleiner dan i 0 km.

Zet het versneflingshendel in
- traal"

"neu-

Schakel met regelmatige tussenpozen
- de
versnellingsbak in de " prise-

Handeling herhalen voor de andere

directe", d.i. de 5e versneffing. Uiteraard moet hierbij het koppelingspedaal

de reminstallatie vofdoende
- Zodra
luchtdruk

worden ingetrapt.
Los, indien de druk in de luchtketel onvofdoende is, de parkeerrem zoals hiervoor beschreven.

-

veerremcilinder.

heeft opgebouwd, springt de

buitenkabel automatisch terug in het
slot en werkt de parkeerrem weer normaal.

-

Sleepafstand groter dan l0 km.
demonteren bij het differen- Aandrijfas
tieel.
Los, indien de druk in de luchtketef onvoldoende is, de parkeerrem zoals hiervoor beschreven.
- Sleep met behulp van een trekstang.

Zorg dat de snelheid niet boven 40
km/h komt.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Koelsysteem
inhoud, incl. verwarming

Motor
Toevoegingen aan de brandstof en smeermiddelen ' van welk soort dan
ook - mogen, behalve in de gevallen door DAF voorgeschreven, niet wor'
den toegepast.
DE 385

Type
U

itvoering

Aantal cilinders
Boring
Slag

Totale cilinderinhoud
Compressieverhoud ing

Stationair toerental
Max. toerental, onbelast
Max. toerental, belast
Toegepaste sch roefd raadsoort
Klepspeling (koude motor)
Smeeroliesysteem
inhoud, incl. f ilter bij
max. peil
A. P. l. ol iespecif icatie
viscositeit onder 0' C

5"Ctot+30'C

boven 25" C
oliedruk bij 2000 omw/min

(warme motor)
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Watergekoelde viertakt
recte inspuiting

d

iesel motor,

4

98,4 mm
127 mm
3,86 liter
16 : 1
400-450 omw/min

3000 omw/min
2800 omw/min
volgens SAE-normen
0,30 mm

ca. 8,5 liter
CC of CD (max. sulfaatasgetal 1,50/ol
SAE 20
SAE 30
SAE 40
2,1 - 4,2 bar (kg/cm]

bed rijf stem peratu

u

r

koelvloeistof, onder 0" C
idem, boven 0" C (indien geen
antivries aanwezig)
Brandstof systeem
inspuitvolgorde
inspuitdruk
brandstof tank inhoud
Aan haalkoppels
ci linderkop moeren

verstu iverf lens moeren
inspu itleid i ng wartelmoer

ca. 25 liter

75"

-

85" C

Antivries op aethyteen-glycol basis
(mengen volgens gegevens van de
antivries leverancier)
1oh van een emulgeerbare olie (biiv.
Shell Donax C)
1

-5-3 -6-2-4

165- 173 kg/cm2
80 liter
135 Nm (13,8 mkg)
17 Nm (1,7 mkg)
25-30 Nm (2,5-3 mkg)

Dieselbrandstof
Minimaal te voldoen aan British Standard nr.2869 - 1970, Class A1.
Gedurende de winterperiode worden door de oliemaatschappijen toevoegingen gebruikt om parafine-neerslag, welke verstoppingen veroorzaakt,
te voorkomen. Onder extreme omstandigheden, of indien geen zogenaamde winterbrandstof beschikbaar is, mag indien wetteliik toegestaan 15o/o
petroleum (kerosine) worden toegevoegd.

Ter voorkoming van ijsvorming rTìag, indien wettelijk toegestaan, max
0,5o/o

brandspiritus worden toegevoegd.

KOPPELING
Type

enkelv. droge plaatkoppeling, hydr.
bed i end

Type nr.

Mechanisch

B&B

Diameter

Type

280 mm

ZF Gemmer

Vloeistof

Type nr.

remvloeistof SAE J-1 703f
continue aanliggend, voor zijn levensd u u r voo rzien van smeerm iddel

Vloeistof soort

7340
Regular compound of
Multipurpose SAE 90
ca. 1 liter

s 5-2413

Type

6,40 - 3,63 - 2,16 - 1 ,43 - 1,00
achteru it: 5,87

Type nr.

STUUR INRICHTING

Druklager

VERSNELLINGSBAK
Type
Reducties

Olie specificatie
viscositeit onder 0" C

boven 0' C
hoeveelheid (staande u itv.)

11

ir-L-2105
SAE 80
SAE 90

Hoeveelheid

Hydraulisch

Vloeistof soort

M

ca. 1,8 liter

Hoeveelheid
Max.druk
Af stel

ACHTERAS
Type

t

Red uct i e

Olie specificatie
viscositeit, onder 0" C
boven

0'

hoeveelheid
VOORAS
Type

Vlucht
Fuseepenhelling
Naloop
Toespoor
Max. binnenwiel inslag

C

: ZF Kugelmutter (Kurzbau)
: 8036
: aut. transm. vloeistof

ET7 M
4,56 of 5,13

I

ielen

M i r-L-2105 B

SAE 90
SAE 90
ca. 3,6 liter

RE]\,I INSTALLATIE
Bedrijf srem

1

1/zo

100 bar

ing st u u rbeg renzingsven-

Stuurpomp type
Type n r.
Max. opbrengst

rrxrt

:
:

AQ
- ATF type A suff ix A,
of ATF dexron type
ca. 3 liter

Parkeer-rem

Luchtdrukketels, max. overdruk
Vorstbevei I i ger vloei stof

: 30 bar
: Schotten
: 7673

pomp

: 12 liter/min
Hoge voorraaddruk;
2 kring hydraulisch
veerremcilinders

2

kring lucht,

17 bar

brandspiritus

60

2"

30',

0-1 mm
52"
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ELECTRISCHE INSTALLATI
Schema

WIELEN

E

Startmotor
type

zie vouwblad

Aanhaalkoppel wielmoeren

230-280 Nm (23-28 mkg)

3D -

CABINE
Type

F 200

12V-3 kw

vermogen

12v-3

min. koolborstellengte

14 mm

kW (4 Pk)

Dynamo

type

wisselstroom

vermogen

14V55A

Accu
aantal

1

180 Ah/20n

capaciteit
spanning
G

12V

loeilampen
koplampen

2 x duplolamp 55/50 W

stadslichten
achterlichten
remf ichten
richt ing kn ipperlichten
breedtelichten
i nst ru menten bordverl icht
interieu rverlicht ing

controlelampen

44

i

n

g

2xkogellamp 5W
2 x kogellamp 10 W
2 x kogellamp 21 W
4 x kogellamp 21 W
2xkogellamp 5W
kogellamp 3 W
buislamp 15 W
kogellamp 3 W

BOORDGEREEDSCHAP

-

De boordgereedschapset bestaat uit:

-

Gereedschapkoffer
Wielmoersleutel

-

Waterpomptang 10"
Kombinatietang 7"
Verstelbare sleutel 10"

-

-

schroevedraaier 3 mm voor electrische
instaf latie (1OS mm)
Schroeved raaier 8 mm (240 mm)
Sterschroevedraaier
Open ringsleutel 1T-19 voor verstuiverleid ingen

Hamer

-

nlg

Ringsfeutef 1T-19
Ringsleutel 1/2" - g/16"
Steeksleutel 1Z-19
Krik

aùlíl
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V = snelheid in km/h
n = motortoerental in omw/min

SCHAKELDIAGRAM

5,13= achteras reductie 5,13 enz.

V = vitesse en km/h
n = nombre de tours du moteur en
tou rs/m in

5,13= rapport de pont AR 5,13 etc.

V = Geschwindigkeit in km/h
n = Motordrehzahl in U/min

5,13= Hinterachsuntersetzung 5,13 usw.

V = speed in km/h
n = engine speed in rpm.
5, 3 = rear ax le rat io 5, 3 etc.
1

4,ffi
o
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