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In deze-handleiding'vinden de eigencrren vcrn "DAF-chcssis serie 4O,wqqrde-
volle - inlichtingen betreffende ' de behcndeling en ' het onderhoud " vcrn

hunnechqssis. q " 'i!

Door de hierin vermelde rcrcdgevingen op te volgen lrcn het riiden"lrorden
verccngenccmd en. de levensduur.vcn de wqgen worden, verlengd. Deze

rcadgevingen ziin beperkt tot de normcle werkzcqmheden, . die tot de - tcak
vcn de chquffeur behoren. Voor verdere cfstellingen en repcrcties rccdplege
men de dichtstbiiziinde DAF-cgeni. Uw wcrgen. is te' wcrqrdevol 'om in
'onbevoegde hcrnden' gegeven te w_orden.'Goed" vckmcrnschcp .is voor service
evenzeer nodig qls voor de labrikqtie. Wqnneer U over een goede werlc-

- plcrcts en deskundig personeel beschìkt, - stelt U dan met ons in verbin4ing
betreffende onze specicrle werkplqqts-instructies.

Zorgt eihter, vóór clles, dct het normale onderhoud, "zocts " dit in dit . boekie
t: aanseseven' ccn de hier"T;i 

1ffi;,r#1ffi1.;r,r, FABRTEK N.v.

N.B. DE.DAF-CHASSIS SERIE 40 WORDEN GETEVERD MET ZES.CYTINDER

BENZINEMOTOR"OF MET ZES-CYIIryDER DTESELMOTOR. VOOR EIK'DEZER

MOTOREN IS EEN SPECIATE HANDTEIDING BESCHIKBAAR.

DEZE IS. VOOR U ONMISBAAR! -

., 
a

De in de eerste druk vcrR dit boekie opg"nomen technische
specificatie is hiermede vervcllen. i
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GARANTIE

"Vbn' Doorne's Automobiel" Fébriek N.Vl gcicndeert, dcrt de door haar nieuw
..cfgeleverde cutomobielchcssis geen fouten bezitten, weltce een' gevolg. ziin
vcn ondeugdeliike constructie, verkeerd mctericcl of ondeugdetiike be-
:wèrlcing;: r'

"Op*'.grbnd hiervcn verplicht zii zich, met uitsluiting vctn iedere
-b"nder e''ct (tn spr c tr etii kh ei d, clle onderdelen, wccrvcn nccr hcre
'meniiig één der bovengenoemde fouten is gebletren clvorens met het chcssís
een qfstcnd vcn 15000 km is cfgelegd, respectieveliik binnen zes macnden
nc dé eerste cflevering door één hqrer crgenten, kosteloos te vervcngen of
"tè-herstellen. Levering vcn vervcngingsonderdelen geschiedt cf fqbriek.
Onderdelen, wccrvoor qcnsprcch wordt gemccht. op gcrcntie, moeten frcnco
crcn de fcbriek te Eindhoven worden opgezonden door tussenkomst vcn de
'caent, die het betreffende chassis heeft geleverd. Deze cgent zorgt voor
demontcqte en montcge zonder enige kosten voor de eigenccr.
'De ccàsprclceliikheid voor deze werkzacrmheden berust uitsluitend bii de
crgent en niet bii de fcrbrielr.

Op de beslissing vtrn de fcbrielc inzcke gcrcntie is geen beroep mogeliik.
Door het cccepteren vcn het chcssis verklcrcrt de koper hiermede qccoord
te gqcn.
UITGESLOTEN vcn de door de qutomobielfcbriek verleende garcntie ziin de
bcnden en de cccumulcrlorenbctterii. Voor deze
onderdelen geldt' alleen de gcrcntie, die door de betreffende fabrikanten
verleend wordt, met uitsluiting vcn iedere qndere qcnsprckeliikheid.
IEDERE" GARANTIE-JI'ANSPRAAK VERVATT wcnneer zonder schrifretiike
toestemming vcn de cutomobielfcbriek <rcn het bhcssis wiizigingen worden
crcngebrcrcht, die nccrr de mening vcn de fabriek de normcle werking of de
betrouwbdcrheid vcn het chcssis kunnen beinvloeden. Hetzelfde geldt,
wcnneer binnen de gcrcrntie-termiin andere dan door vcn Doorne's Auto.
mobiel Fcrbriek geleverde onderdelen ziin gemonteerd. \.
Van Doorne's Automobiel Fcbriek canvcardt f;een ccnsprckeliikheid voor
buiten het bestek vcn bovenstccnde bepclingen door hqre cgenten monde.
Iing of schrifteliih aangegcne gcrcntie-verplichtingeno .
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SERVICE

Voor het behiud vcn iedere crutomobiel is' reqtelmcrrig' n" goed
onderhoud een cbsoluut vereiste.
Alleen dacrdoor voorkomt U onverwachte bedriifsstcgncties en, verlengl U
de levensduur vcrn Uw, wqgen. i

Reeds gedurende de eerste levensperiode kunt U Uw chcrssis irondig ver-
nielen door de instructies betreffende inriiden en smeren niet ncr,"te komen.
De DAF-organisctie verleent voor een goed onderhoud de specidle service,
bestaqnde uit het grclis verrichten rrcn de werkzccmheden vodr het door-

smeren en verversen vcn de olie nc het cfleggen vqn in totaai
600 km.

1400 km. en

2500 km.
Voor, deze drie servicebeurten behoeven clleen de gebruikte smeeriniaaeten te

worden betacrld. Tevens wordt bii deze gelerqt.'e,.nheden
een gratis.technische contr;6 le
uitqtevoerd. 

t

Wendt U hiertoe tot de DAFcrgent,
heeft geleverd

vcn"U"w.chassis

I

die Uw wcrgen
q

:., 
';

Wii verzoehen U alleen de door de cgent can ons op te zenden'verklcrring,

dqt deze werkzccmheden ziin verricht, te willen ondertelcenen. 
_ 

!

Een goede verzorging clleen gedurende de inrii-periode is echtèr niet vol-

doende. Ook daqrncr moet U niet alleen zorgen voor een regelmcrtig door-

smeren en olie-verversor,'ZoGrls in deze handleiding stqct aqngegpven, mcqr
bovendien steeds in het oog houden, dcrt voorkomen beter is. dan igenezen.

Lcrqt dccrom Uw wcgen periodiek controleren door onze DAF-càent, die U
deze heelt geleverd. U voorkomt dqcrrmee bedriifsstcAncrties, die' anders de

hoogste post. op Uw onkostenrehening kunnen uitmcrken. I

Naéere bizonderheden omtrent deze periodieke contróle vindt U op, pcrginc 19

vcn deze hcndleiding. De hierqan verbonden lrosten ziin specicrcl voor

DAF-bezitters zeer gering.
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,TECHNISCTIE SPECIFICATIE

Chassiscfmetingen

Trekker-
chcssis
TYPe

K40 en î10

't

Vrerchtcuto-
ehcssls
ÎYPe

440 en D40

Wielbasis

Totcrle lengte wcgen

Ccbine-hart cchteras

Ccrbine-cchterziide wqqlen

Breedte chqssisrcqm

Spoorbreedte crchter

Totcle wagenbreedte

Chassighoogte vóór (onbelast)

Chcrssishoogte v6& (belcrsl)

Chassishoogte achter (onbelcst)

Chassishoogte achter (belast)
.

JT

B

c
D

F'

G

H

I

I
K

K

= 2.65 m.
t

4.48 tn.

1.825 f.
2.625 rr.

0.86 trr.

1.702 *..
'2:14 m.

.\ <

" 0.81 ..in.

0.76:' m.

0.89 rn.

0.79 m.

(

r

3.60 m.

S.gg m.

2.775 m.

4.475 m.

0.86 m.

1,702 rl.
2.14 "tn.

0.81 
' 

m.

'0.76 'tn.

0.89 m.

o.ig m.
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ATGEMENE GEGEVENS

Beknopte beschriiving
Het chcssis is voorzien vcn een zes-cylinder benzinemotor of vcn een zes'

cylinder dieselmotor. (Zie specicrle hcndleiding.)
Motor en radictor ziin in rubber opgehcngen.
De koppeling is een zwcre enkelvoudige plcctkoppeling.
De versnellingsbak geeft vier versnellingen vooruit en één cchteruit.
De tweedelige trqnsmissie-as vcn de chcssis met een wielbcsis vcn 3'60 m
heeft drie kruiskoppelingen en één tussenlcger.
De vriidrcrgende crchterbrug ls vcn het type met schroefvormige conische
lcndwielen.
De hydrclulische voetrem werkt op de vier wielen, de hcndrem werkt op de
qqndriifcs, direct crchter de versnellingsbcrlc.
De stuurinrichtinE is vcn het lype met worm en nok.
De veren ziin vcn voren in rubber. opgehangent hei crchterelnde is slepend'
dus zonder veerschommel.

Versnellingsbck
Vier versnellingen voonrit en
O verbren gingsverhoudingen:

le versnelling 6,40 :

2e versnelling 3,09 3

3e versnelling 1,69 :

4e versnelllng I 3

Achteruit 7,82 :

één qchteruit.

vcn de versnellingshefboom

4 VERS BAK -
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Achterqr
OverbrenginllVerhouding.S,I4:t oI ,5,84:l of 6,6:l voor de diesel wielb.

3,60 m.
5,84: I of 6,6: I voor chcssis riet bénzinemolor..

Vooiqs
Vlucht (ccmber) ,.... lo' îoespoor (toe-ln) . 3-4 mm.
Nospóòr (ccstor) . .. .. !.; . ...,... 16"-l%o
HellinE fuseepen (klngpin inclinction) .,. . . 8o t l0'

Veren
Specicle veren met de volgende cfmetingen: I r

Vooi: Achter:
IenEte 1200 mm' breedte 80 mm breedte 80,mm
5 blcden,..... dilr l0 mnÌ, j. . 3 blcden ...... dik l0 mm' 2 blcden ... .. . dik I mm 7 blcden ... .. . dik 8 mm

Hulpveren:
3 blcden ..... . dit l0 mm

Hydrculische schokbrekers vóór. 3 blcrden ...... dilr I mm

Wielen en bcnden
Stqlen schiilwielen 5.00 S X 20, bolling ll7 mm. Bcnden Z.SO X 20 (10 ply).
Spcnning 4.5 cl. (65 lbs).' Dubbelé monterinE cchter.
MedeleverinE vqn reservewiel, bii de ttucks met een gemqkkeliik beàienbcre 1

qan hèt chassis Eemonteerde lier.

, Remnren
Hydrculiscihe remmen .met vccuumbetrrcchtiEinE;,,Mqsterl,-cylinder yc!
38,1 mm dicmeler.
Tolccl remoppervlck vcn ,de hcndrem, die op de trcnenissie wer}l, O?5 cmt.
îotccl remoppervlck vqn de voelremmén 2190 cm?.

Inhouden
Wqterinhoud koelsysteem benzinerirotor ZZ llter'

,, ,, dieselmotor 20 ,,
Inhoud brandstoftcnk ;... 100 r,
Zie verder pcg. 18.

f



Instrumentenbord

Instrunnentenbord voor wcgens,
1. Contqct lichtschqkelqqr
2. Controlelcmpje groot licht
3. Choke knop
4. Richtingconwiizerschqkelaor met

controle lompie
5. Stortknop
6. Zekeringen

uitgerust met een benzinemotor.
7. Deksel voor zekeringdoos
8. Temperctuurmeler
9. Amperemeter
10. Snelheidsmeter met totqql- en

daqteller
1 1. Ohédrukmeter
12. Brqndstofmeter

ffi'

Instrumentenbord voor wcgens, uitgerust
l. Lichtschokelqqr
2. Controlelcmpie
3. Drukknop gloeispirqal
4. Stcrrtknoà
5. Stopknoi
6. Richtingocnwiizerschckelqqr met

controlelcmpie
7. Ki-gcs pomp

met een Perkins dieselmotor.
8. Zekeringen
9. Deksel v. zekeringen doos
10. Temperctuur-meter
ll. Ampere meter
tZ. SneÎheidsmeter met totaal- en

dcoteller
13. OlÉdrukmeter
14. Brandstofmeter

10



Algemene uitrusting
Koplcmpen met ingebouwde stcds/pqrkeerlichten.,
Stop/cchterlcrmp. i' ' : 'r -

,Rqdicrtorgrille. , .

- Zwcre voorbumper.
Re3ervewieldrager inet lier (bii trekkers en kippers qlleen dragdr).
Reservewiel.
Nummerplcct ihet houder.

''' P Bicndbtofttink 100 l.

Gereedschcrppen 
,

Het gereedschcp omvat: crick met crickiizer, ccnzetslinger, étiri wcrqrin
schroevendrccier, Engelse sleutel, hqmer, wcrterpomptcng, combinctiètcng,
wielmoersleutel, irsmoersleutel voorgs, csmoersleutel crchterds, dteeksleutèI,
slinger voor bcrndenlier, sleutel cftcppluffÍten.

DE BEHANDETING
(

I

Het in het bedriif voldoen vqn een vrcrchtcruto hcrngt niet crlleen crf vcn de
kwcliteit en vcn'de keuze vcn het iuiste type, mcar ook vqn de wiize vcn

'belcden, de riimethode en het onderhoud.
Overladen verkort de levensduur vcrn clle onderdelen vcrn de wcrgen.

' In de regel bespeurt men de gevolgen het eerst ccn de bqnden en, veren,
mqcr ook de cssen, de transmissie-orgcnen, de motor, de remmen, .kortom
crlle crndere onderdelen hebben hiervcn sterk te liiden. Om de kcrns op

' overlcrden zo geiing moqeliik te'mchen, biedt DAF de keuze..uit een groot
crqntcrl typen. Hebt ge deze keuze eenmccl gedccn, houdt. U dan ooh in U,w

' éigen belcng <rcrn de voor- het gekbzen type. geldende belcstÍngsgren?gn. 
.

Behalve het gewicht vcn de lcrding is ook de gewichts-
verdeting vcn groot belcng. Teneinde de iuiste plcrcts vcn de lcadbak

. ie bepqlen, ziin clle DAF-chcssis voorzien vcn een piil, die het midden vcrn
: 'de lccdbak .ccngeeft. Mocht het in bepaalde gevallen niet mogeliik ziin dit
midden ccn te houden, dcrn wordt met de gewiizigde lclcdlengte de toelaqt-
bcrre belcrsting minder. Gewicht en gewichtsverdeling vcn de ccrrrosserie
speleri dcqrbii ooft een belcngriike rol. Pleeg dcrcrom bii bestelling vcrn 'de
ccrrosserie overleg met de decrler, die U het chcssis levert. , 

,,

:il1
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C

Belcrsting

Vrachtcrutoehcrssis

Tllielbcsis:
Totaqlgewicht voertuig plus lcding:
Chqssisgewicht:

Totale belcsting: (Ccrrosserie plus lading)
Maximum toelqctbqre voorcrsbelcsting:
Meximum toelcrcrtbqre qchterqsbelcrsting:

, r, ir r) t1 t l;i 'ri r.

ir,

l!
,!

\, ;'"1;;,1.; ' rr

.F, 40 D 40

3.60 n 3.60"m
7700 tcg ilOO kq
2265 ,, 2925 ,,

I

:i

t
I

Gll

5375 kg
2580 kg
5140 ke

Trekker T 40 en K 40

Mcximum toelaatbcrcr treingewicht: voor T 40 13.000 kg; voor K 40 12.000 kg.
Mcximum toelqctbqre voorqsbelqsting trekker: 2580 kg.
Mcximum toelcatbare achtercsbelcsfiíg Fekker: 5140 k;.

Het inriiden
Een nieuwe motor mag niet direct tot het mcximum belqst worden, dccr de
onderdelen eerst de tiid rnoeten hebben goed in te lopen.
Het is dccrom dringend gewenst, de volgende rcqdgevingen op te volgren:

l. Gebruik zo mogeliik niet direct een ccnhangwcgen cchter Uw nieuwe
vrqchtcuto. Belccd in geen gevcl een cranhqngwagen of oplegger tot het
toelcratbare mcximum gedurende'de eerste inrii-ieriode vcn 2000 km;

.2. Biid gedurende deze eerste inrii-periode niet lcng crchtereen met een '

constcrnte snelheid, doch vcrieer de snelheid binnen de grenzerr, aangegeven
op de WAARSCHUWING op Uw chcssis.

.OVERSCHRIID NOOIT HET OP DE "WAARSCHUWING AANGEGEVEN
MAXIMUM.

3. Gebruih Uw versnellingen! Wurg niet te lcng in een hoEe
versnelling, mccr schcrhel tiidig terug.
EEN TE IAAG TOERENTAT IS NOG STECTITER VOOR UW MOTON DAN
EEN T-E HOOG.

4. Houd Uw oliedrukmeter en Uw watertemperctuurmeter in het ooqt. Tracbt
met Uw rolhoes de tempercrtuur op cc. 80" C. te houden, niet hoger, mdaf
ook niet meer'dcrn een pccrr grcden lcger

Voor het goed inriiden v<rn de motor is het ccrntcrl loeren (dct gedurende deze
periode niet lcng cdhtereen constqnt moet worden gehouden) zeer belangriik.
Bii dezelfde snelheid vcn de wcgren is dit crantql toeren vooi chcssis met
een verschillende overbrengingsverhouding of met verschillende mcct Yqn
de cbhterbcnden niet geliik. Bii een onderlinge vergeliiking Yqn bussen,
vrcrchlcruto's en trekkers kunnen deze verschillen vrii belcrngriik ziin.

5435 ks
2580 ke
5140 tts

,

I

I
I
I

rf

t2

;
I
{
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Om deze reden hebben wii het rcqdzccm geccht, te breken met de crlgemene
gewoonte om yoor de inrii-periode yoor alle chcssis y<rn een bepcrqlde serie
inriisnelheden op te geyen. In de plcrcts hiervcn wordt op ieder chcrssis
een WAJTRSCHUWING crcrngebrccht, waarop de in verband met over-
brengingsverhouding en bqndenmcqt ycn het betrelfende chassis bepcalde
toelcctbcre mcximum snelheid yoor de inrii-periode is ccngegeyen.
De in vorige instructieboekies aangegeven inriisnelheden kunnen beschouwd
worden cls een gemiddelde, doch wii qdviseren zich te houden ccn de
WAARSCHIIWING op ieder chcssis.
Het is ook vcn groot belcrng de in de handleiding voor de behcrndeling va&
de motor gegeven instructies betreffende het yerversen ycn de motorolie
gedurende de inrii-periode nquwkeurig op te volgen.

De periode, ncr welke een wqg_en een eerste revi-
sie -nodig heeft en de levensduur vcrn de wclgen
worden mede voor een belangriit< gedeelte be-
pcald door de wiizèt wcrqrop -de wagen wordt
ingereden.
Riimethode
Onderhoudskosten, bedriifsstcgncties en levensduur vcn de wcgen ziin
fcctoren, die door de riimethode vcn de bestuurder voordelig of ncdelig
kunnen worden beinvloed. Men doet dacrrom goed, door de volgende rcqd-
gevingen in het oog te houden:

Voetbedienin gsorqtcnen

13



Snelheid kost geld. Riidt dcrcrom niet sneller dan ten dienste vcrn het bedriif
noodzqlceliih is.

Laat de koppeling niet slippen. De koppeling heeft slechts lwee iuiste
standen, geheel ingeschckeld (geen druk op het pedaal) of geheel uit'
geschckeld (pedcal geheet ingetrcrpt). Houdt dus niet gedurende het riiden
Uw voet op het koppelingspedccl, wacrdoor slippen zotu kunnen optreden.

Schakell zo nodig tiidig oyeri riidt niet zo lcrng mogeliik door op een boge

versnelling.

Riidt w61cr dit mogeliik is rustig met een constcrnte snelheid' dus zonder

voorldurende snelheidsvercrnderingeu dit bevordert een gunstig brandstol-

verbrrrik.

Remt geleidetiik met de voetrem, dus niet het rempedcrcl hqrd intrcrppen'

wcrcrdoor de wielen geblokkeerd worden. De hcndrem moet uitsluitend

beschouwd worden <rls pcrkeerrem.

Zorgl, dcrt Uw motor de vereiste bedriifstemperctuur heeft (zie de desbe'

treffende hcndleidine) en lcct de motor niet onnodig stationncir drcrqiea'

dcsr dit brcndstof kost.

ONDERHOUD

Het geregeld wctssen en schoonhouden Ycn de wcgen is een der

eerste vereisten yoor een goed onderhoud. Dit is niet clleen Ycn belcrng Yoor

een goed uiterliik van de wcrqen in verbcrnd met de standing Ycn Uw bedriif,

m.,.,r voorcl ook, omdqt een vuile wcgen niet behoorliik doorgesmeerd kcm

worden en het ontdeklen ycn hleine gebreken ten zeerste bemoeiliikt. Dit

wil dus zè99eît dat het schoonhouden niet crlleen beperkt moet bliiven tot

de buitenziide ycn de wcgen, mcrcr zich ook moet uitsbekken tot onder de

motorkap en onder het chcssis.

Het doorsmeren r'cn de waqten is een punt, dcrt grote aandcrcht en

grote zorg verdient.

Drcrcgt men dit werk op .,cn derden, dan moet men zorgen de hierbii ge-

voegde smeertabel en het smeerschemc' voor zover nodig ccngevuld met

de in de desbetreffende hcrndleiding aangegeven aanwiizingen qcngcclnde

smering vcn de motor, te hunner beschihking te stellen. Wordt in eigent

bedriif het doorsmeren opgedragen ccn een hulpkrcrcht, dcrn moet men hier-'

voor een conscientieuze werker triezen, die zeer ncuwkeurig geinstrueerd

wordt, dccr zowel het niet of onvoldoende smeren ycn sommige smeerpuaten

cls het te overvloedig smeren ycn crndere zeeÍ ernstige gevolgen kcrn hebben.

wil men het doorsmeren in eigen beheer raten uitvoeren' dcn moet mett zorg

drcgen, dct men over de hiervoor noodzakeliike hutpmiddelen beschikt en

slechts smeermiddelen vcn de beste kwcliteit en ycn de yoorgeschreven

dikte gebruilct.

Nquwkeurige crcrnwiizing vqn de smeerpunten vlndt u op het hierbii ge.

voegde smeerschemc.
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RAADPTEEGT VOORAT VOOR DE SMEruNG VAN DE MOÎON DE HIEN.
VOOR BESCHIKBA.AE SPECIATE HA,NDIEIDING.

De werkzccmheden voor de verschillende smeerperioden ziin crangegeyen
in onderstcrcnde tcbel (rcadpleegt voor dcgeliiks te verrichten werkzqqm-
heden de Handleiding betreffende de motor):

Iedere 2000 km.
l. Fusees.

2. StuurkoEels.

3. Handremcsie.
4. Ilcndremkabel.
5. Pedaclas.
6. Reservebcrndenlier.
8. Versnellingsbck (controleren en biivullen).
9. Achtercs (controleren en biivullen).

10. Kruiskoppeling.
I l. Schuifkoppeling.
12. Tussenlcger.

13. Veren.
20. Koppeling dnrklcrger.
26. Hooldremcylinder.
28. Overbrenging versnellingshefboom.

Iedbre IO.OOO t<m

19. Stuurhuis.
- 24. Versnellingshefboom kogelschcrnier.

25. Luchtfilter rembekrcchllger.
27. Snelheidsmeterkcbel.

Iedere 20.000 km
8. Versnellingsbcrk, cftcppen en yeryersen.

9. Achterqs, cftcppen en veryersen.

14. Wiellcgers yoor en achter (demonteren en opnieuw invetten).

De ciifers komen overeen met de ciifers op het smeerschemq.
Omtrent de te gebruiken smeermiddelen moeten de op pcqt. 18 ccngegeven
voorschriften in ccht worden genomen.

Veren
Smeer de einden vcrn de hulpveren en het crchtereinde yqn de boofdveren
NIET met vet in, crcngezien dit tezcmen met zqnd en stof een schurend,
mengsel vormt, dct de veerstoelen en de veereinden Enel doet sliiten"
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De veerstroppen moeten goed crcrngetrokken bliiven. Door loszittende veer-
stroppen ontstcrqn remdefecten en kunnen de veerblcden breken. Zowel bii
de vóór- als bii de crchtercrs ziln de veren met het voorste oog in rubber
opgehangen, terwiil de veren ccn het cchtereinde slepend ziin uitgevoerd.

De schokbrekers, die nqstelbacr ziin, vereisen, behoudens contróle op de
toestcnd vcn de rubber montcrgeringen, qteen onderhoud. Indien zii leeg of
defect mochten ziin moeten zii door tussenkomst vcn de cgent crcn de fcbriek
worden opgezonden en vervcngen worden door ruilschokbrekers.

\Ioorste veerstoel van de cchterveer

Controle bcrnden en Grscu

Tot de onderdelen, die ter gelegenheid vcn het doorsmeren geregeld ge-
controleerd moeten worden, behoren de bcnden en de qccu.

De b cr n d e n moeten steeds tot de yoorgeschreven spcrnning (4.2 ctm.) ziin
opgepompt. Witt ge het doorsmeren en de gelliktiidig hiermede te verrichten
contròle in eigen beheer uitvoeren, zorgt dqn voor een goede spcnningmeter
eD, wqcg Uw bcnden niet ccn het een of cndere wcardeloze prul.

Te lcae spcrnning verkort de levensduur vcn de bcrnden door te snelle sliitcge
vcn de koordlcgen, niet alleen tengevolge vcn de voortdurende beweging
vcn deze, mccr ook door de hierbii optredende hogere bcndentemperctuur.
Bii te hoge spcnning wordt het contcctoppervlck vcn de bcnd met de weg
kleiner. Bovendien worden zowel de rubber- crls de koordlcgen te hoog belcrst.

De bcrnd kan zlch niet meer vervormen ncqr de oneffenheden op de weqt.
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De resultcten biervcn ziin een abnormale sliitcge in het midden ycg het
loopvlak en koordbreuken. Wcnneer de bandenspcnning 20 o/o te lccg is,
dcclt de levensduur vcn de band met 17 o/o, terwiil bii een gs % te iog"
spcnning de levensduur met niet minder dqn 40 o/o vermindert.

Bii de geregelde bcndencontróle moet tevens bliit<en, of de banden crbnormcle
sliitage vertonen tengevolge yctn hcrd riiden, voorcrl bii hoge tempercrtuur,
vcn te sterk remmen of Ycn de hieronder nader te bespreken slecht uitge-
bqlqnceerde wielen of slechte voorwieluitliining.

Men hcrn de bcndensliitcge beperken, door de wielen met banden regel-
mctig, b.v. Íedere 6000 km, volgens een bepcclde volgorde vcn plccts le
verwisselen. In deze verwisseling moet men ook de reservebcrnd of reserve-
bqnden betrekken. De banden worden voor dit doel niet ycn de wielen.
gedemonteerd.

De c c c u moet minstens iedere mcrqnd gecontroleerd worden. De vloeistof,
(het electrolyt) moet cltiid even boven de bovenkcnt vcn de plcten stccn.

Is het nivecu gezckt, dqn moet men uitsluitend biivullen met gedestilleerd
wcter. De spcnning, die gemiddeld twee volt per cel moet bedrcaen, dient
alleen onder belcsting te worden opgemeten. Heeft men hiervoor fteen cel-
beproever, mccr clleen een voltmeter, dcn moet men even het licht in-
schckelen.

Polen en poolklemmen vcn de cccu moet men steeds goed schoon en vrii
Yqn oxydctie houden.

(Zie verder de behcndeling vqn de electrische instcllctie in deze hcndleiding
en in die voor de motor.)
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SMEERMIDDETEIi[

No. Smeerplqats Smeermiddel

l. Fusees 4 niPPels Chcrssisvet

2. Stuurkogels 4 nippels Chcssisvet

3. Hqndremasie I nippel Chassisvet

1. Handremkcrbel I nippel Kogellcrgervet
(wcterbestendig)

5. Pedccrlqssen en stcngen 4 nippels Chcssisvet
(overigepunten) .... Motorolie

sAE 20120W
6. Reservebcndlier 2 nippels Chcssisvet

8. Versnellingsbch; boven 0o C. Zuiver minerale
inhoud 2,89 liter beneden 0o C. ccrdanolie SAE 140

SAE 90

9. A,chtercs; boven 0o C. Hypoid ccrrdcrnolie
inhoud 4,5 liter . . . . . . beneden 0o C. SAE 140

SAE 90

10. Kruiskoppeling 2 ol 3 nippels Cqrdcnolie SAE 140

ll. Schuifkoppeling I nippel Chassisvet

12. Tussenlcaer I nippel Kogellcaervet
(indien ccrnwezig)

13. Veerblcden ........ Penetreerolie

14. Wiellagers vóór en Wieilcrqervet
achtgr .... ...o..

19. Stuurhuis; Hypoid cardcnolie
inhoud % liter S.F,E 140

20. Koppeling schuifbus Motorolie
(spccrzccm smeren) SAE 20120 W

24. Versn.hefboom Motorolie
koselschcrnier SAE 20/20 W

25. Luchtfilter Motorolie
rembekrcchtiger SAE 20120 W

26. Hoofdremcylindeu Lochheed rem-
inhoud remsysteem vloeistof No. 5

lrA fiter

27. Snelheidsmeterkabel Kogellagervet
(wcterbestendig)

28. Overbrenging versnel- Motorolie
linsshefboom SAE 20120 W

29. Rembekrcchtiger Motorolie SAE l0 W
(20 cms) ........
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.A,chterste veerstoel van de cchterveer

PERIODIEKE CONTROTE EN
RUITONDERDETEN

Zelfs het meest zorgvuldige onderhoud en de beste riimethode kunnen niet
voorkomen, dat ook een cutornobiel, die ccn de hoogste eisen voldoet, op
den duur sliitcgeverschilnselen gcct vertonen.
Deze sliitqge treedt bii bepcclde onderdelen yroeger op dcrn bii cndere en
ontstcat bovendien zeer geleideliik, zodct, wie hier niet speciccl ccht op
slcct, dit ontstcan nauweliiks merkt, totdat het te lcat is. Dan heeft de
sliitcrge zo'n vorm ccngenomen, dct een somtiids belcngriike repcrrctie on-
vermildeliik is. Een repcrcrtie, die niet alleen kosten met zich brengt voor.
de herstelling zelve, mccr voorcrl ook door de bedriifsstcrgncrtie, die misschien
niet direct in geld kcn worden uitgedrukt, mccr wccrvcn de werkeliike
omvcng zeer belcngriik kcn wezen.

VERGEET DAANOM X{OOIT. DAT VOORKOMEN BETER IS DAN GENEZEN!

Voorkomt bedriifsstcgnctie, niet clleen door een goede behcndeling en een
zorgvuldig onderhoud, mccr ook door een periodieke contróle. Periodieke
contr6le, dct wil zeggen het op geregelde tiiden - 

gemiddeld om de 10.000
km, doch voor bepaclde onderdelen, b.v. vcn de dieselmotor, eerder - op
bedriifszekerheid, onderhoud en sliitcge van Uw wcgen lcten controleren 

"cnclle onderdelen. De hiervoor in aanmerhing komende onderdelen kunnen dcrn
teqeliikertiid worden nagesteld. Vcn cndere delen wordt tiidig ieder begin
vcn sliitcge geconstcteerd, zodcrt voor vervcnging of herstelling een ogenblik
kcn worden gekozen, dct de onvermiideliike bedriifsstcrgrnctie yoor U zo
weínig mogeliik storend is. Trouwens, een dergeliike tiidige herstelling ls
crltiid vcn kleinere omycng, dus ook vcn kortere duur, dcn Ín gevcllen, dct
men gewccht heeft tot de sliitcrge zich cls storing begint te uiten.
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Ons streven is, voor onderdelengroepen, wccrvoor nc verloop vcrn tiid een
lcngere repcrctieduur onvermiidetiik is, meer en meer tot levering vqn
ruilonderdelen over te gccn.

W e n d t U v o o r i n I i c h t i n qt e n h i e r o v e r t o t o n ze
agenten, die U oolc volledig kunnen inlichten
omtrent het voor DAF-bezitters g eldende s pecicle
tcrief voor periodieke contr6le. Onze cgenten ziin niet
alleen speciccl hierop ingesteld, doch houden bovendien ons steeds op de
hoogte ycn de resultqten vcrn deze contròles. Wii bliiven gccrne op de
hoogte vcn de levensloop vcn Uw wcgen, opdcrt deze U de meeste vol-
doening zal kunnen schenken!

Bii de periodieke contr6le neemt de rnotor vcnzelfsprekend een
zeer belangriike plccts in. Wcrt het chcssis betreft, dienen in dit verbcnd
de volgende contròles genoemd te worden:

Vriie slcg koppelingspedcrcl controleren.
Vliegwielbouten en versnellingsbck controleren.
Kruiskoppelingen controleren en zo nodig nctrekken,
Oliepeil achtercs controleren; zo nodig bouten ncrtrekken.
Veerbouten en veerstroppen zonodig nctrehken.
Wielmoeren nctrelcken.
Veren controleren.
Schokbrekers controleren.
Bcndenspcnning controleren.
Vriie slcrg rempedcrcl controleren.
Peil hoofdremcylinder controleren.
Vcrcuum remservo controleren op lek.
Remmen beproeven,
Stuurspeling controleren.
Wieluitslcg ncrcr beide ziiden controleren.
Ncrspoor controleren.
Vlucht controleren.
Fuseedwcrshelling controleren.
Toespoor controleren.
Afstelling voor- en cchterwiellcgers controleten.
Bctterii controleren.
Werking en verlichting instrumenten op instrumentenbord controleren.
Dyncmo controleren.
Stcrter controleren.
Werking lcmpen en crfstelling koplcmpen controleren.

HET NASTELIEN
Enige onderdelen moeten, wcnneer onder het riiden of bii de periodieke'
contròle cfwiikingen worden geconstcrteerd, worden ncgesteld. In de eerste
plccts zii in verbcnd hiermede yerwezen nccr de canwiizingen in de Hcrnd-

leiding betreffende de motor. Verder vindt men hieronder de gegevens voor
het nastellen, yoor zoyer dit niet in de repcrrctiewerkplcrats moet geschieden.
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De lroppeling. De enlge cfstelling vcn de koppeling, die de bestuurder
kcn uitvoeren, is de crfstelling vcn de vriie slcrg vcn het koppelingspedccl.

Deze moet 2 tot 2,5 cm bedrcrgen. Voor het nastellen hiervcrn is op de
koppelingscrs, die ccn de linkerziide uit het koppelingshuis steekt, een korte
hefboom met een stelbout en contrcmoer ccngebrcrcht. De stelbout is bii de
nieuwe wagren volledig ingedrccid. Bli het ncstellen drccit men de stelbout
zover uit, cls nodig is om de gewensle vriie sIcA weder te verkriigen.

De versnellingsbak behoeft niet ncgesteld te worden. Men moet
slechts zorgen, dct in de verschillende iccrgetiiden de qanbevolen oliedikte
gebruikt wordt vcn goede hwcrliteit. Het is echter goed, dct men weet, dct
de hoogste versnelling wordt ingeschckeld door middel vcn een schuif-
koppelinE, die een relatief korte verschuiving eist. De tandwielen vcn de
drie lcaere versnellingen hebben rechte tanden en vereisen een lcngere
verschulving.

Trcnsmissie-crs en cchtercrs behoeven behclve de smering eyen.
eens geen zorgen vcn de bestuurder. De periodieke contr6le kan het beste
geschieden acn de hcnd vcn onze werkplcrctsinstructies.

Voorcs en stuurinrichting. Om de bcndensliitage tot een mini.
mum te beperken en de stuurinrichting steeds goed te doen funclionneren
is het nodig de wielafstelling vcn tiid tot tiid te lcten controleren. De zwcre
belcstingsstoten, wccrccn iedere wcgen onderhevig is, kunnen de cfsteiling
doen vercrnderen. Een correcte wielcfstelling is cfhankeliik vcn ncspoor,
vlucht, luseepenhellinE en toespoor, die ziin aangegeyen onder de technische
specificcrtie (pag. 9). Het is noodzckeliik, de contr6le hiervcn op te drcgen
ccn een hiertoe geoutilleerde werkplccts. Ook het biistellen ycn de stuur-
inrichting zelve kan het beste ccn een bekwccm monteur worden opgedrcgen.

De wielschiiven ziin vcn stcclplcrct geperst en voorzien ycn I bout-
gcten. Bii het vastdrcaien vtrn de wielmoeren moet men steeds dicrgonccrl
te werk gccn. Alvorens de wÍelen te monteren lcat men een druppel motorolie
op de wielbouten vallen om te voorkonnen, dat de moeren door roest vcst
gqcn zitten.

Men lette er op, dct de verzonken gcrten, wcrcrrin voor het binnenwiel de'
conische kcnt vcn de bout valt en yoor het buitenwiel de conische veerring,
vrii ziin vcn stof en verf en dct ook de vlckhen vcn de wielschiif en de
nccfflens, die tegen elkacrr vcllen, goed schoon ziin. Dit geldt eveneens
voor de teEen elkccr liggende vlckken vcn de dubbel gemonteerde crchter-
wielen. Door ccnwezigheid vcn vuil, verf e.d. liggen de wielen niet vlck
ccn en ontstqcn verhogingen, die losse verbindingen, speling en sliitqge
tengevolge hebben"

Let op het bovenstccnde, in het biizonder wcnneer men reseryewielen
monteert, dcrqr deze nog al eens vqck door stof en modder verontreinigd
ziin. Vqn pasgeverfde wielen moet men de verzonken gcten zorgvuldig
schoonmcken.

Drcsi crlle wieEmoereR nog eeRs vqst als de wagen + 100 km
met belasting gereden heeft. Ook de moeren vcrR wielen, die
verwisseld ziin, moeten Rcr 100 km nog eens aqngedrcaid
wordeR.

De hydrqulische remmen vereisen prcrctÍsch geen onderhoud, be-
houdens om de 2000 km de contròle vcn het nivecru vcn de remvloeistof.
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Afstelling vriie slcA vcn het
koppelingspedccl.

Het is echter vcrn groot belcng, dat men, trl ncar het gebruik, dcl Ycrn de

wcgen gemqakt wordt, de remmen iedere 5000 ò 10.000 km lcat controleren

en zo nodig biistellen.

Sliitcge ycn de remvoering is wccrneembacr doordct, cl ncqr mcrte deze

sliitcge toeneemt, het rempedccl verder kcn worden ingetrcrpt. Wcnneer het

rempedcal bii ,het intrcppen zacht ol veerkrachtig ccnvoelt of wel wcnneer

men dit biinc tot op de voetplcnk kcn intrcppen, moet men de remmen

onmiddelliik door een deskundig monteur lcten nczien.

Het is ycn zeer groot belcrng, voor het noodzakeliike op peil houden Yqn

de remvloeistof, uitsluitend de yoorgeschreven vloeistof Gockheed

remvloeistof No. 5) te gebruiken. Vooral het gebruik vcn remolie, die minercle

bestcnddelen bevct, kqn crantcrsten vcn de rubber onderdelen Ycn het rem-

systeem tengevolge hebben. Is bii tiideliik gebrek ccn beter of door een

lout een dergeliike olie gebruikt, dcrn moeten clle rubberdelen vernieuwd

worden en moet het remsysteem worden uitgespoeld, clvorens men met

nieuwe remolie vult.

Voor vernieuwing ycn de remyoering is het ycn belcrng, slechts de door

onze fabriek geleverde of canbevolen voering te gebruiken. Soort en kwcliteil

rrcn de remyoering moeten ncuw verbqnd houden met de bii het remmen

optredende tempercluren, dus met mqtericrql en wcrmte-cfvoer Ycn de rem-

trommel en met de rembekrachtiging, dus de keuze Ycn de voerbE maE

niet willekeurig ziin.
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DE ETECTRISCHE INSTAITATIE
De electrische instcllatie wordt voor een belcngriik gedeelte,
wccronder de stcrtmotor en dyncmo, behcndeld in de llcndleiding betreflende
de motor. De hier volgende besprelcing betreft de electrische verlichting.

Zeheringsdozen
De beide zekeringsdozen bevctten gezcmenliik acht 8 Amp. zekeringen, wqqr-
ycn de meest rechtse een reserve-zekering is. De overige zeyen zekeringen
beveiligen elk minstens twee stroomqfnemers (lcrmp of instrument), wcqrdoor
men in gevql ycn storing op zeer eenvoudige wiize kcrn controleren of de
storing in de stroomcfnemer dan wel in de betreffende zekering schuih. Het
inschckelen ycn de stroom voor de motor en voor de verlichting is bii het
chassis met benzinemotor in één schckelccr verenigd.

Licht- en motorcontcretschakelaqr
Bii cfgezet motor- enf ol lichtcontcrct ziin de verschillende instrumenten, zocls
stoplicht, brcndstofmeter, richtingacnwiizer en ruitenwisser uitgeschckeld.
Hierbii is de contcctsleutel geheel uitgenomen of qedeelteliilc ingestoken.
Wanneer de sleutel volledig is ingedrukt, stcct het motorcontcct ccn, wacrbii
de instrumenten yoor zover niet ycn een qfzonderliike schcrkelcar voor-
zien 

- eyeneens ingeschcrkeld ziin.

De gedeelteliik ingestoken ol geheel ingedrukte sleutel lccrn bovendien yeî-
drcaid worden, wcrcrdoor de stcrds- of hoofdverlichting wordt ingeschckeld.
Gedimd of groot licht wordt door middel vcn een voetschckelccr gekozen.
Met ingeschakelde verlichting bi!v. tiidens pcrkeren kan men de
contqclsleutel uitnemen, waarbii dus motorcontcrct en instrumenten ziin uit-
geschckeld en wccrbii de verlichting niet meer uitgeschakeld kcrn worden.

De binnenverlichting voor de cabine en de signcrclhoorn ziin zodcrnig ccn-
gesloten, dcrt zii onder clle omstcndigheden direct benut kunnen worden.
Aldus bestcct de mogeliikheid om de binnenverlichting aan te steken, zonder
dct men de contactsleutel in de schckelacr steekt. De stcdslichten ziin
zodcnig ccngesloten, dct zii met de hoofdverlichting steeds bliiven brcnden.
Dccrdoor heelt men ook bii een storing in de hoofdverlichting, biiv. een
doorgebrande dimgloeidrccd rlcn de linkerlcmp, steeds de beschildring oyer
twee yoor een tegenligger zichtbcrre lcmpen.

GloeÍIcrmpen
Voor de .E 40 en K 40

I contrólelqmp Yoor groot licht
I contròlelcrmp yoor richtingcrcnwiizer
2 meterbordlcrmpen
2 stcdslichtlcmpen

2 duplolampen
I cchterlichtlcmp
I stoplichtlcmp

ì
I

I Philins 6913, 6 V-1,5 W.

)

Philips 6728, 6 V-35/35 W.
Philips 6821, 6 V-5 W.
Philips 6401, 6 V-15 W.

De gloeilcrmpen yoor de l2-Volts instcllatie ycn de D 40 en T 40 drcrgen
respectieveliik de typenummers 12913, 12728, 12821' 12401.
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Zekeringen
À.cht zekeringen: 8/15 A.
Vcn links nccr rechts:
No. l: Achterlicht en instrumentenbordverlichting.
No. 2z Ruitenwisser en brcndstofmeter.
No. 3: Stoplicht en twee richtingcrcnwiizers.
No. 4z Twee stcrdslichten.
No. 5: Twee hoofdlichten-groot en contrólelcmp.
No. 6: Twee hoofdlichten-dim.
No. 7 z Hoorn en binnenverlichting.
No. 8: Beserve.

Koplcmp

Koplqmpen
Teneinde de tichtbundel de gewenste richting te geven, kcrn de reflector
versteld worden. Nadqt door het losdrccien vcn de schroef crcn de onderziide
de sierrcnd cfgenomen is, worden drie stelschroeven zichtbcqr, wccrvqn de
onderste twee, A, dienen voor het verstellen vcn de bundel in het horizontqle
vlck. Begin het instellen steeds met deze twee schroeven. De derde schroef B

dient voor het instellen vcn de hoogte vcn de bundel.
Denk er ccrn, dct de bundet bii een belcste wcgen hoger ligt dan bil een

onbelaste wcEen.
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