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Rechterzijde molor

Het motornummer fs Ín het cylinder-P'faats motornummer.
blok geslagen, aan de rechterzijde boven de achlersle uitlaalpoort.

VOORWOORD
In deze handleidÍng vÍnden d'e eigenaren yan DAF-chassis serÍo

40

met benzinemotor rpaardevolle inlichtíngen betreffende de behandeling en het onderhoud van hunne moloren"
Ten einde een goed 'rendement en een lange levensduur \ran de

molor le verzekeren ís het gewenst deze raadgevingen nauwkeurig
te bestuderen en op le volgen.
Deze handleídíng behandelt alleen dÍe nrerkzaamheden, die lot de
normale taak Yan de chauffeur behoren en vermeldt de geg-avens,
díe nodig zijn om een fechnische contròle naar behoren !e kunnen
verrichlen. Voor verdere afstellÍngen en reparaties raadplege men

de dichtstbijzijnde DAF-agent.
Uw wagen is te uraardevol om in onbevoegde handen gegeven te
worden" Goed vakmanschap is voor service evenzeer nodig als yoor
de fabrilcatie. Wanneer U orrer een goede werkplaats en deskundig
personeel beschikl, stelt U dan met ons in verbinding betreffende
onze speciale werkplaatsinslruclíes.

Zotgt eshter vóór alles, dat het normale onderhoud, zoals dit in dil
boekie is aangegeven, aan de hieraan le sfellen eisen voldoet.

VAN DOORNE'S AUTOMOBIEL FABRIEK

N.V.

N.B. RAADPLEEGT VOON BEHANDELING EN ONDERHOUD
VAN HET CHASSIS DE DESBETNEFFENDE SPECIALE HAND.
LEIDING. DE,ZE IS VOOR U ONMISBAAR.

GARANTIE
Van Doorne's Aulomobiel Fabrielr N.V. garandeerl, dal de door haar
nieurp afgeleverde automobielchassís geen fouten bezillen, welke een
gevolg zijn van ondeugdeliike conslructie, verkeerd materiaal of ondeugdelijkc bewerking.
Op grond hiervan verplieht z\

\ran
zieh, met uitsluiling
iedere andere aansprakeliikheid,
alle onderdelen, y/îBrvan naar hare mening één der bovengenoemde fouten is gebleken
alvorens met hel chassis een afsland van 15000 km is afgelegd, respeetievelijk binnen zes maanden na de eersle aflevering door één
harer agenlen, kosleloos te yeryangen of le .herstellen. Levering \ran
veryangingsonderdelen geschiedt af fabriek.
Onderdelen, waarvoor aanspraak wordt gemaakt op garantie, moelen
franes aan de fabriek te Eindhoyen rporden opgezonden door lus-

senkomst yan de agent, die het betreffende chassis heef t geleverd,
Deze agent zorgt yoor demonlage en montage zonder enige kssten
voor de eigenaar. De aansprakeliikheid yoor deze urerkzaamheden
berust uitsluitend bii de agent en niel bii de f abriek.
Op de beslissing yan de fabriek inzake garantie is geen beroep

mogelijk" Door het aceepteren yan het chassis verklaart de koper

hiermede accoord te gaan.
UITGESLOTEN van de door de aulomobielfabriek verleende garantie

zijn de banden en de accumulatorenbatterij.

Voor

deze

onderdelen geldt alleen de garanlie, die door de betreffende fabrikanten verleend wordt, met uitsluifing van iedere andere EîDSptdkelijkheid.
IEDERE GARANTIE.JTANSPRAÀ,K VERVALT wanneeT zONdET
se hrifletijke toestemming yan de aulomobielf abriek aan hel e hassis
wiizigingen worden aangebracht, die naar de mening yan de fabriek
de normale werking of de betrouwbaarheid yan hel chassis kunnen
beinvloeden. Helzelfde geldt, wanneer binnen de garanlie-lermiin
andere dan door Van Doorne's A,ulomobiel Fabriek geleverde onder-

delen zijn gemonleerd.
Van Doorne's Automobiel Fabriek aanvaardl geen aansprakelijkheid
voor buiten het beslek yan bovenstaande bepalingen door hare agenten mondeling of schrifteliik aangegane garantie-verplichlingen.
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SERVICE
Voor het behoud yan iedere aulomobiel, is regelmalig
en goed
onderhoud een absoluut vereisle.
Alleen daardoor voorkomt U onverwachte bedrijfsslagnaiies en verlengl U de levensduur van Uw wagren.
Reeds gedurende de eerste levensperiode kunl U Uw chassis grondig
vernielen door de instructies belreffende inrijden en smeren niet

na le komen.
De DA.F-organisatie verleenl voor een goed onderhoud de speciale
service beslaande uit het gratis verrichten van de werkzaamheden
voor het doorsmerqn en ve.rversen van de olie yan de motor na
het af leggen van in totaal
.
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600 km,
1400 km en
4000 km.

Voor deze drie smeerbeurlen behoeven alleen de gebruikle

smèer-

middelen le worden betaald. Tevens wordl bii deze gelegenheden
een gralis lechnische contróIe van Uw molor en chassis uilgevoerd.

Wendt u hiertoe tot de DAF-qgent, die Uw wqgen

heeft geleverd.

Wii yerzoeken U alleen de door de agenl aan ons op le zenden y€rklaring, dat deze werkzaamheden zijn verrichl, le willen onderlekenen.
Een goede verzorging alleen gedurende de inrijperiode is echier
niel voldoende. Ook daarna moet U niel alleen zorgen voor eeR
regelmatig doorsmeren en olie-veryersen, zoals in deze handleiding

slaat aangegeven, maar bovendien steeds in hei oog houden, dat
voorkomen beter is dan genezen.
Laai daarom Uw wagen periodieh conlroleren door onze DÀ,F-agenl,

die U deze heef t geleverd. U voorkoml daarmee bedrijfsstagnaties,
die anders de hoogsle post op Uw onkostenrekening kunnen uitmaken.

Nadere bizonderheden omlrent deze periodieke contróle vindt U op
pagina 27 van deze handleiding. De hieraan verbonden kosten ziin
speciaal voor DÀ,F-bezillers zeer gering.

ALGEMENE GEGEVENS
Type molor.
De benzinemoloren van de DÀ,F-chassis serie 40 zijn zescylinder
vierlact-moloren.

Technisshe specificcrtie
Bouwwijze
Cylinderboring
itiÍr",'
"vriitlr,
Èt"1ffi::l&",r,à*ii;;

zijkleppen
88,89 mm
ro7'es mm

(gyz"l
.r:.vi.'.''.
:::::::::::::::::::::::::::

Onlstekingsvolgorde
Max. aantal o/m
Max, vermogen bii 3200 olm
Max. koppel bii 1400 olm
Krukas
Benzinepomp met membraan
Carburator

Droog luchtfilter

Gecombineerde druk- en spatsmering
Smeeroliedruk

: 3:3li

riter

.......... 1-5-3-6-24
.... 320C
. . . , 9l pk
...

.

..

.

23,8 kgm

....... 7 Xge-lagerd
.

......

mechanisch

valslroom
2,45-2,8

1600

kglcm bii

olm en een

olietemperaluur

Walerpomp-type

Inhoud lcoelsysleem

...:'

Temperatuurregeling

van 60u

C.

centrifugaal
22

liter

thermoslalisch

Afstelgegevens

Klepspeling inlaatklep (warm)
Klepspeling uitlaatklep (warm)

Volgorde yan hel aanlreklcen der kopboulen

0,008"
0.010"
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Opening onderbrekerpunlen
Bougielype Bosch W 175 T

4,

van cylinderkoPMomenlen yoor hel aandraaien
boulen en bougies.
Af lezingen op de contrólesleutel (iorsiesleulel).
7S fllbs, 10,35 kgm.
Cylinderkopbouten
28 ftlbs,3,86kgm.
Bougies
....
Draai de kopbouten gelijkmatig vast. Begin hiermede in het midden
van de kop en werk vervolgens naar de uiteinden van de kop loe,
hierbij de iuisie volgorde in achl nemend (zie afb.). Dit aandraaien
herhaalt men, Iotdat alle moeren goed vaslzillen.
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BEDRIJF STELLEN

VAN DE MOTOR

Het inriiden
Een wagen mel een nieuwe molor mag niel direct met een

hoge

snelheid worden gereden; de onderdelen moelen eersl de fijd hebben,
goed in le lopen. Men neme daarom gedurende de inrij-periode slrikt
de volgende voorschriften in acht, waaruil bliikt, dat de maximumsnelheid slechls geleidetiik mag worden opgevoerd:
Snelheid

vrachtaulo's lrekkers

van fl-500 km
. ,. 500-1000 ,,
,, 1000-1500 ,,
,, 1500-2000 ,.

.aaa

..4.

40; 35
45; 40
55; 45

km. per uur

45

t.
r.
tr

.r
r.
.o

r.
r.
.r

Daarna kan de snelheid geleidelijk tol het maximum worden opgevoerd. Vrachîaulo's mel aanhengwagens moelen in deze geliik gesteld
worden aan lrekkers met opleggers.
Gedurende hel inrijden moet betreffende de smering
van de
motor het speciale voorschrift in achl worden genomen, dat de olie
moet worden verversl, nadat de wagen"in lolaal heeft afgelegd 600 km
1400

km

2500

km

4000

iedere 2000 km plaats hebben.

km. Daarna moet het verversen

na

LGEMENE RAA,DGEVINGEN
Door onderstaande voorzorgsmaatregelen zo veel mogelijk op le volg?n, zal men bii het gebruik vaR de molor veel moeilijkheden en
abnormale slijtage voorkomen.

Ir

1. F i I I e r s. Houd deze vooral goed schoon; het ziin dc beschermers van Uw motor. Vervuilde filters veroorzaken snelle slijtage
en een laag molorvermogen.
2. Brandstof. Gebruik geen vuile bussen voor het vervocr"

Betrek alleen brandstof van bekende maaischappilen.
Houd'alle braìidstoffilters schoon en kiik hen régelmalig na.
3. Smecrolie. Tap het carter fijdig af. Gebruik de beste'merken
olie, Vervang het smeeroliefillerelement op tiid" (Zie ,,Het olie':" filter" in het gedeelte onder ,,Smering")"
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4. Laat hel oliepeil niel le ver beneden hel merkleken ,,Danger"

op

de oliepeilstok zakken. Immers, hoe groter de olievoorraad is, des

te beter zal de olie in slaal zijn de wrijvingswarmle op te nemen
en te yerspreiden. Vul echter geen olie bii tol boven het

,,Full" merkleken.
5. Laal de molor in geen geval lopen zonder smeerolie of

zonder

koelwaler.
6. Gebruik geen olie, dieselolie of pelroleum in het koelmiddel, aangezien deze sloffen een schadelijke invloed hebben op de rubberkeerring van de walerpomp.
7. Laal de molor nooit draaien, wanneer hel koelwater of het anlivriesmiddel kookl. Hierdoor gaal de smering falen en de molor
kan ernslig vervuilen.
8. Giet geen koud waler in een overhitle molor. Dil kan de cylinderkop, hel blok e.d. doen scheuren.

9. Laal hel luchtfiller niel verslopt raken en let er op, dat alle
verbindingen goed aangehaald zijn. Slechls door het filter goed
le onderhouden, behoedt men de motor reeds voor onnodige

slijlage.
10" Starl de motor nooil, voordal men de olie, het waier en de brandsfof heef t geconlroleerd en voordal de motor in gereedheid ge-

brachl

is.

ll. Laal de molor niet onbelast op hoge snelheid draaien. Dil veroorzaakt onnodige slijtage en verkort de levensduur.
12. Laat de molor niet onnodig stalionnair draaien. lfet heeft niet
alleen een nadelige invloed op de molor, het verhoogt bovendien

de bedrijfskosien.

Maak in de lagere yersnellingen een verstandig gebruik van de
molor als rem. De molorsnelheden, welke mogelijk zijn, wanneer
men in één van de lagere yersnellingen een sleile helling afdaalt,
kunnen hoger zijn dan die, waaryoor de molor berekend is. Hel
zal schade Yeroorzaken, tenzij de wagensnelheid in een bepaalde
versnelling niel groler wordt dan de snelheid in diezetf de yersnelling op de vlakke weg.
14" Laal de molor nooit draaien zonder oliedrukaanwijzing op de
meter, anders zal beschadiging van de molor het gevolg zijn.
15. Laat de brandstoftank niet geheel leeg raken, daar er dan lucht

13.

in de brandstofleiding stroomt, waardoór de motor afslaal en

veel

riid verloren gaat met het weer op gang brengen van de moior.
16. Gering vermogen, onregelmalig lopen en een slechle conditie
van de molor zijn vaak het gevolg vaR lucht in het brandstofsysleem of van dampbelvorming" Let er op, dat geen lekken in
de brandslofleiding of in de fillers zijn, waardoor deze loesland
kan onlslaan.

17. Vuil' gruis, vezels of andere ongerechtigheden in de brandstof
of in de srneerolie zijn nadelig voor de molou als gebruiker is
het Uw plicht cr op le lellen, dai geen ongerechtigheden in de

motoi geraken.

18" Start de molor niel bii koud weer, zonder dat men op de hoogle
is mel het gedeelte: ,,FIet starlen bii koud rfreer".
19" Enige uilwendige yerwarming yan de molor zal het slarlen bii

, koud weer vergemakkelijken en de batterij sparen"
20" Gebruilc de slarlmolor niel langer dan l0 sec" aehler elkaar.
Waeht daarna minslens 20 seeonden, voordal meR weer lracht

te starlen. Wanneer men zÍch hieraan niet houdl, kan een verbrande slarlmolor het gevolg zijn.

2L.

22.

Slart of gebruik de rnolor niel, voordal men de instructies zorgvuldig doorgelezen of bestudeerd heef l; als .gebruiker bent U
dil aan Uzelf verplicht.
Lel er op, dal de radiator niet verslopt is lussen de ribben of
buizen, daar anders de luchfstroom belemmerd wordt en het
koelvermogen verminderl.

BEDRIJFSTEMPERATUUR
Het is voor iedere molor van grool belang, dat de normale bedriifstemperaluur goed in het oog wordl gehouden. De motor mag niet le
warm worden, maar evenmin le koud blijven, dus niel onder 70" C.

De normale bedrijf stemperatuur
van de benzinemolor van Uw DAF 40 is 80n C.
Ge hebt een koelwaterlemperatuurmeter op Uw inslrumenlenbord;
het is van belang, deze geregeld in het oog te houden.
Bii een le lage temperaluur is niet alleen de smering onvoldoende,
maar is ook de verbranding onvolledig. Hel gevolg hiervan is verhoogde cylinderslijlage,

Wanneer een mofor koud gestarl is, moet men dus ,lrachlen

de

koelwalertemperatuur en dienlengevolge ook de smering zo snel
mogelijk op een normaal peil le brengen. Hel is hierloe het beste,
de motor, zodra deze behoorliik door bliift lopen, op een gemiddeld
toerenlal onder enige belasting te laten lopen. Men kan dil bereiken,

door op een lage versnelling voorzichtig weg le rijden, totdat een
temperatuur van ongeveer 50o C. bereikt is; daarna kan men lol de
normale belasting overgaan,

Voor een snel bereiken van de vereisle bedrijf stemperaluur is een
goede werking yan de hieronder nog nader fe bespreken lhermoslaat
in hel koelsysleem van groot belang.
Bii koud weder Ís het noodzakelijk een radiatorhoes te gebruiken.

STARTEN EN STOPPEN
Het slarten

van

VAN DE MOTOR

motor.

Eerste macrl stqrtelr
met goede brandstof en conlroleer of de
is. (De loevoer kan gecontroleerd worden
door de moer, die de brandstofleiding mel de carburalor verbindt, los le draaien. Komt er een f linke hoeveelheid brandslof
uit de leiding, dan is dit een aanwijzing, dal voldoende brandslof naar de pomp gevoerd wordt.) Indien voldoende brandstof
in de tank aanwezig is, controlere men de leiding van de lank
naar de pomp op lekken, die het gevolg kunnen zijn van losse

l. Vul de

brandstof tank
brandstof toevoer goed

verbindingen, gebroken moeren of gescheurde leidingen. Ga ook
na, of de leidingen niel verslopt, dan wel geheel of gedeeltetijk
dichtgeknepen zijn.
2. Vul de radiator mel schoon waler of, indien de lemperaluur beneden het vriespunl ligt, mel een anti-vries mengsel.

Linkerzijde Yan de molor
3.
4.

5,

Vul het carler mel olie tot aan het merkleken ,,FIILL" op de
oliepeilslok. Zie hiervoor verder het gedeelte onder ,,Smeritlg""
Het verdient aanbeveling, vóórdal men yan de slartmotor gebruik
maakt, de rpotor drie of vier maal mel de handslinger le fornen,
teneinde het motordrijfwerk reeds enigszins ,,los" te maken.
Behalve het hierbovengenoemde is hel noodzakeliilc de smering
le conlroleren van de dynamo, slarler, ventilalor, walerpomp en
andere onderdelen. Controleer of hel luchtfilter niel verstopl, goed
gemonleerd en schoon is.

6.
7.

8.

Conlroleer de spanning en zo nodig het soorlelijk gewicht yan
het eleclrolyl van de accu.
Controleer de gehele electrische installatie. op losse verbindingen

en let er op, dat alle componenlen goed mel elkaar aangesloten zijn.
Zotg er yoor, dal geen losse onderdelen, gereedschappen e.d. op
de molor liggen, daar deze ernstige schade kunnen veroorzaken

9.

of omslanders ernslig lichamelijk letsel kunnen loebrengen.
ZeI het conlacl aan en slart vervolgens de molor met behulp
van de slarler. Als alle yoorgaande inslructies goed opgevolgd
ziin en er wordt gebruik gemaakt van de iuiste brandslof, zal de

10.

Laat de molor met matige snelheid lopen lol hii goed warm is
en de smering goed funclionneerf. Zie de raadgevingen, die nó

molor onmiddellijk aanslaan.

het starlen opgevolgd moeten worden.
10
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Normqal stqrten
Ats de molor kort geleden nog gelopen heeft en er is síndsdien niels
aan veranderd of gerepareerd, wordt op de volgende wiize geslarl:

l. Controleer de brandslof loevoer.
2. Controleer hel peil van de olie mel behulp van de peilslok.

(Stand

van de olie ,,FIILL".)

3. Controleer het koelwaler.
4. Inspecleer de gehele molorinstallatie; lef er op, dat alles in orde
is en goed vasl zit en dat geen losse onderdelen of gereedschappen
op de molor liggen.
5. Slart de motor mel behulp yan de starler, na het conlacl aangezet te hebben.
6. Conlroleer de molor zoals hieronder aangegeyen in het gedeelte:
,,Nó het starten op le volgen raadgevingen".

Starten bii lroud weer
Bii lage lemperaluren kunnen zich moeiliikheden voordoen bii het
slarten yan de molor, hetgeen te wijlen is aan te lege spanning van
de batterii, veroorzaakt door de temperaluur, òf aan onvoldoende
versluiving en verdampíng yan de benzine.
Laat bii het starten de motor, in het bijzonder een koude mofor,
nooil direct op de maximum snelheid draaien. De molor mag slationnair niet veel rneer dan 800 à 1000 olrn maken, vóórdat de olie
warm genoeg is om le kunnen circuleren en vóórdal de molor enigermate op lemperaluur gekomen is; het duurt gewoonlijk 4 à 5 minuten,
de molor is n.l. uilgerust mel een lhermostaat.
Dif is rrel een rran de belangriikste punlen wat betreft het bedienen
van de motor.

Immers, wanneer men de molor reeds direct op volle krachf laat

werken, wanneer de smering niel voldoende funclionneerf en de yerschillende onderdelen nog niet op de iuiste lemperaluur zijn, kan
hiervan reeds in de eersle seconden grote schade het gevolg zijn.
Als de ontsteking en carburatie in orde zijn, kan het slarlen bij koud
weer aanmerketijk yereenvoudigd worden door hel opvolgen yan
onderslaande raadgeviirgen:

l. Probeer nooit le starten mel geheel geopende smoorklep;

open

deze slechts een vierde deel.
2. Sluit de luchfklep (choke) en draai, alvorens hel contact aan le
zelten, de motor enige malen rond, wanneer hii mel de hand op
gang wordl gebracht.
3. Zet het confact aan, houd de luchtklep bijna geheel gesloten en
slinger de molor op dezelfde manier aan als dif bii normale fenn-

peratuur geschiedt.

4, Als de molor aanslaat, houd dan de luchtklep nog een weinig ge- slolen, lol de molor voldoende warm is om normaal te kunnen
draaien.

5. Door de radialor le vullen met heet waler zal hel starten vergemakkeliikl worden.
6. tet er op, dat de benzine naar en door de carburalor slrooml. Het
is mogelijk, dal de benzineleÍding door íjs versfopt kan zijn, hetgeen te wijten is aan water dat in de benzine geraakl is.
11

Nc het starten op te volgen rcrcrdgevingen
Né het slarten dienl men de molor zorgvuldig le inspecleren onil
zeker le zijn, dat alle onderdelen goed funclionneren.
l. Conlroleer de oliedruk. Indien de meler geen druk aanwijsl na
l0 à 12 seconden, ze! dan de motor af en ga na wat de oorzaak
kan ziin. Indien de lagers in goede conditie zíjn en de iuiste soort

olie gebruikl wordl, moet de oliedruk, als de motor op 1600 loeren
draait, 2,45-2,8k9/cm2 bedragen. Indien de olie zeer koud of dik is,
zal de druk hoger zijn. Wanneer de olie warmer wordl, zal de
druk vanzelf afnemen.
2. Controleer de watercirculatie en lemperaluur. Indien geen circulatie plaats heeft, zel dan de motor af en ga na, wat hiervan de
oorzaak kan zijn. Laat de motor niet draaien, indien hel waler
kookl. De hilte van de cylinderwanden verbreekt n.l. de oliefilm
en veroorzaakl bovendien aanzienlijk waterverlies als gevolg van
snelle verdamping.
3. Lel er oP, dat de motor soepel en rustig loopt. Het Ís mogelijk,
dat de molor toch onregelmatig loopt, doordat één of twee cylinders nog te koud zijn. Wanneer de motor \rarm wordl, zullen alle
cylinders goed werken. Mocht dil echler niel het geval zijn, zoek
dan de oorzaak op.
4. Ga na of nergens olie of water lekt.
5. Conlroleer de venlilalor-aandrijving. Slappe V-snaren veroorzaken
slippen, wddrdoor een goede werking van de venfilalor belemmerd wordl en de snaren snel slijten. Laat de ventilalor nooit
zonder smeermiddel lopen, maar smeer ook niel bovenmalig, daar
het teveel op de er omheen liggende delen geslingerd wordl.
6. Conlroleer op de ampèremeler of de dynamo voldoende bijlaadt.

Stoppen
l. Men slopl de motor door het conlact af re zefien.
2. Als de lemperaluur beneden hel vriespunt ligt en er wordt
'gehele
anlivries-mengsel gebruikl, moet het

geen

koelsysteem afgetapt

worden.

3. Als een antivries-mengsel gebruikt wordl, moet dit geconlroleerd
worden, olîr zeker te zijn, dat tret niel zal bevriezen. Het is het
beste een mengsel te gebruiken, dal nog niel zal bevriezen bii
een lemperaluur, die ver- beneden die lemperaluren ligt, die gewoonlijk voorkomen.

4. Vul de batterii niel, wanneer men de molor juist heeft afgezet en
de wagen niet direct weer gebruikl wordt. , Dil verhoogt n.l; de
kans op bevrie.zing. Vul de batterij, vóórdat de wagen voor de
dagrit in gebruik genomen wordf.,
Opmerking:
Indien de wagen in' een verwarmde ruimte wordt gestald, waar be-

vriezing dus niet mogelijk is,' kunnen de punlen 2, 3 en 4 buiten be.
schouwing gelalen worden.

DE SMERING

VAN DE MOTOR

De eersle zorg voor een goed onderhoud van de molor is het nauwkeurig opvolgen yan de inslruclies betreffende de smering.
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Beschriiving smeersysteem
De smering van de molor geschiedt onder druk naar alle krukas- en
drijfslanglagers door middel van een landradpomp. De oliepomp
wordt door de nokkenas aangedreven. De pomp zuigl uit het middengedeelte van het carter en perst de olie door een kanaal in het blok.
Dan vloeif de olie door een verdeler en door verschillende leidingen
naar de krukaslagers. Van de krukaslagers loopt de olie door speciaal

voór dit doel geboorde galen in de krukas naar de drijfslanglagers. Hel
omlooptype drukregelaar, beslaande uit een zuiger mel drukveer, bevindt zich in het oliepomphuis. De lussenas en de hulpaandrijf as
worden onder druk gesmeerd. De nokkenaslagers, klepsloters, klepslelen en cylinders worden gesmeerd door de olie, die van de krukas-

en drijfstanglagers wordt

af

geslingerd.

SMEERINSTRUCTIES.

Oliepeit en hoeveetheid olie
Het peil van de olie in hel carter wordt afgelezen op de oliepeilstok.
Om dif nauwkeurig le kunnen doen, maakl meR de uilgenomen peilslok eerst schoon en sleetrrt hem weer in het carler. De stand van de
olie moet gehandhaafd btiiven lot aan of op het merk ,,FIILL" op

de peilslok.
Zotg er voor, dat hel peit nooil beneden het merkteken ,,DANGER"
staat. Controleer het peil steeds, wanneer alle olie uit de molor in
het carter lerug is gedropen; dat is minslens 20 minulen nadal de
molor gedraaid heeft. Hel oliepeil kan dus het besle "'s morgens vóór
het begin van de eerste rit geconlroleerd worden. Wanneer hel fillerelement gereinigd of vernieuwd is, moet men de molor een ogenblilr
lalen draaien, waardoor het filler gevuld wordl; conlroleer daarna
hel oliepeil nogmaals erf vul de olievoorraad zo nodig aan.

De oliepeilstok
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Verversen vcn de olie
Ondanks de goede werking van olie- en luchtf ilters is nipt te yermijden, dat stof in de molor doordringl. Bovendien verzamelen zich
in hel motorcarter condenswaler en kooldeelljes, die zich lezamen
mel hel slof vermengen mel de smeerolie. Bii een slechte afslelling
van de motor, bii het draaien van de koude molor en bii het choken
wordt de smeerolie bovendien verdund. Niet fijdig verversen van
de smeerolie kan daarom zeet ernstige gevolgen hebben. In de
eersle plaals krijgt men hierdoor slechi sluiiende zuigerveren, kleppen en klepgeleiders. Door de slechl sluilende zuigerveren koml de
olie gemakkelijker langs de zuigers in de verbrandingsruimte, waardoor niet alleen het olieverbruik loeneemt, maar ook de molor verde.r
vervuill. Gedeehelijk verbrande smeerolie en brandsiof geven tezamen
een dun vloeibaar product, dal de smeerolie dusdanig verdunl, dat
geen voldoende smering meer kan plaals hebben.

Inloopperiode
Hierloe moelen de volgende perioden in het oog worden gehouden:

Gedurende het inlopen na een lotaal afgelegde afsland yan
2500 km
1400 km
4000 km verversen.
km
Nadat een afstand van 4000 km. is afgelegd moet de olie na iedere
2000 km. worden afgetapl en verversl.
600

Oliedikte
Alleen op fiid verversen is echler niel voldoende. Het is ook strikt
noodzakelijk U te houden aan de volgende voorschriflen betreffende

de oliedikfe:

Bij een buitentemperatuur van 24o C. en hoger Motorolie SAE 40,
Bii een builenlemperaluur van 0o-24o0.
Molorolie SAE 30.
Bii een buitenlemperaluur beneden OeC.
Motorolie SA,E 20.
De voorschriften yoor de intoopperiode
van de molor gelden
ook na een revisie. Gedurende de inloopperiode dient een dunnere
olie gebruikt fe worden. Voor de inloopperiode raden wij SA.E 20

aan onder normale lemperaluursomstandigheden en een nog dunnere

olie bii koud weer.

Gebruik goede olie
Het verschil in prijs lussen goedkope olie en olie van goede kwaliteit
is zeker geen weggegooid geld, daar reparalies, die hel gevolg zijn
van hel gebruik van een goedkope olie, veel koslbaarder zijn. Sommige olién bevalten zwaveldeeltjes, die zelf weliswaar geen nadelige
uilwerking hebben, maar lezamen met bepaalde verbrandingsproducten zuren vormen, die de melaalopperylakken aantasten. Behalve
door gebruikmaking van uilgebreide hulpmiddelen en door langdurige
onderzoekingen is het overigens zeer moeilijk le oordelen of een
bepaalde smeerolie al dan niet van goedg kwalileit is. In de practijk
is hel daarom het besle, olie te kopen van een bekend en belrouwbaar merk. Het gebruik yan een gedoople olie wordl aanbevolen.

Oliesoort
Om vasl te slellen welke olie het best' gebruikl kan worden, doel
men hel besle zich te houden aan het advies van de oliemaatschappij
r4
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van welke men de olie belrekl. Hel is n.l. heel goed mogelijk, dat
twee schijnbaar gelijke olién yan verschillende merken Yoor geheel
uiteenlopende doeleinden gebruikl moelen worden.

Olíevulpiip
De vulpijp dient levens voor venlilatie van hel carter. Daarom is de
piip van een filter voorzien, dat voorkomt, dat slof of vuil in hel
carler geraken. Van een verslopt filler kan druk op de olie en
olieverlies het gevolg ziin. Hel onderhoud is zeet eenvoudig en het
verdienl aanbeveling het filler le reinigen, wanneer de olie Yèrverst wordt.
Het reinigen:
l. Verwijder het opeengehoopte vuil van de buitenkant van de ontluchtingspiip.
2. Verwijder hel deksel yan de onlluchtingspijp.
3. Doop hel deksel in de smeerolie.

Oliepeil
De oliepeilstok wordt gebruikt om het peil van de olie in het carler
le meten. Het peil van de olie dient alliid gehandhaafd te blijven tol

aan of op het merkteken ,,FIILL". Zotg eryoor, dal hel peil nooit
beneden het merkteken ,,DANGER" staal.

Oliefilter
het oliefilter dienl regelmalig aandacht geschonken te worden.
De conditie van het filterelemenl kan men vaslslellen aan de hand
yan de conditie van de olie. Indien, ondanks inachlname yan de
voorgeschreven verversingsperioden de olie zwarl begint le worden,
moet het elemenl vernieuwd worden.

.rì,an

Oliedruk
Hel is noodzakelijk, de oliedruk geregeld te conlroleren op de

daar-

toe op het instrumenlenbord aanwezige manometer. De normale druk
bedraagt 2,45-2,8 kg per cm2 bii een olielemperaluur van ca 60oC en
bii 1600 omwentelingen per minuul, helgeen overeenkoml mel 0,35 tol
0,7 kg per cm2 bii slationnair draaiende motor. Bij snelheden, die
hoger liggen dan 1600 olm zal de oliedruk hoger zijn. De manometer
wijst eveneens een hogere druk aan wanneer de olie koud is.
Wanneer de lagers versleten raken, zal langs deze weg olie ontwijken en dientengevolge zal de oliedruk enigszins dalen. Het is niet
raadzaam, in dil geval de oliedruk le verhogen, aangezien de exlra
hoeveetheid olie, die via de lagers weggeslingerd wordl, de cylinderwanden reeds overmalig smeert.
De oliedruk zal eveneens enigszins variéren bij verschillende merken
en soorten olie.
De beoordeling, of de oliedruk gewijzigd moel worden, kan om deze
redenen het beste worden otrergelalen aan een deskundige, lerwijl
men ook voor hel verslellen goed doet, door zich lot de dichtslbiizijnde dealer le wenden.

Men verzuime echter niel, indien de oliedrukaBttdírecl advies
wiizing niel normaal is, hieromtrent
in te winnenl
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KOELSYSTEEM

De waterpomp
De waterpomp wordl gesmeerd door middel van"een velpol, die iedere
dag een slag moel worden aangedraaid.
Ten behoeve van hel aftappen van het koelsysteem bevindt zich op

het cylinderblok aan de linkerzijde bíj het vtiegwielhuis
aan de inlaalzijde van de walerpomp een aftapkraanlje.

cR. onder

De thermsslaat

De therrnostcrct
De motor is uitgerusl met een thermoslaal, welke verhinderl, dal het
waler uit de molor naar de radiator strooinl, vóórdai het op lemperatuur gekomen is. De lhermoslaal voerl een bepaalde hoeveelheid
waler uil hel cylinderblok via de omloopleiding naar de inlaalzijde
van de pomp, van waaruit het opnieuw door de molor circuleert.
Dit gaal door, tot hel water in' de motor op die temperaluur is ge.

komén, waarbij de thermostaaÍ beginl le openen en het waler uit
de molor nu in de radiator kan stromen. Dit waler wordt door de
pomp direct weer uit de radiaf or naar de molor feruggevoerd. Een

defecte thermoslaat kan niel gereparéerd worden, zodat men deze dan
moel vervangen. De thermoslaal begini te openen bii -r- 65o C en
moel bii -t_ 80'.C volledig open ?iitt.

Antivries
Zodra de kans bestaat, dal de buitenlemperaluur beneden het vriespunl daalt, moet men in het koelwater antivries gebruiken" Hoewel
îé
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de anlivriesmiddelen op alcoholbasis spoedig verdampen, dus

gère-

geld moelen worden geconlroleerd en biigevuld, terwijl deze bovendien bii morsen oorzaak kunnen zijn" van beschadiging van, de lak,
verdienen zii loch de voorkeur, daar zii geen aanleiding geven tot
'versloppen van hef kóelsysteem én aanlaslen van het maleriaal.

.
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BRANDSTOFSYSTEEM
Brandstofpomir
De brandstofpomp is van het membraan-lype en wordt door een excenlriek op de nokkenas bediend. De pomp is gemonleerd aan de
lÍnkerzijde op het achtergedeelfe van trèt cftit a"rblok.

Aangezien sioringeir, die men in de brandstofpomp meenl le moelen
zoeken' gewoonliik veroórzéaldt worden door defectefi in een ander
gedeelle van het brandslofsysteem, is het raadzaam, alvorens tot demonlage van de pomp" ovér te gaan, zich etr goed van le overluigeR,
dat de storing inderdaad, in-de brandstofpomp gezocht moet worden.
Wanneer bijvoorbeeld de molor nief genoeg benzine krijgl,
conlrolere
men eersl het brandstofpeil in de lank en men gaat tta -of een leiding
gebroken, lek of verslop!. is. Ook dient 'men aan de pornp te conlroleren, of de pakkin! van het benzineglaasje niel lekt, of het membraan en d"e bovenste_ afdichlschroeven niet tós ziilen en of de kleppen en veren .nog in "goede slaal verkeren.
Indien de molor ie veél biandslof krijgl,' is dit doorgaans het gevolg
van een onvolkòmen luchtklep-afstelling, een leklke -vloller, €gtr defecle vlolternaald of een verkeerd af geslelde carburalor; deze foul
wordt gewbonlijf< niel door de brandstòfpomp veroorzaakl.
"
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DE

CARBURATOR

-

De valslroom-carburafor is voorzien van lwee verstuivers (venluri's),
de hoofdversluiver ert"d€ lweede versluiver.
De'carburator is volkomeú geslolen, waardoor alle lucht yoor venlilalie (resp. onlluchting) van de vlolterkamer en voor de nullasisproeier door hel luchtfilter moef komen. Deze carburator is zo geconslrueerd, dat benzine en lucht steeds in de juiste mengsel-vérhouding naar de cylinders gevoerd worden, zelfs wanneer de luchttoevoer door het luchtfilter beperkt zou worden.
De aeceleratiepomp wordt mechanisch in werking gesteld; hel vollaslsproeiersysteem wordt bediend door de onderd-r":k ;il
de molor.
:

Brcrn d stofto evo ersyste em
De brandstof slroomt via de inlaat naar de filferruimle en door het
f

ilterelemenf. Dit is bevestigd aan

aan 1e

tB /

de - filte-rplug, die trert eib;;
i;
zeskante kop, direct boven de inlaataansluiting. Het ele-

1a"
ment wordl
met deze plug verwijderd. Dir fijne benzinefiller is yan
bijzonder belangr en moel op geregelde tijden uilgenomen en schoongemaakt worden, olÌl te voorkomen dat vuilophoping de benzinedoorlaal gaal belemmeren"
Na hef filter slrooml de benzine door de vlotfernaaldzitting en langs
de vlollernaald naar de vlotlerkamer. A,Is het brandslofpeil op eén
vooraf vastgesfelde hoogle koml, slijgl de vlolter lol de vlotternaald

de

brandstof toevoeropening sluit. Wanneer de molor draait en de
brandslof loopl uit de vlolterkamer naar de sproeiers, zal de vlotler-

l7

naald een positie innemen, die iuisl voldoende ruimle openlaal, om
de vereisle hoeveelheid brandstof door te lalen en het brandstofpeil
op constante hoogte te houden.

Filterplug

Irllerelemenl

Vlotternarld

Ylotlernaaldritling

De brandstoftoevoer

Nullcstsysteem
Het nullaslsysleem is alleen in werking bii langzaam en onbelast
(stationnair) draaien en bij snelheden lot ongeyeer 30 km./u" De afyoeropening van het nullaslmengsel wordt bepaald door een kleine
messing plug, die in hel smoorklephuis geperst is en die een bepaalde positie heeft ten opzichle van de volledig geslolen smoorklep.
DE,ZE PLUG MAG NIMMEN VERWIJDERD WORDEN.
Bii langzaam draaien van de molor, laal de bijna geheel gesloien
smoorklep ongeveer de helf t van de af voeropening naar het inlaa!'

spruitstuk vrij. De onderdruk in hel inlaalspruilsluk wordt overgebracht naar de nullastsproeier via een kanaal, dal langs hel smoorklephuis en langs de vlolterkamer loopl. Brandstof uit de vlollerka6er slrooml via de doorstroomsproeier naar de hoof dsproeier. De
yoor nullast benodigde brandslof slroomt door openingen
die zich
- naar de
onder in de hoofdsproeier bevinden en door een kanaal
nullastsproeieu de juiste hoeveelheid wordt bepaald door de gecali'
breerde doseringsopening in de wand van de nullastsproeier. De
hoofdsproeier is aan de buitenzijde voorzien van een rand, iuist boven
de yorengenoemde loevoeropeningen. Deze rand splitst de brandstoftoevoer yoor de nullaslsproeier en voor de hoof dsproeier.
l8

Als de brandslof de nullaslsproeier verlaal en het onderdrukkanaal
binnenslroomt dal naar de af voeropening leidl, wordi de brandslof
vermengd mel een hoeveetheid luchl, die verkregen wordt uit de
carburalor-luchtinlaal via de permanenle luchtopening. Deze luchl-

doseringsopening, die zich in de vlollerkamer bevindt, juisl beneden
de zitling van de nullaslmengsel-regelnaald, voorkoml, dat de brandstof uil de vlollerkamer en via de nullastsproeier overgeheveld wordl

naar hef inlaalspruilsluk, voor hel geval de regelnaald op zijn zilting gedraaid is.

Nullaslnengsel-

Permanenle luchtopening

regelnrald

BrandilofIanaal voor nullaslrproeier

Nullalbgroeier

Brandstolopening voor
nullasbproeie r

Alvocropening oulladmengrel

Hel nullasfsysfeem
Een aanvullende en variabele hoeveelheid lucht wordt verkregen
langs de nullaslmengsel-regelnaald, Hel benzine-luchl-mengsel slroomt

door hel onderdruhkanaal en door de afvoerpoort naar hel inlaatspruitstuk. Indraaien (rechls) vermindert de luchlfoevoer en maakt hel
mengsel rijkeu uitdraaien van de naald vergroot de luchfloevoer en
maakt het mengsel armer.

Het systeem voor hogere motorsnelheden
De brandslof, welke voor een gedeelletijk belasfe molor nodig is, dus

voor hogere motorsnelheden dan voor nullast, wordl via de doorslroomsproeier geleverd. Deze sproeier leverl voornamelijk de hoe-

veelheid brandstof voor het snelheidsgebied van ca. 40 kmlu af, ongeveer overeenkomende mel één-kwart lot drie-kwart geopende
smoorklep. Teneinde de juisle mengselverhouding te verkrijgen, wordl
een kleine hoeveelheid lucht door de luchtsproeier loegelalen. In het
boveneinde van de hoofdsproeier bevinden zich een aantal remluchlI9

galen, juist beneden het brandstofniveau in de sproeier. Wanneer de
imoorklep geopend wordt tot boven de nullastsland, onlslaal reeds
enige onderdruk aan het hoof dsproeier-einde. In de vlollerkamer
heerst echler de almospherische druk; hel drukverschil zal dus de
brandstof van de vlotterkamer via de doorslroomsproeier naar de
hoofdsproeier doen stromen. De lucht, welke door de remluchtgaten
de hoofdsproeier binnenstrooml, vermengl zich mel de brandstof. Dil
brandstofmengsel stroomt het bovengedeelle van de lweede versluiver
binnen en voegt zich bii de luchlstroom in die versluiver. Het meng-

sel komt lenslotle via de hoofdverstuiver in hel inlaatspruilstuk.

FIet systeem voor hogere motorsnelheden

Vollcrstspro eiersyste em
Dit systeem, speciaal voor hogere motorsnelheden, bestaat uil een vol'
laslsproeier en een door onderdruk bediende zuiger. De vollasl'
sproeierklep wordl geopend, wanneer de smoorklep van ongeveer

drie-kwart tot volledig geopend is.
De onderdruk in het inlaalspruitstuk bedraagt bii nullast ongeveer 48
lot 50 cm kwikkolom. De onderdrukzuiger van het vollaslsproeiersysleem is met het inlaatspruitstuk verbonden door een kanaal' dat
loopl naar het punl ,,8" in het smoorklephuis.
D.e onderdruk in hel inlaatspruitstuk wordt dus benut voor de bediening van het vollaslsproeiersysfeem. De onderdrukzuiger wordl
omhoog gehouden zolang de onderdruk meer dan l5 cm kwikkolom
bedraagt.

Wanneer de smoorklep plotseling geopend wordl, daalt de onderdruk
beneden l5 cm kwikkolom, waardoor de veerspanning van de onder2A

drukzuiger deze zuiger omlaag drukt en de vollaslsproeierklep opent,
De hoeveelheid brandstof die nu door de vollastsproeierklep stroornt,
wordt bepaald door de gecelibreerde doseringsopening, die zich onder
in de klep bevindt. De brandslof slrooml dan door een kanaal naar
de hoofdsproeier en wordt dus loegevoegd aan de brandslof, die reeds
door de hoofdsproeier sfrooml. Wanneer de onderdruk weer boven

tS cm kwikkolom stijgf, eindigt de extra brandstof loevoer.
Dit sysleem werkt dus automatisch, afhankelijk van de molorbelasting. De onderdruk urordt bepaald door hel motorloerental en door
de stand van de smoorklep.
0nderdrukzuiger

0nderdrukkanaal

Yollostsproeierhlep
Gecalibreede
doseringso

Doortrorim

'I

Bnndstolkanaal voor
vollarbproeier

j
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Hel vollastsproeiersysteem
Opmerking:

De snelheidsregulalor is aangebrachi tussen de carburalor en het

inlaatspruilsluk.
De gedeeltetijk gesloten smoorklep van de regulalor zal echler tot
gevolg hebben, dat de onderdruk lussen de smoorkleppen van carburalor en regulator lager is dan de onderdruk in het inlaatspruilslulc.

Het blijff eyenwel nodig de onderdruk van hel inlaalspruilsluk le

benutten voor de bediening yan hel vollaslsproeiersysteem. Daarom
is een kanaal aangebracht dóór het regulalorlichaam, dal een verbinding vormt tussen het inlaatspruitstuk en het onderdrukkanaal naar
het vollastsproeiersysfeem. Een hol zgn. omloopschroefie A is aangebracht in het uiteinde C van hel onderdrukkanaal en sluit aldus de
opening B af. Tussen de carburator en de regulalor moet een pakking gebruikl worden, die doorlaat heef I ler plaat"se yan het
schroef

je A.
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Ac c elercrtiep omp syste em
De acceleraliepomp wordl mechanisch bediend. De hoeveelheid brand'

of die aan de acceleratiesproeier geleverd wordl, kan bepaald
worden door verslelling van de pompslag. Deze verstelling is mogeliik door de drie afslelgroeven, die zich aan de bovenzijde van de
zuigerslang bevinden en door middel van een haarspeldvormig veerlie.
Met het veertje in de onderste groef, maakt de zuiger een volle slag,
Ín de middelste groef drie-kwarl en in de bovenste groef een halve
slag. Teneinde een le grole druk in acceleraliepompcylinder bii snel
omlaag bewegen van de zuiger tegen le gtaan, is een veer aangebracht
tussen de zuiger en de zuigerslang.

sf

.

lerugda9lleg
Alilclgroeven

Ierugslagklep

Het acceleraliepompsysteem
De terugslaghlep onder in de pompcylinder laat de brandslof

lerwijl de klep bij de geringsfe druk op de brandstof weer sluil,

toe,
zodal

geen brandstof naar de vlotterkamer kan terugvloeien. Een kogel (als
terugslagklep) en een gewicht zorgen er yoor, dal de pompcylinder
gevuld wordt wanneer de zuiger omhoog beweegl. De terugslagklep

boven in hel afvoerkanaal laal lucht foe, nadal een pompslag geeindigd is. Dit voorkomt het overhevelen van brandslof via de acceleratiesproeier.

luehtsmoorsysteem (choke)
De geslolen luchlsmoorklep yeroorzaakt een hoge zuigkrachf op alle
brandsloftoevoersyslemen en daardoor een extra toevoer rran brandstof.
' ;'ti:
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In de smoorklep is een kleine hulpklep aangebrachl, die door een
lichte veer aangedrukl wordl. De hulpklep openl aulomatisch, wanneer de molor aanslaat.

[uchkmoorklep

Hulpklep

Het luchlsmoorsysteem

Het starten
Open de mengselsmoorklep ongeveer een vierde deel en lrelc de
luchtklep geheel dicht. Druk de slarterknop in. Zo gauw de molor
draail, drukt men de luchlklep ongeyeer een derde open en naarmale
de molor warmer wordf, duwt men de luchtklep gehéél open.
Opmerking:

na enige liid goed gelopen le hebben plotseling onregelmalig gaal lopen, verander dan niel zonder meer de
carburator-afslelling. Controleer eersl het inlaalspruilsluk, de pakkingen van de carburator, de mengselsmoorklep, de luchtklep en de
Indien de motor

brandslofleiding-verbindingen. Let er op, dat de mengselsmoorklep
en de luchtklep goed open en dichl gaan en dat de brandslof in een
onafgebroken slroom de carburalor bereikl. Verander de carburalorafstelling niel, voordal men zeker weet, dat de storing niet ergens
anders, bijv. in de onlsleking, schuill.

Luchtfilter

Het droge luchtfilter moet bij gebruilc op gewone wegen iedere
km gereinígd worden; bii gebruik op sloffige wegen vaker.
23
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Regulcrtor
De regulalor is af gesteld en geijkt op een speciale ijkmachine, hetgeen een iuiste snelheidsafstelling waarborgt.
Indien U redenen heeft, om aan de goede werking van de regulalcr
te lwijfelen, wendt U dan fot de DAF-agent, die U de aulo geleverd
heefl of lol onze fabriek. Brengt zelve geen wijziging in de afstelling.

DE ONTSTEKING
Ontstekingstiidstip
Indien de verdeler om een bepaalde reden afgenomen. is, is hel nodig

het onlstekingstijdstip le conlroleren en opníeuw in te stellen.
Men gaat als volgt te werk:
In het vliegwielhuis bevindt zich een conlròleopening. Wanneer het

merkteken ,,DC" op het vliegwiel getijk staat met de wijzer over het

i,
iili;

'

Contròleopening in het vliegwielhuis

midden van de opening in het vliegwielhuis, slaan de zuigers no. I
en 6 in hun bovenste dode punl. Het eersle wat men daarom bij het
conlroleren of afstellen van de onfsleking te doen heeft, is hel DCmerkteken op hel vliegwiel op te zoeken en gelijk le zelten mel de
wijzer. Om vast le stellen of cylinder I of 6 in onlstekingsposilie
staat, draait men de molor langzaam rond (mel uitgenomen bougies)
om de compressieslag van deze cylinder te bepalen. Men kan ook
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het kleppendeksel afnemen en de sland van de kleppen nagaan. JLls
beide kleppen van cylinder no. I gesloten zijn en de uitlaalklep van
cylinder no. 6 is nog niet geheel gesloten, dan slaat cylinder no. I

in de ontslekingssland.

Contactpunten
De schone en goed vlakke conlaclpunlen (opening 0,4 tot 0,5 m.m.)
juist in het bovensle dode punl beginnó-ontsteking
-op
Hel aulomatische
nen te openen.
vóórontslekingsmechanisme zal de
vonk yervroegen in de juiste verhouding tot het molorloerenlal.
moelen

Ingebrande contaclpunlen moelen veryangen worden of opgezuiverd
mel een zeer fijne vijl. Gebruik deze vijl nooit voor andere metalen.
GEBNUIK NOOIT SCHUUNLINNEN OF SCHUURPAPIER.
Te nauw geslelde punten zullen snel inbranden; le ruim gestelde
punten veroorzaken een zwakke vonk bii hoge motorsnelheid.
De contaclpunlen-afstand kan bij nieuwe conlactpunten mel een yoelermaal geconlroleerd worden. Gebruik een indicateur of een contaclhoekmeter bii reeds gebruikle contactpunten; de conlaclhoek bedraagt 35o. Indien men bij nieuwe contaclpunlen ook een contaclhoekmeler loepast, m3g de afstand zodanig ingesleld worden, dal de contacthoek S2 bedraagt.
Teneinde het onlstekingstijdstip in te stellen, moel men het borgboutje losmaken en de onlstekingsconlróle-arm verstellen, tot de
iuisle afslelting verkregen is. Daarna draait men de bout weer aan.
Een andere melhode is, het onderbrekerhuis len opzichle van de

conlróle-arm en TEGEN de draairichling yan de 'onderbreker le
verdraaien, tot de contaclpunlen juist gelicht zijn. Dif laalste kan
vergemakkelijkl worden door levoren een zeer dun stukie vloeipapier
lussen de conlaclpunlen te klemmenr zodra dit vrij koml, is de iuisle
sland bereikt.
De draairichting van de onderbrekeras wordt vastgesleld, door te
lrachlen de as le verdraaien. De as kan naar één richting een weinig

verdraaid worden, doordat de yeren yan de cenirifugaalregelaar (voor
de aulomatische vóórontsleking) gespannen worden; zodra de as losgelaten wordl, veerl deze onmiddellijk lerug.

De richting
waarin de onderbrekers
een wcinig
verdraaid kan worden, is tevens zijn draairichting
wanneer de motor loopt.
A,ls de verdeler afgesteld is nadai hii gedemonleerd is geweest, is
het nodig er op te lelten, dat de rolor wijsl naar het punl in de
verdelerkap, dat verbonden ís met cylinder ito. I en dat de overigen
verbonden zijn in de cyllnder-volgorde l-S-g-B-24,

Bougies
De 14 mm bougies ziin van het fabrikaat Bosch, type W 175 T 4. Zii
kunnen slechts grondig gereinigd wòrden mef ecn zandstraal apparaal.
De nauwkeurige eleclroden-afsland bedraagl' 0"7 mm" Buig nooit aan

de cenlrale

eleclrode"

Houdt de builenkant yan het porceleinlje schoon, leneinde overslag
tran vonken bii vochlig weder te voorkomen.
Gebruik, indien tot een ander fabrikaat overgegaan wordl, eeR iype
met een warrnlegraad als van hei bovengenoemde lype.
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ELECTRISCHE INSTALLATIES
Dyncrmo
Het laadsysleem van de dynamo dienl bii de technische conlróIe regelmalig geinspecteerd te worden.

Dyncrmo sp annin

g

sre g elqqr

De spanningsregelaar, welke door de fabriek op de juiste waarde is
afgesleld, regelt de spanning en beval een aulomatisch werkende
stroomonderbreker (automaal).

l. Spanningregelend gedeelle. Dit houdl de spanning van de door de
dynamo opgewekle slroom op een vrijwel constanl niveau; kleine
varialies zijn mogelijk, in verband mel de loesland, waarin de
bafterij zich bevindt.
2, Auiomaat. Deze voorkoml, dat de batlerij via de dynamo onlladen
zou worden, als de molor slilslaat of wanneer de spanning van de
dynamo lager is dan die van de bafterii.

Stqrtmotor
A.ls de slarlmolor lange liid dienst heeft gedaan moet hii afgenomen,
gedemonleerd en gereinigd worden, Reinig de Bendix-aandrijving

Spannen van de V-snaar
,ii
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grondig en smeer deze spaarzaam met dunne olie. Inspecleer de wik.

kelingen op losse of geoxideerde verbindingen en op gebroken leidingen. Lel er op, dal de isolatie yan de wikkelingen niel versleien is.

DE V.RIEM

Ventilalor en dynamo worden aangedreven door een V-riem, die yan
fiid tot fijd op de volgende wíjze moel worden gespannens
l. Draai de conlramoer A. geheel los.

2. Draai de borgmoer C aan de achterziide yan de ventilatorsleun los.
3. Door het aandraaien van de boul B spanl men de riem, tol deze
aan de langsle zijde nog 20 à 25 mm ingedrukl kan worden.
4. Draai de borgmoer C Yasl.
5. Draai de contramoer A vast; licht vastdraaien is voldoende.

SMEERPUNTEN

Smeerpunlen.
De molor heeft de volgende smeerpunlen:
Smeerplaats
Smeermiddel
Walerpomp, I vetpol
Hoge drulcvet
Dynamo, 2 smeerdopjes Olie S.JL.E. 20
Verdeleras, I smeerdopje Olte S.A.E. 20
Starter, I smeerdopie
Olie S.A.E. 20

Smeerperiode
Dagelijks

Iedere 2000 km

,,
,,

2000 km
10.000 km

PERIODIEKE CONTROLE EN RUIL.
ONDERDELEN
Zelts het meest zorgvuldige onder-houd en de besle rijmethode kunnen

niel voorkomen, dat ook een aulomobiel, die aan de hoogste eisen
voldoel op den duur slijtageverschijnselen gaal yertonen.
Deze slijfage lreedt bij bepaalde onderdelen vroeger op dan bij andere
en onlslaat bovendien zeer geleidelijk, zodat wie hier niel speciaal
achl op slaal dit onlstaan nauwelijks merkt, totdal het le laal is.
Dan heefl de slijtage zo'n vorm aangenomen, dat een somtijds belangrijke reparalie onvef,mijdelijk is. Een reparalie, die niel alleen
koslen mel zich brengl voor de herslelling zelve, maar vooral ook
door de bedrijfsslagnalie, die misschien niel direcl in geld kan worden
uilgedrukl, maar waarvaú de werkelijke omvang zeer belangriik
kan wezen.
VERGEET DA.À,ROM NOOIT. DAT VOORKOMEN BETER IS DAN
GENEZEN!

Voorkomt bedrijfsslagnalie, niel alleen door een goede behandeling

en een zorgyuldig onderhoud, maar ook door een periodieke conlróle.
Periodieke conlróle, dat wil zeggen het op geregelde tijden op bedrijfszekerheid, onderhoud en slijtage van Uw wagen laten conlroleren yan alle onderdelen. De hiervoor in aanmerking komende onderdelen kunnen dan tegelijkerlijd worden nagesleld. Van andere delen
wordt fijdig ieder begin van slijtage geconslateerd, zodat voor vervanging of herslelling een ogenblik kan worden gekozen, dat de
onvermijdelijke bedrijfsslagnalie voor U zo weinig mogelijk slorend
is. Trouwens, een dergelijke tijdige herstelling is ahijd yan kleinere
omvang, dus ook van korlere duur, dan in gevallen, dal men gewacht heef I lot de sliitage zich als storing begint le uilen.
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Ons streven is, voor onderdelengroepen, waarvoor na verloop yan
tiid een langere reparatieduur onvermijdelijk is, meer en meer tot
levering yan ruilonderdelen over te gaan.
Wendt U voor inlichlingen hierover tot onze agenten, die U ook volledig kunnen inlichlen omtrent hel voor DA.F-bezilters geldende speciale tarief voor periodieke conlróle. Onze agenlen zijn niel alleen
speciaal hierop ingesleld, doch houden bovendien ons sleeds op de
hoogle yan de resultalen van deze contróles. Wíi blijven gaarne op
de hoogte van de levensloop van Uw wagen, opdal deze U de 'meeste
voldoening zal lrunnen schenken!

Bij de periodieke conlròle wordl wal de molor beireft speciale
dachl geschonken aan de volgende punten:
Contróle van boulen en moeren,

aan-

\tr/.o. speciaal:

Cylinderkopboulen.

Moeren in- en uitlaatspruilstuk.
Slelboulen dislribulie.
Molor-ophangpunlen.

Niveau en toestand molorolie.
Contr6le oliedruk.
Conlròle olieleidingen en oliefillers.
Conlróle carlervenlilatie.
Waterpeil conlroleren" c.q. reinheid waler.
Walerslangverbindingen nazien.
Smering walerpomp controleren.
Werking thermoslaat controleren.
Spanning venlilalorriem conlroleren.

Balterij conlroleren.

A.fstelling onlsleking controleren.
Onderbrekerpunten controleren.
Verdeler en verdelerkap conlroleren.
Zo nodig condensator en bobine conlroleren.

Werking bougies

r

conf roleren.

Benzineleidingen en benzinepompglaasie' conlroleren.
Uiilaatgassen controleren met tesler.
Vacuum in inlaatleiding conlroleren.

A.fstelling carburator conlroleren.

Luchtfiller controleren.

A.fstelling kleppen conlroleren.

Compressie van elke cylinder opmelen.

Dynamo conlroleren.

Starter conlroleren.

Werking en verlichting instrumenlen op instrumenlenbord sontroleren.
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