


HANDLEIDING
VOOR DE

EIGENA^A,RS

VAN

DAF
VRACHTAUTOCHASSIS.

SERIE 50

TWEEDE DRUK

VAN DOORNE'S AUTOMOBIELFABRIEK N.V. EINDHOVEN

NB 72ó



HFI CHASSISNUMMER is inseslcrgen qcrn de
vcn de rechter voorveer.
Voor het MOTORNUMMER zie de Hcrndleidinq

voorziide tegen de veerstoel

betreÍfende de motor.



vooRwooRD

In deze hcndleiding vinden de eigencrren vcn DA,F-chcrssis serie 50 waqrde.
volle inlichtingen betreffende de behcndeling en het onderhoud ycn
hunne chcssis.
Door de hierin vermelde rcrcdgevingen op te volgen kcrn het riiden worden
verccngenqcmd en de levensduur vcn de wqgen worden verlengd. Deze
rcradgevingen ziin beperlct tot de normqle werkzccmheden, die tot de taqk
vcn de chcuffeur behoren. Voor verdere clstellinqten en repcrcties rcadplege
men de dichtstbiiziinde DAF-cgent. Uw wcgen is te wacrdevol om in
onbevoegde hcnden gegeven te worden. Goed vqkmcrnschcrp is voor service
evenzeer nodig als voor de fabrikatie. Wcnneer U over een goede werk-
plcrcts en deskundig personeel beschikt, stelt U dqn met ons in verbinding
betreffende onze specicle werkplcats-instructies.
Zorgt echter vóór clles, dcrt het normqle onderhoud, zocls dit in dit boelcie

is aangegeven, ccrn de hierqcrn te stellen eisen voldoet.
VAN DOORNE'S AUTOMOBIET FABRIEK N.V.

N.B. DE DAF.CHASSIS SERIE 50 WORDEN GETEVERD MET ZES.CYTINDER

BENZINEMOTOR OF MET ZES-CYTIND5R DIESETMOTOR. VOOR EtK DEZER

MOTOREN IS EEN SPECIATE HANDTEIDING BESCHIKBAAR.

DEZE IS VOOR U ONMISBAAR!

De in de eerste druk vcrR dit boekie opgenomen technische
specificatie is hiermede vervcllen.



GARII,NTIE

Van Doorne's Aulomobiel Fcbrietr N,V. gcrcndeerl, dct de door hccr nieuw
cfgeleverde cutomobielchassis fteen fouten bezitten, welke een gevolg ziin
Ycn ondeugdeliike constructie, verkeerd mctericql ol ondeugdeliilce be-
werking.
Op grond hiervan verplicht zii zich, met uitsluiting vcrn iedere
crndere crcnspralretiilrheid, clle onderdelen, wccrvcn nqcr hare
mening één der bovengenoemde fouten is gebletren clvorens met het chcssis
een cfslcnd vcn 15000 km is cfgelegd, respectieveliift binnen zes mcanden
nc de eerste cflevering door één hcrer caenten kosteloos te vervcngen of
te herstellen. Levering vcn vervcngingsonderdelen geschiedt crf fqbrielr.
Onderdelen, wccrvoor ccnsprcclc wordt gemcrckt op gcrcntie, moeten frcrnco
ccn de fabriek te Eindhoven worden opgezonden door tussenlcomst ycn de
cgent' die het betreffende chcssis heeft geleverd. Deze cgent zorgt voor
demontcqfe en montcgre zonder enige kosten voor de eigenccr.
De qcnsprclceliikheid voor deze werkzccrmheden berust uitsluitend bii de
crgent en niet bii de labrielr.
Op de beslissing ycn de fabrielc inzcke gcrcntie is geen beroep mogeliik.
Door het cccepteren rrcn het chassis verklccrt de koper hiermede crccoord
te gqcn.
UITGESTOTEN vcn de door de qutomobielfcbriek verleende gcrcntie ziin de
bqnden en de qccumulatorenbcrtterii. Voor deze
onderdelen geldt alleen de gcrcntie, die door de betreffende fabrihqnten
verleend wordt, met uitsluiting vcn iedere qndere cqnsprckeliilcheid.
IEDERE GARANTIE'AANSPRAJTK VERVATT wcnneer zonder schriftetiike
toestemming vcn de cutomobielfcbriek cqn het chcrssis wiizigingen worden
ccngebrccht, die nacr de mening v<rn de fcbrieh de normcrle werking of de
betrouwbcarheid 'rcn het chqssis kunnen be'invloeden. Hetzelfde geldt,
wcnneer binnen de gcrcntie-termiin cndere dcn door ycn Doorne's Auto-
mobiel Fcbrielc geleverde onderdelen ziin gemonteerd.
Vcn Doorne's Automobiel Fcbriek aqnvaqrdt geen ccnsprqkeliikheid voor
buiten het bestek vcn bovenstacnde bepclingen door hcre cgenten monde.
Iing of schrifteliik aangegcne gcrcntie-verplichtingen.



SERVICE

Voor het behoud vcn iedere qutomobiel is regelmctig en goed
onderhoud een cbsoluut vereiste.
Alleen dacrdoor voorkomt u onverwqchte bedriifsstcgncties en verlengt u
de levensduur van Uw wcgen.
Reeds gedurende de eerste levensperiode kunt U Uw chcssis grondig ver-
nielen door de instructies betreffende inriiden en smeren niet na te tromen.
De DAF-orgcnisctie verleent voor een goed onderhoud de specicle service,
bestqande uit het grctis verrichten vcn de werkzcrcmheden voor het door-
smeren en verversen vcn de olie nc het cfleggen vcn in totqal
600 km.

1400 km. en

2500 km.
Voor deze drie servicebeurten behoeven qlleen de gebruihte smeermiddelen te
worden betcald. Tevens wordt bii deze gelegenheden
een gratis technische contr6le vcn Uw chcrssis
uitgevoerd.

Wendt U hiertoe tot de DAFcrgent, die Uw wcrgen
heeft geleverd
Wii verzoeken U clleen de door de crgent ccn ons op te zenden verlclcrring,
dct deze werkzcqmheden ziin verricht, te willen ondertekenen.
Een goede verzorging qlleen gedurende de inrii-periode is echter niet vol-
doende. Ook dcrqrna moet U niet qlleen zorgren voor een regelmctig door-
smeren en olie-verversen, zoctls in deze hcrndleiding stact aangegeyen, mcqr
bovendien steeds in het oog houden, dct voorlcomen beter is dan genezen.
Lcat dqqrom Uw wcqten periodiek controleren door onze DAF-cgent, die U
deze heeft geleverd. U voorkomt dcarmee bedriifsstcrgncties, die cnders de
hoogste post op Uw onkostenrekening kunnen uitmcrken.
Nqdere bizonderheden omtrent deze periodieke contróle vindt U op pcrgincr lg
vqn deze hcndleiding. De hier<ran verbonden kosten ziin speciccl voor
DA,F-bezitters zeer gering.
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ATGEMENE GEGEVENS

Beknopte beschriiving
Het chassis is voorzien vcn een zes-cylinder benzinemotor of v11n een zes-
cylinder dieselmotor. (Zie specicle handleiding).
Molor en rqdiqtor ziin in rubber opgehcngen.
De lroppeling is een zwcre enkelvoudige plcatlcoppeling.
De versnellingsbcrk geeft vier versnellingen vooruit en één crchteruit of tegen
meerpriis viif versnellingen vooruit (met overdrive) en één cchteruit.
De tweedelige trcnsmissie-cs vcn het vrcrchtcutochcrssis heeft drie kruiskoppe-
lingen en één tussenlaqter.

De vriidrcaende achterbrug is rrcrn het type met schroefvormigre conische tcnd-
wielen en kqn met enkele of met dubbele overbrenging worden geleverd.
De hydrqulische voetrem met vccuumbekrcchtiging werkt op de vier wielen,
de hqndrem werkt op de ccndriifqs, direct cchter de versnellingsbck.
De stuurinrichting is v<rn het type met worm en nok.
De veren ziin vcn voren in rubber opgehcngen; het crchtereinde is slepend,
dus zonder veerschommel. Acrn de voorcs ziin schokbre}ers crcngebrccht.

Versnellingsbclk
Vier versnellingen vooruit en één crchteruit.
O verbrengin gsverhoudingens

le versnelling 6,40 : I
2e versnelling 3,09 : I
3e versnelling 1,69 : I
4e versnelling I :l
Achteruit 7,82 t I

Viif versnellingen vooruit en één cchteruit.
O verbrengingsverhoudingen:

le versnelling 6,10: I
2e versnelling 3,49 : I
3e versnelling 1,79 : I
4e versnelling I :l
5e versnelling 0,76 : I
Achteruit 5,96 : I

4 VERS BAK _
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Ycn de versnellÍngshefbomen

Ashtercrs
Overbrengingsverhouding 5,84 : I of 6,6 : l;
en I,l0 : l.

Vooras
Vlucht (cqmber) . .

Toespoor (toe-in) . .

îrlcrspoor (ccrstor)

Hellinq fuseepen (kingpin inclination)
Drcrcistraal (buitenkcnt bumper) bii

bii dubbele overbrenging 6,13 : I

wielbcsis
strqcl

Veren
Specicle veren met de volgende qfmetingen:

Voor: Achter:
lengte 1200 mm lengte 1300 mm
breedte 80 mm breedte 80 mm
5 bladen dik 10 mm 3 blcden dik t0 mm
2 blcden

6 hulpblcden dik I0 mm
Ophcnging vooreinde in rubber, zonder veerschommels, wccrdoor smering
onnodig is; het achtereinde is slepend.
Hydrcrulische schokbrekers vóór.

Wielen en banden
Stclen schiifwielen 6,00 T X 20. Bolling tgt mm. Bcrnden 8,25 X 20.
Dubbele montering cchter.
Medelevering vqn reservewiel, bii de trucks met een gemcrkkeliik bedienbctre,
ccn het chcssis gemonteerde, lier.

Remmen
Hydrculische remmen met vqcuumbekrcchtiging. Hoofdcylinder vcrn 45 mm
diqmeter, wielremcylinders vóór 31,75 mm, crchter 38,1 mm bii de K 50 en T 50,
de overige typen hebben vóór en crchter 38,1 mm.
Totcal remoppervlqk vqn de hcndrem, die op de transmissie werkt, 375 cm2.
Totcql remoppervlcrk vcrn de voetremmen 2190 cm2.

2,65 m 3,20 m 3,90 m
6,08 m 7,12 rn 8,38 m

lo
3-4 mm
10-20
go

4,60 m
9,6g m



Inhouden
Wcterinhoud hoelsysteem benzinemotor

,r ,, dieselmotor
Inhoud brcrndstoftcnk

InstrumeRtenbord

22
2l

r00

liter
tt

tt

12 1-1

Instrumentenbord voor wqgens,
1. Contqct lichtschqkelaqr
2. Controlelcmpie groot licht
3. Choke knop
4. Richtingoonwiizerschqkelqqr met

controle lompie
5, Stcrtknop
6, Zekeringen

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

dogteller
t t. Oliedrukmeter
12. Brondstofmeter

m'

1

Instrumentenbord voor wqgens,
1. Lichtschqkelqor
2. Controlelcmpje
3. Drukknop gloeispirqql
4. Stqrtknoó
5. Stopknoi
6. Richtingocnwiizerschckelclqr met

controlelcmpje
7. Ki-gos pomp

uitgevoerd met een Perkins Dieselmotor.
8. Zekerlnqen
9. Deksel í. zekeringen doos
10. Tempercrtuur-mete'r
11. Ampere meter
12. Snelheidsmeter met totcrql. en

dogteller
13. Oli;drukmeter
14. Brqndstofmeter



Algemene uitrusting
Koplcmpen met ingebouwde stcds/pcrkeerlichten.
Stop/cchterlcmp.
Radicrtorgrille.
Zwqre voorbumper.
Reservewieldrcrger met lier (bii trekkers en kippers crlleen drager).
Reservewiel.
Nummerplcct met houder.
Brandstoftank 100 l.

Gereedschappen

Het gereedschcp omvct: crick met crickiizer, crcnzetslinger, étui wqqrin
schroevendrqcier, Engelse sleutel, hcmer, wcrterpomptcrng, combinctietcng,
wielmoersleutel, qsmoersleutel voorcs, qsmoersleutel crchtercrs, bougiesleutel
(bii benzine), steeksleutel, slinger voor bcndenlier, sleutel cltcppluqt€ten.

DE BEHANDETING

Belcrsting

Het in het bedriif voldoen v<rn een vrcrchtquto hcrngt niet qlleen cf ycn de
kwcliteit en vcn de keuze v<rn het iuiste type, mcqr ook vcn de wiize ycn
beladen, de riimethode en het onderhoud.
Overlcden verkort de levensduur vcn clle onderdelen v<rn de wqgen.
In de regel bespeurt men de gevolgen het eerst ccn de bcnden en veren,
mccr ook de cssen, de trqnsmissie-orgclnen, de motor, de remmen, kortom
alle crndere onderdelen hebben hiervan sterk te liiden. Om de kcns op
overlqden zo gering moqeliik te mcken, biedt DAF de keuze uit een groot
qantql typen. Hebt ge deze keuze eenmccl gedccn, houdt U dcn ook in Uw
eigen belcrng 11cn de voor het gekozen type geldende belastingsgrenzen.
Behalve het gewicht vcrn de lcding is ook de gewichts'
yerdeling vtrn groot belcng. Teneinde de iuiste plcrqts Ycn de lccdbcrk
te bepclen, ziin clle DAF-chassis voorzien v<rn een piil, die het midden vcn
de lcrcdbcrk qcngeeft. Mocht het in bepcrclde gevcllen niet mogeliik ziin dit
midden cqn te houden, dcrn wordt met de gewiizigde lacdlengte de toelccrt-

bcre belcsting minder. Gewicht en gewichtsverdeling vctn de cqrrosserie

spelen dccrbil ook een belcrngriike rol. Pleeg dqcrom bii bestelling vcrn de

ccrrrosserie overleg met de deqler, die U het chqssis levert.
De belangriikste geqtevens betreffende gewichten en toelcrcltbcrre belcstingen
ziin opgenomen in onderstcrcnde tabel.

11



K50

P50

A'50

n50

Ts0

D50

v50

vD 50

1425

1460

t47 0

15r0

t47 5

r520

1475

I52s

r000

1050

1070

1050

1000

r070

I r95

t r95

2425

2510

2540

2560

2475

2590

2670

2720

2580

3200

3200

3200

2580

3200

3200

3200

6 r00

6r00

6r00

6 r00

6 r00

6r00

6r00

6100

Totccl
9ew.

voertuig

+ Icdins

16.000
(8600)

9200

9200

9200

16.000
(8600)

9200

9200

9200

MAX. A.SDBUK

I o"r,t",

Het inriiden
Een nieuwe motor mqg niet direct tot het mcximum belast worden, dccr de
onderdelen eerst de tiid moeten hebben goed in te lopen.
Het is dqcrom dringend gewenst, de volgende rccdgevingen op te volgen:
l. Gebruilc zo mogeliik niet direct een ccnhcngwqgen qchter Uw nieuwe
vrcchtquto. Belccd in qteen gevql een qqnhanqtwcgen of oplegger tot het
toelqatbqre mcximum gedurende de eerste inrii-periode vqn 2000 km.
2. Riid gedurende deze eerste inrii-periode niet lcng crchtereen met een
constcnte snelheid, doch varieer de snelheid binnen de grenzen, qqngegeven
op de WAARSCHUWING op Uw chqssis.

OVERSCHRIID NOOIT HET OP DE WAJN,RSCHUWING AANGEGEVEN
MAXIMUM.
3. Gebruik Uw versnellingen! Wurg niet te lcng in een hoge
versnelling, mqcr schckel tiidig terug.
EEN TE IAAG TOERENTAT IS NOG STECHTER VOOR UW MOTOR DAN
EEN TE HOOG.
4. Houd Uw oliedrukmeter en Uw wqtertempercrtuurmeter in het oo€t. Tralht
met Uw rolhoes de temperctuur op ccr. 80" C. te houden, niet hoger, mcral
ook niet meer dcn een pccrr grcrden lcger.
Voor het goed inriiden v<rn de motor is het qcrntcl toeren (dcl gedurende deze
periode niet lang cchtereen constcnt moet worden gehouden) zeer belcngriik.
Bii dezelfde snelheid vcrn de wqgen is dit qcntcl toeren voor chcssis met
een verschillende overbrengingsverhouding of met verschillende mqct vqn
de qchterbqnden niet geliik. Bii een onderlinge vergeliiking vcn bussen,
vrqchtauto's en trekkers kunnen deze verschillen vrii belangriik ziir.

T2



Om deze reden hebben wii het raqdzqcm geccht, te breken met de clgemene
gewoonte om voor de inrii-periode voor clle chcssis vcn een bepaalde serie
inriisnelheden op te gteven. In de plccts hiervqn wordt op ieder chassis
een W-AARSCHUWING qangebrccht, wcrcrop de in verbcnd met over-
brengingsverhouding en bqndenmcrct vcn het betreffende chassis bepccrtde
toelcqtbcre mcximum snelheid voor de inrii-periode is ccngegeven.
De in vorige instructieboekies qcngegeven inriisnelheden kunnen beschouwd
worden crls een gemiddelde, doch wii adviseren zich te houden ccn de
WAARSCHUWING op ieder chcssis.
Het is ook vqn groot belcng de in de handleiding rloor de behandeling van
de motor gegeven instructies betreffende het verversen vcn de motorolie
gedurende de inrii-periode ncuwkeurig op te volgen.

V oetbe dieningsorgqnen

De periode, nc welke een wqgen een eerste revi-
sie nodig heeft en de levensduur vcrn de wcrgen
worden mede voor een belcrngriik gedeelte be-
paald door de wii z.et wccrrop-dè wcrgen wordt
ingereden.
Riimethode
Onderhoudskosten, bedriifsstcgncties en levensduur vcn de wcgen ziin
factoren, die door de riimethode vcn de bestuurder voordelig of ncdelig
kunnen worden beinvloed. Men doet dcrqrom goed, door de volgende rcrqd.
gevingen in het oog te houden:
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Snelheid kost geld. Riiat dacrom niet sneller dcn ten dienste vqn het bedriif
noodzakeliik is.

Lcat de koppeling niet slippen. De koppeling heeft slechts twee iuiste
stcrnden, geheel ingeschcrkeld (geen druk op het pedccl) of geheel uit-
geschcrkeld (pedcal geheel ingetrcpt). Houdt dus niet gedurende het riiden
Uw voet op het lcoppelingspedccl, wqcrrdoor slippen zou kunnen optreden.
Schcrhell zo nodig tiidig over; riidt niet zo lcng mogeliik door op een hoge
versnelling.

Riiat \f,rqqr dit mogeliik is rustig met een constcrnte snelheid, dus zonder
voortdurende snelheidsveranderingeu dit bevordert een gunstig brcndstof-
verbruik.

Remt geleideliik met de voetrem, dus niet het rempedccrl hard intrcppen,
wccrdoor de wielen geblokkeerd worden. De hcrndrem moet uitsluitend
beschouwd worden cls pcrkeerrem.

Zorgl, dat Uw motor de vereiste bedriifstemperctuur heeft (zie de desbe-
treffende hcrndleidine) en lcrct de motor niet onnodig stationnqir drcrcrien,

dqcr dit brandstof kost.

De dubbele overbrenging

De dubbele overbrenging in de achtercs geeft in combincrtie met de vier- of
viifversnellingsbak twee stellen vcn vier of viif versnellingen vooruit en twee
versnellingen qchteruit.

Het overschcrkelen vcn de lcrge in de hoge overbrenging in de crchtercs en
omgekeerd han gedurende het riiden op iedere versnelling plcrcts hebben.
Het is gewenst, hierbii steeds te ontkoppelen, terwiil verder rekeninE moet
worden gehouden met dezelfde eisen, die worden gesteld voor het over-
schcr}elen vcn een lcrgere op een hogere versnelling of omgekeerd in de

versnellingsbch. Dit wil dus zeqgerr, dct voor het overschakelen vcn de lcrge

op de hoge overbrenging de snelheid in de lclge overbrenging op de betref'
fende versnelling zoveel mogeliik moet worden opgevoerd. Het terugschcrkelen
vcn de hoge op de lage overbrenging mag eerst plcrcts hebben, wcnneer de

snelheid vqn de wcrgen niet hoger is dcrn de snelheid die (bii de ingeschakel'
de versnelling) op de lcge overbrenging bereikt kan worden'

Met de lcrge overbrenging in de achter<rs verkriigt men een grotere trek-
krcrcht, met de hoge een grotere snelheid.

ONDERHOUD

Het geregeld wcssen en schoonhouden vcn de wcgen is een der

eerste vereisten voor een goed onderhoud. Dit is niet qlleen vctn belcrng voor

een goed uiterliik vcrn de wcgen in verband met de stcrnding vcn Uw bedriif,
mqcr voorql ook, omdqt een vuile wcgen niet behoorliik doorgesmeerd kcrn

worden en het ontdekken vcn kleine gebreken ten zeerste bemoeiliiht. Dit
wil dus zeggen, dat het schoonhouden niet crlleen beperkt moet bliiven tot

de buitenziide vqn de wcrgen, m<rcrr zich ook moet uitstreLken tot onder de

motorkcp en onder het chassis.
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Het doorsmeren vtrn de wqgen is een punt, dct grote candccht en
grote zorg verdient.

Drccgt men dit werk op ccn derden, dqn moet men zorgen de hierbii 9è-
voegde smeertcbel en het smeerschemc, voor zover nodig cangevuld met
de in de desbetreffende handleiding qqngegeven canwiizingen aangacnde
smering vcn de motor, te hunner beschikkinq te stellen. Wordt in eigenr
bedriif het doorsmeren opgedrcgen ccn een hulpkrccht, dcn moet men hier-
voor een conscientieuze werker kiezen, die zeet ncruwkeurig geinstrueerd
wordt, dqqr zowel het niet of onvoldoende smeren yqn sommige smeerpunten
cls het te overvloedig smeren vqn qndere zeer ernstige gevolgen hqn hebben.

Wil men het doorsmeren in eigen beheer lcten uitvoeren, dqn moet men zotg
drcgen, dat men over de hiervoor noodzckeliike hulpmiddelen beschikt en
slechts smeermiddelen vcn de beste kwaliteit en vcn de voorgeschreven
dikte gebruikt.

Ncuwkeurige qcnwiizing vqn de smeerpunten vindt U op het hierbii cfEe-
beelde smeerschemq.

RAADPTEEGT VOORAT VOOR DE SMERING VAN DE MOTOR DE HIER.
VOOR BESCHIKBARE SPECIATE HANDTEIDING.

De werkzaamheden voor de verschillende smeerperioden ziin acngegeyen
in onderstcqnde tobel (racdpleegt voor dageliiks te verrichten werkzcrqm-
heden de Hcrndleiding betreffende de motor):

Iedere 2000 km.
l. Fusees.

2. Stuurkogels.

3. Hcndremcsie.
4. Handremlrabel.
5. Pedcralas.

6. Reservebqndenlier.
8. Versnellingsbcrk (controleren en biivullen).
9. Achtercrs (controleren en biivullen).

10. Kruishoppeling.
I l. Schuifkoppeling.
12. Tussenlcger.

13. Veren.
20. Koppeling druklcrger.
26. Hoofdremcylinder.
28. Overbrenging versnellingshefboom.

Iedere 10.000 km
19. Stuurhuis.
24. Versnellingshefboom kogelschcrnier.

25. Luchtfilter rembekrcchtiger.

27. Snelheidsmeterhabel.
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Iedere 20.000 km
8. Versnellingsbck, cftcppen en verversen.
9. Achteras, cftcppen en verversen.

14. Wiellcaers voor en cchter (demonteren en opnieuw invetten).
29. Rembekrcchtiger (biivullen met motorolie),

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

Veren
Smeer de einden vqn de hulpveren en het qchtereinde vcn de hoofdveren
NIET met vet in, crcngezien dit tezqmen met zand en stof een schurend,
mengsel vormt, dqt de veerstoelen en de veereinden snel doet sliiten.

De veerstroppen moelen goed crcngetrokken bliiven. Door loszittende veer-
stroppen ontstcrcrn remdefecten en hunnen de veerblcden breken. Zowel bii
de vóór- cls bii de achterqs ziin de veren met het voorste oo9 in rubber
opgehangen, terwiil de veren <rcn het cchtereinde slepend ziin uitgevoerd.

De schohbrekers, die nastelbcrcr ziin, vereisen, behoudens contr6le op de
toestand vcn de rubber montcrgeringen, geen onderhoud. Indien zii leeg of
defect mochten ziin moeten zii door tussenkomst v<rn de cgent aan de fabriek
worden opgezonden en vervcngen worden door ruilschokbrekers.

Voorste veerstoel vqn de qchterveer
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Controle bcrnden en crccu

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

De b cr n d e n moeten steeds tot de voorgeschreven spqnning ziin opgepompt.
Wilt ge het doorsmeren en de geliiktiidie hiermede te verrÍchten contrale in
eigen beheer uitvoeren, zorgl dqn voor een goede spcnningmeter en wacrg
uw bcrnden niet cqn het een of cndere wccrdeloze prul.

De vereiste spcnning bedrcagt voor
Vredesteinbanden: 8,25 X 20, 12 plies 5,7 qtm.

Te lcge spcnning verkort de levensduur vqn de bcnden door te snelle sliitcge
vcln de koordlcqten, niet qlleen tengevolge v<rn de voortdurende beweging
vcn deze, m<r<rr ook door de hierbii optredende hogere bcndenlempercluur.
Bii te hoge spcnning wordt het contcctoppervlck vcn de bcrnd met de weg
kleiner. Bovendien worden'zowel de rubber- cls de koordlcAen te hoog belast.
De bcnd kcn zich niet meer vervormen ncrtrr de oneffenheden op de weqf.
De resultaten hiervcn ziin een crbnormale sliitcge in het midden vcn het
loopvlck en koordbreuken. Wcnneer de bcndenspcrnning 2O o/o te lcrqg is,
dcalt de levensduur vqn de band met l7 %, terwiil bii een gS % te lcge
spcnning de levensduur met niet minder dcrn 40 % vermindert.

Bii de geregelde bandencontròle moet tevens bliiken, of de bqnden qbnormale
sliitcge vertonen tengevolge vcrn hcrd riiden, voorcrl bii hoge temperctuur,
v{In ie sterk remmen of vcn de hieronder ncrder te bespreken slecht uitge-
bclcnceerde wielen of slechte voorwieluitliining.

Men kqn de bcndensliitqge beperken, door de wielen met bcnden regel-
mctig' b.v. iedere 6000 km, volgens een bepcclde volgorde vcrn plcruts te
verwisselen. In deze verwisseling moet men ook de reservebcnd of reserve-
banden betrekken. De banden worden voor dit doel niet vctn de wielen
gedemonteerd.

De q c c u moet minstens iedere mccnd gecontroleerd worCen. De vloeistof,
(het electrolyt) moet cltiid even bcven da bovenkqnt vcrn de plcten stcqn.
Is het nivequ gezckt, dqn moet men uiîsluitend biivullen met gedestilleerd
wqter. De spcnning, die gemiddeld twee volt per cel moet bedrcaen, dient
alleen onder belcsting te worden opgemeten. Heeft men hiervoor geen cel-
beproever, mccr qlleen een voltmeter, dan moet men even het licht in-
schqkelen.

Polen en poolklemmen vtrn de qccu moet men steeds goed schoon en vrii
vcn oxydctie houden.

(Zie verder de behcndeling vcrn de electrische installctie in deze hcndleiding
en in die voor de motor.)
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SMEERMIDDEf.EN

No. Smeerplaats Smeermiddel

l. Fusees 4 nippels Chcssisvet

2. Stuurkogels 4 nippels Chcssisvet

3. Handremcrsie I nippet Chcssisvet

4. Handremkabel I nippel Kogellcgervet
(wcterbestendig)

5. Pedcclcssen en stcrngen 4 nippels Chqssisvet
(overigepunten) .... Motorolie

sAE 20120W
6. Reservebcrndlier 2 nippels Chassisvet

8. Versnellingsbck; boven 0o C. Zuiver minercrle
inh. 3,4 resp. 5,2 liter beneden 0o C. cardcnolie SAE 140

SAE 90
9. Achtercs; boven 0o C. Hypoid cqrdcrnolie

inhoud 7,l liter beneden 0o C. SAE 140

Twospeedas 6,5 liter SAE 90

10. Kruiskoppeling 2 of 3 nippels Cqrdanolie SAE 140

ll.Schuifkoppeling .... lnippel Chcrssisvet

12. Tussenlcger I nippel Kogellcgervet
(indien ccnwezig)

13. Veerbladen ........ Penetreerolie

14. Wiellcgers vóór en Wiellcgervet
cchter

19. Stuurhuis; Hypoid cardcrnolie
inhoud I liter SAE 140

20. Koppeling schuifbus Motorolie
(spqcrzcrcm smeren) SAE 20l2gW

24. Versn.hefboom Motorolie
lrogelschcrrnier SAE 2012A W

25. Luchtfilter Motorolie
rembekrcchtiger S.trE 20120 W

26. Hoofdremcylindeu Lockheed rem-
inhoud remsysteem vloeistol No. 5

ly4 liter

27. Snelheidsmeterkcbel Kogellagervet
(wqterbestendig)

28. Overbrenging versnel- Motorolie
linsshefboom SAE 20120 W

29. Rembekrcchtiger Motorolie SAE l0 W
(20 cm3) ....
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Achterste veerstoel van de qchterveer

PERIODIEKE CONTROTE EN
RUITONDERDETEN

Zelfs het meest zorgvuldige onderhoud en de beste riimethode kunnen niet
voorkomen, dct ook een automobiel, die ccn de hoogste eisen voldoet, op
den duur sliitcAeverschiinselen gcct vertonen.
Deze sliitcge treedt bii bepcclde onderdelen vroeger op dcrn bii cndere en
ontstqat bovendien zeer geleideliik, zodcrt, wie hier niet speciccl acht op
slqqt, dit ontstqqn ncluweliiks merkt, totdct het te lcqt is. Dcrn heeft de
sliitcge zo'n vorm qcngenomen, dct een somtiids belcngriike repcrctie on-
vermiideliik is. Een repcrcrtie, die niet clleen kosten met zich brengt voor.
de herstelling zelve, mqtrr voorcl ook door de bedriifsstcrgnctie) die misschien
niet direct in geld kqn worden uitgedrukt, mctrr wccrrvcn de werkeliike
omv<rn€f zeer belangriik kan wezen.

VERGEET DAAROM NOOIT, DA,T VOOBKOMEN BETER IS DAN GENEZEN!

Vocrkomt bedriifsstcgnctie, niet qlleen door een goede behandeling en een
zorgvuldig onderhoud, mccrr ook door een periodieke contròle. Periodieke
contròle, dct wil zeggen het op geregelde tiiden 

- 
gemiddeld om de 10.000

km, doch voor bepcclde onderdelen, b.v. vcn de dieselmotor, eerder 
- 

op
bedriifszekerheid, onderhoud en sliitage vqn Uw wqgen lqten controleren vcn
clle onderdelen. De hiervoor in cqnmerking komende onderdelen kunnen dqn
tegeliikertiid worden ncgesteld. Van cndere delen wordt tiidie ieder begin
vcn sliitcrge geconstqteerd, zodcrt voor vervcnging of herstelling een ogenblik
kan worden gekozen, dqt de onvermiideliike bedriifsstcAnctie voor U zo
weinig mogeliik storend is. Trouwens, een dergeliike tiidige herstelling is
cltiid vqn kleinere omvang, dus ook vcn kortere duur, dan in gevcrllen, dqt
men gewccht heeft tot de sliitcge zich qls storing begint te uiten.
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Ons streven is, voor onderdelengroepen, wqcrvoor n<r verloop vcn tiid een
lcngere repcrrcrtieduur onvermiideliik is, meer en meer tot levering vcn
ruilonderdelen over te gccn.

W e n d t U v o o r i n I i c h t i n g e n h i e r o v e r t o t o n ze
qqtenten, die U ook vollediq kunnen inlichten
o m t r e n t h e t v o o r DAF-b ezitters g e I d e n d e s p e c i cr I e
tarief voor periodieke contróle. Onze cgenten ziin niet
clleen speciccl hierop ingesteld, doch houden bovendien ons steeds op de
hoogte vcrn de resultqten vcn deze contròles. Wii bliiven gcqrne op de
hoogte vcn de levensloop v<rn Uw wcgen, opdat deze U de meeste vol-
doening zal kunnen schenken!

Bii de periodieke contróle neemt de motor vqnzelfsprekend een
zeer belangriike plccts in. Wct het chassis betreft, dienen in dit verbcnd
de volgende contr6les genoemd te worden:

Vriie slcrg koppelingspedccl controleren.
Vliegwielbouten en versnellingsbck controleren.
Kruislcoppelingen controleren en zo nodig nctrekken.
Oliepeil crchteras controlereni zo nodig bouten nqtrekken.
Veerbouten en veerstroppen zonodig nctrekken.
Wielmoeren nctrelcken.
Veren controleren.
Schokbrekers controleren.
Bqndenspcrnning controleren.
Vriie slcg rempedcrcl controleren.
Peil hoofdremcylinder controleren.
Vccuum remservo controleren op lek.
Remmen beproeven.
Stuurspeling controleren.
Wieluitslcg nccr beide ziiden controleren.
Ncspoor controleren.
Vlucht controleren.
Fuseedwcrshelling controleren.
Toespoor controleren.
Afstelling voor- en crchterwiellcgers controleren.
Batterii controleren.
Werking en verlichting instrumenten op instrumentenbord controleren.
Dyncrmo controleren.
Stqrter controleren.
Werking lcmpen en crfstelling koplcmpen controleren.

HET NASTETTEN
Enige onderdelen moeten, wcnneer onder het riiden of bii de periodieke
contróle crfwiikingen worden geconstqteerd, worden ncgesteld. In de eerste
plccts zii in verbqnd hiermede verwezen ncqr de aanwiizingen in de Hcrnd-
Ieiding betreffende de motor. Verder vindt men hieronder de gegevens voor
het nqstellen, voor zover dit niet in de repcrcrtiewerkplqqts moet geschieden.
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De koppeling. De enlge cfstelling vcn de koppeling, die de bestuurder
kcm uitvoeren, is de crfstelling vcrn de vriie slcrg vcn het koppelingspedccrt.
Deze moet 2 tot 2,5 cm bedrcrgen. Voor het ncrstellen hiervan is op de
lcoppelingscs, die ccn de linkerziide uit het koppelingshuÍs steelct, een korle
hefboom met een stelbout en contrcmoer ccngebrccht. De stelbout is bii de
nieuwe wagen volledig ingedrcqid. Bii het nastellen drcrait men de stelbout
zoveî uit, als nodig is om de gewenste vriie slcA weder te verkriigen.
De versnellingbclE behoeft niet ncrgesteld te worden.Menmoet
slechts zorften, dct in de verschillende icrcrgetiiden de cranbevolen oliedikte
gebruikt wordt vcn goede kwaliteit. Het is echter goed, dcrt men weet, dct
bii het type met 4 versnellingen de hoogste versnelling wordt ingeschcrketd
door middel vcn een schuifkoppeling, die een relqtief korte verschuiving e,ist.
De tcrndwielen v<rn de drie lcaere versnellingen hebben rechte tanden en
vereisen een lcngere verschuiving. Bii het type met 5 versnellingen worden
de hoogste drie versnellingen ingeschakeld door middel vcn schuifkoppelingen
(korte verschuiving); de tclndwielen vcn de lcgere versnellingen hebben
rechte tqnden (langere verschuiving).
Trcnsmissie-cs en crchtercrs behoeven behclve de smering even-
eens geen zorgen vcn de bestuurder. De periodieke contròle kcrn het beste
geschieden acn de hcnd vqn onze werhplcrctsinstructies.
Voorqs en stuurinrichting. Om de bandensliitage tot een mini-
mum te beperken en de stuurinrichting steeds goed te doen functionneren
is het nodig de wielcfstelling van tiid tot tiid te lcten controleren. De zwcrre
belcstingsstoten, wccrcqn iedere wcgen onderhevig is, kunnen de cfstelling
doen vercnderen. Een correcte wielcfstelling is cfhcrnkeliik vqn ncspoor,
vlucht, fuseepenhelling en toespoor, dÍe ziin qanqteqteven onder de technische
specificqtie (pqg. 9). Het is noodzqkeliik, de contròle hiervcrn op te drcrgen
ccn een hiertoe geoutilleerde werlcplccts. Ook het biistellen vcn de stuur-
inrichting zelve kqn het beste ccn een behwccm monteur worden opgedraqten.
De wielschii ven ziin vcn stcrcrlplcrcrt geperst en voorzien vqn 8,bout-
grcten. Bii het vcrstdrcraien vcrn de wielmoeren moet men steeds dicrgonccrl
te werk gcctn. Alvorens de wielen te monteren lccrt men een druppel motorolie
op de wielbouten vqllen om te voorkomen, dcrt de moeren door roest vast
gccn zitten.
Men lette er op, dcrt de verzonken gcrten, wcrcrin voor het binnenwiel de
conische kcnt vcn de bout vclt en voor het buitenwiel de conische veerring,
vrii ziin vcrn stof en verf en dcrt ook de vlcrkken vcrn de wielschiif en de
nqcfflens, die tegen elkcqr vcllen, goed schoon ziin. Dit geldt eveneens
voor de tegen elkcar liggende vlcrkken vcn de dubbel gemonteerde qchter-
wielen. Door ccnwezigheid vcn vuil, verf e.d. liggen de wielen niet vlcrk
ccn en ontstcan verhogingen, die losse verbindingen, speling en sliitage
tengevolge hebben.
Let op het bovenstcqnde, in het biizonder wqnneer men reservewielen
monteert, dccr deze nog cl eens vaqk door stof en modder verontreinigd
ziin. Vqn pqsgeverfde wielen moet men de verzonken gcrten zorgvuldig
schoonmqken.
Drcqi alle wielmoeren nog eens vqst als de wagen t 100 km
met belcrsting gereden heóft. Ook de moeren vtr-n wlelen, die
verwisseld ziin, moeten Rcr 100 km nog eens crangedrclcrid
worden.
De hydrculische remmen vereisen prcctisch geen onderhoud, be-
houdens om de 2000 km de contróle vcn het nivecru ycrn de remvloeistof.
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Afstelling vriie slcg van het
koppelingspedcrcl.

Het is echter vcrn groot belcrng, dcrt men, al nccr het gebruik, dct vcn de
wcqfen gemcqkt wordt, de remmen iedere 5000 à 10.000 km lacrt controleren
en zo nodig biistellen.

Sliitcrqe vcrn de remvoering is wccrneembccr doordat, ql nqcr mcrte deze
sliitcge toeneemt, het rempedacl verder kqn worden ingetrcrpt. \illcnneer het
rempedcrcl bii het intrcppen zacht of veerkrcchtig qqnvoelt of wel wcnneer
men dit biina tot op de voetplqnk kcrn intrcppen, moet men de remmen
onmiddelliik door een deskundig monteur lcrten nczien.

Het is ycn zeer groot belcrng, voor het noodzckeliike op peil houden vcn
de remvloeistof, uitsluitend de voorgeschreven vloeistof (lockheed
remvloeistof No. 5) te gebruiken. Voorcl het gebruik vcn remolie, die minercle
besicnddelen bevct, kcn crcnlcsten vcln de rubber onderdelen vcrn het rem-

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

fout een dergeliike olie gebruikt, dan moeten alle rubberdelen vernieuwd
worden en moet het remsysteem worden uitgespoeld, clvorens men met

nieuwe remolie vult.

Voor vernieuwing v<rn de remvoering is het vcn belcng, slechts de door
onze fabriek geleverde of aqnbevolen voering te gebruilcen. Soort en kwcliteit
vcn de remvoering moeten ncuw verbqnd houden met de bii het remmen

optredende lempercturen, dus met mqtericrql en wcrmte-crfvoer vtrn de rem-

trommel en met de rembekrcrchtiging, dus de keuze vcn de voering mag
niet willekeurig ziin.
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DE ETECTRISCHE INSTATTATIE

De electrische instcrllcrtie wordt voor een belcrngriik gedeelte,
wccronder de stcrrtmotor en dyncrmo, behqndeld in de Hcndleiding betreffende
de motor. De hier volgende bespreking betreft de electrische verlichting.
De instrumenten en leidingen, welke op de schemq's met stippelliinen ziin
asngegeven, ziin op het DAF-chcrssis niet ccngebrccht. Wanneer nc het
bouwen vcn een ccrbine de bedoelde toebehoren ccngesloten moeten worden,
verdient het acnbeveling om dit te doen, zocrls in de schemcr's stqat hqn-
ge9even.

Zekeringsdozen
De beide zekeringsdozen bevctten gezamenliik ccht 8 Amp. zekeringen, wccr-
vcn de meest rechtse een reserve-zekering is. De overige zeven zekeringen
beveiligen elk minstens twee stroomcfnemers (lcmp of instrument), wacrdoor
men in gevcl vtrn storing op zeer eenvoudige wiize kcn controleren of de
storing in de stroomcfnemer dqn wel in de betreflende zekering schuilt. Het
inschakelen v<rn de stroom voor de motor en voor de verlichting is bii hgt
chqssis met benzinemotor in één schckelaar verenigd.

Licht- en motorcontaetschakelcrcrr
Bii afgezet motor- en/of lichtcontact ziin de verschillende instrumenten, zoals
stoplicht, brcndstofmeter, richtingqcnwTizet en ruitenwisser uitgeschakeld.
Hierbii is de contcrctsleutel geheel uitgenomen of gedeelteliik ingestoken.
Wqnneer de sleutel volledig is ingedrukt, stcct het motorcontcct ccn, wacrbii
de instrumenten voor zover niet vcn een cfzonderliike schakelcrqr voor-
zien 

- 
eveneens ingeschakeld ziin.

De gedeelteliik ingestoken of geheel ingedrukte sleutel kqn bovendien ver-
drcrcid worden, wcqrdoor de stcrds- of hoofdverlichting wordt ingeschckeld.
Gedimd of groot licht wordt door rniddel vcn een voetschakelcrcr grekozen.

Met ingeschakelde verlichting biiv. tiidens pcrkeren kcln men de
contactsleutel uitnemen, wccrbii dus motorcontact en instrumenten ziin uit-
geschqkeld en wcarbii de verlichting niet meer uitgeschckeld kcrn worden.

De binnenverlichting voor de ccbine en de signcclhoorn ziin zodcrnig crctn'

gesloten, dqt zli onder crlle omstcrndigheden direct benut kunnen worden.
Aldus bestcrat de mogetiikheid om de binnenverlichting aan te steken, zonder
dat men de contcctsleutel in de schqkelcar steekt. De stcrdslichten ziin
zodclnig ccngesloten, dct zii met de hoofdverlichting steeds bliiven brcnden.
Dccrdoor heeft men ook bii een storing in de hoofdverlichting, biiv. een

doorgebrcrnde dimgloeidracd vcrn de linkerlcmp, steeds de beschikking over
twee voor een tegenligger zichtbare lcrmpen.

Gloeilclmpen
I contròlelcrmp voor groot licht ì
I contr6lelcmp voor richtingcrcrnwiizer )
2 stcdslichtlqmpen )
2 duplolcmpen
I crchterlcmp
I stoplcmp
2 instrumentenbordlcrmPen

Philips 12913 tZV-tY2 W

Philips 12728 t2V-35/35 W
Philips t2821 tzV- 5 W
Philips ]24Ùl l2V-15 W
Philips 12811 tZV-t% W
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Zelreringen
.H,cht zekeringen: Bosch SWG 8/15 A.
Vcrn links ncqr rechts:
No. l: Achterlicht en instrumentenbordverlichting.
No. 2: Ruitenwisser en brcndstofmeter.
No. 3: Stoplicht en twee richtingcrcrnwiizers.
No. 4: Twee stcdslichten.
No. 5: Twee hoofdlichten-groot en contròlelcmp groot licht.
No. 6: Twee hoofdlichten-dim.
No. 7 z Hoorn en binnenverlichting cabine en lcqdbak.
No. 8: Reserve.

Koplcrmp

Koplcrmpen
Teneinde de lichtbundel de gewenste richting te geven, kan de refleclor
versteld worden. Nqdcrt door het losdrcrcien vcn de schroef cran de onderziide
de sierrand cfgenomen is, worden drie stelschroeven zichtbcrar, wcqrvqn de
onderste twee, A, dienen voor het verstellen ycn de bundel in het horizontcrle
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 ccn, dct de bundel bii een belaste wcgen hoger ligt dan bii een
onbelgste wcrgen.
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